Excursie Staniastata en Griekse en Turkse Bosjes
Het is bepaald geen vlinderweer als we op 8 mei ’s middags om twee uur
aankomen bij Staniastate, vlakbij Oenkerk. Er staat een straffe noordwestenwind,
maar gelukkig laat de zon zich regelmatig zien . We hebben onze hoop gevestigd
op luwe plekjes in deze bosrijke omgeving. Ook Andy Saunders, Willem de Jong,
Doeke Stienstra, Luut de Zee en Marten, Henk en Auke Hunneman hebben zich
niet door de koude wind laten afschrikken en verzamelen zich op een
parkeerterrein richting Molenend. Deze parkeerplaats ligt aan de oostkant van
Staniastate en dus enigszins in de luwte. We zien vlakbij de auto’s dan ook al snel
een aantal dagvlinders: het Landkaaartje, Oranjetipje, Klein geaderd witje en
Groot koolwitje. Zoiets geeft de burger moed en het veldje wordt verder
afgestruind. Op de Pinksterbloemen aan de rand van het veldje vinden we eitjes
van de Oranjetip. Tijdens de excursie van vorig jaar in het Katlijker Schar hadden
we een bijzondere micro waargenomen, namelijk Adela rufimetrella, een kleine
langsprietmot. En ook hier vinden we op de Pinksterbloem een aantal exemplaren
van deze fraai gekleurde micro; hij was nog niet bekend van dit gebied. Ook een
meer bekende langsprietmot, namelijk Adela reaumurella wordt gezien, evenals
rupsen van de Grote wintervlinder (Erannis defoliaria).
Omdat in Staniastate zelf weinig onderbegroeiing te vinden is besluiten we onze
excursie te richten op de Griekse en Turkse bosjes. Dit zijn van oorsprong
eikenhakhoutbosjes, waarin in de loop der tijden een aantal paden is ontstaan. De
nogal exotische naam van deze bosjes zou afkomstig zijn van de verkoop van
staatsobligaties aan Griekenland en Turkije, waarmee de familie Van Sminia de
aanleg van deze bosjes bekostigde.
Onderweg zien we aan de voet van dikke eikenstammen honderden
“zakjesdragers” zitten, die kennelijk de algen op de vochtige stammen
consumeren. Als we in de Griekse en Turkse Bosjes zijn gearriveerd blijken ook
daar de stammen vol te zitten met deze kokertjes. We hebben geen idee welke
zakjesdrager het hier betreft en achteraf klopt dat ook wel. Het blijken namelijk de
larven te zijn van een schietmot, die niet in het water leeft, maar inderdaad op
vochtige boomstammen. De oogst aan dagvlinders is niet erg groot: we zien in de
boslaantjes nog een tiental Bonte zandoogjes, een Oranjetip, een Klein geaderd
witje, een Groot koolwitje, een Dagpauwoog en een Boomblauwtje. Op Lijsterbes
wordt nog een rups van de spanner Hemithea aestivaria waargenomen, terwijl in
de onderbegroeiing een rups van de Grote beer (Arctia caja) wordt gevonden.
Tenslotte zien we nog twee nachtvlinders tegen de bomen zitten: het spannertje
Acasis viretata en Hydriomena impluviata. Ook de microliefhebbers komen toch
nog aan hun trekken, want we kunnen een derde soort langsprietmot begroeten,
namelijk Adela swammerdamella en we zien Incurvaria masculella.
Om een uur of vier besluiten we huiswaarts te keren; ondanks het ongunstige weer
hebben we toch nog kunnen genieten van een redelijk aantal vlinders.
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