NACHTVLINDERNACHT Juli 2010 Flevoland

In de volksmond worden nachtvlinders vaak simpelweg afgedaan als
"bruine motten ".
Maar vergis je niet !
Onder de Nachtvlinders zijn prachtige, kleurrijke exemplaren te vinden met
vaak bijzondere namen.
Wat dacht je van : Avondrood, Witte Tijger, Rood weeskind, Lieveling,
Zwart Beertje, Hagenheld, enz., enz.
Ze hebben zich allen gepresenteerd tijdens de Nachtvlindernacht juli 2010.
De Hertenkamplaan te Swifterbant vormde het decor voor een avond
nachtvlinders kijken.
9 juli 2010 . De temperatuur ligt heel de nacht tussen de 20 en 25 graden, het
bleef droog en er was weinig wind ; Ideaal Nachtvlinderweer!
Om veel nachtvlinders te kunnen zien, moet je ze na zonsondergang proberen te
lokken, dat kan o.a met licht.

Vroeg in de avond had Dirk een laken opgehangen met 3 speciale lampen er
achter.
Ook kun je nachtvlinders lokken door zoetigheid, het zgn. 'stropen '.
Boomstammen worden dan ingesmeerd met een mengsel van rottend fruit,
appelstroop, suiker, bier, rum of andere alcoholische en zoet versnaperingen.

Dirk had ook een aantal bomen ingesmeerd met zo'n cocktail.
Rond 20.00 uur waren alle voorbereidingen getroffen : het laken gespannen, de
bomen ingesmeerd, handen gewassen, boeken klaargelegd om de beestjes te
determineren, flesjes gekoelde spa op tafel. Kortom : De voorstelling kon
beginnen !
Maar aanvankelijk was er niet veel meer te zien dan grote aantallen muggen en
stippelmotten.
Pas na 23.00 uur werd de diversiteit aan nachtvlinders groter, zoals; de Bonte
bessenvlinder, het Zwart en Plat beertje, de Vuursteenvlinder, de
Spikkelspanner, de Koperuil, de Huismoeder, maar ook de Breedbandhuismoeder,
enz., enz., teveel om op te noemen.
In totaal hebben we een record aantal van 54 verschillende soorten
nachtvlinders waargenomen, waarvan er 5 geheel nieuw zijn voor Flevoland !
De nieuwe soorten zijn : De Grote groenuil, Hageheld, Moerasgrasmot, de Lichte
granietmot en de Kleine boogbladroller.
Belangstelling van publiek was er heel de avond genoeg, doch rond de klok van
twaalf begon iedereen wat in te dutten ! Maar....................wat een commotie....
toen net na middernacht "Groot Avondrood " op het witte doek verscheen.
Het applaus was terecht : Wat een prachtige pijlstaartvlinder in z'n rozeolijfgroene tenue ; Avondrood stal de show !
Maar de favoriete vlinder van de avond was toch wel De Witte Tijger , alhoewel
De Vuursteenvlinder ook veel aandacht trok.
Met een aantal nachtbrakers zijn we tot in de late ( lees: vroege ) uurtjes bezig
geweest, doch om 2.30 uur viel het doek !

EINDE
( Het applaus en de bos bloemen zijn voor Dirk )

En nu nog met de fiets ( zonder licht) uit het pikdonkere bos zien te komen (Je
kon echt geen hand voor ogen zien.) Welke kant moet ik eigenlijk op ?
Het eerste lichtpuntje in de verte dan maar aanhouden, maar......zou dan toch
nog...die witte tijger..... of misschien die grote beer..... achter me
aankomen........niet zeuren, Rian.......... gewoon doortrappen..!
Thuis ben ik op het terras in een stoel geploft en heb nog heerlijk na zitten
genieten van deze FANTASTISCHE voorstelling !
Rian Stehouwer
In 2011 is er weer een Nationale Nachtvlindernacht.
Ga mee en laat je (net als ik ) verpoppen tot een enthousiaste nachtvlinderaar.

