Vlindernacht in de natuurtuin Stadsweiden 27 en 28 juni 2014
Dat deze door de Vlinderwerkgroep georganiseerde Vlindernacht een latertje zou worden
stond eigenlijk al bij voorbaat vast. De speciale UV-lampen die de vlinders naar het strak
gespannen laken moesten lokken gingen pas ver na elf uur aan. Op dat moment startte onze
deelname aan de Nationale Nachtvlindernacht waaraan we voor de 9e keer mee deden. Over
de weersomstandigheden mochten we na de koude nachtelijke temperaturen eerder die week
beslist niet klagen. Over de belangstelling evenmin. Zeventien geïnteresseerden volgden de
ontwikkelingen op het laken op de voet. Daarnaast liepen sommigen een ‘rondje smeer’.
Eerder deze avond was een aantal boomstammen in het bosgedeelte van de Harderwijker
natuurtuin voorzien van een zoet stroopmengsel. Sommige vlindersoorten laten zich minder
snel verleiden door het lamplicht, maar komen wel op de zoetigheid af. Hoewel het smeersel
deze avond weinig vlinders lokte kwamen er bijvoorbeeld wel twee roesjes op af, die we niet
op het laken tegenkwamen. Over het totale resultaat waren we beslist niet ontevreden. Zo’n
50 soorten konden we noteren, maar toen was de klok inmiddels al een paar uur verder. Zoals
gewoonlijk bij dit soort sessies houden niet alle deelnemers het zo lang vol. Slechts enkele
diehards maakten –ver na tweeën- de komst van de laatste soort, de fraaie wapendrager, mee.
Daarvoor hadden andere soorten met zowel gele als witte tijger (beslist ongevaarlijk al doen
de namen anders vermoeden) de aandacht getrokken. Andere krenten uit de nachtvlinderpap:
een tweetal prachtige vliervlinders de markante puntige zoomspanner, de drie schitterende
vuursteenvlinders, de kajatehoutspanner, de merkwaardige snuitvlinder, zowel op smeer
als op het laken een meldevlinder. Opvallend was dat de uiterst algemene trekvlinder
gamma-uil niet werd gezien, terwijl het aantal huismoeders minimaal was. Met 5 stuks was
de eerder genoemde witte tijger het talrijkst. Al met al kon de Vlinderwerkgroep terug zien
op een geslaagde nachtvlindernacht, die dit seizoen tot ons genoegen eindelijk weer eens
midzomer werd gehouden.
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