
In de wat oudere vlinderboeken vind je

uitgebreide informatie hoe je vlinders kunt

lokken. Ter Haar (1928) raadt een mengsel

van suiker, honing en bier aan, waaraan

enige druppels vruchtenether zijn toege-

voegd. Dit kun je uitstrijken op bomen of

er schijfjes appel mee bevochtigen en die

dan aan een touwtje ophangen. Die schijf-

jes appel zijn zelfs een hele zomer bruik-

baar, mits regelmatig bevochtigd met het

mengsel. Warnecke (1959) mengt eenvoudig

stroop en bier en laat dit sap gisten. Het

uitsmeren van dit mengsel, het zogenaamde

‘stropen’, lokt speciaal nachtvlinders. Het

hoeft geen betoog dat de lokkers klaar

stonden met hun ‘doodbuis’ met cyaankali,

chloroform of ether. Al dat verzamelen is

uitstekend geweest voor onze soorten-

kennis, maar we zijn nu toch in een stadium

aangekomen dat we de vlinders liever

levend laten. Klaas Kaag leert ons in Den

Helder regelmatig hoe interessant levende

vlinders zijn. Lokmiddelen blijven natuur-

lijk ideaal om vlinders aan te trekken.

Wij hebben veel plezier van onze ‘insecten-

voedertafel’. Daarop neergelegde overrijpe

peren zijn zeer in trek bij bijen (van een

imkerende buurman), wespen, vliegen en

vlinders. Speciaal atalanta’s en dit jaar ook

een gehakkelde aurelia foerageren hier. Je

zou kunnen denken dat dat aantrekken van

wespen tot problemen leidt als je zelf in de

tuin zit. Niets is minder waar: de wespen

houden zich netjes aan de peren en komen

ons niet lastig vallen.

Zo’n voederplaats kan ik ieder aanbevelen

die graag vlinders wil observeren en foto-

graferen. Vlinders blijken zo verzot op het

voedsel dat ze rustig doorgaan met eten

ook als je er vlak bij staat. Het levert ook

aardige vogelwaarnemingen op. ‘Onze’

spotvogel, die ieder jaar bij ons broedt, had

in de gaten dat dit een goede plaats was

om insecten te vangen: hij (of zij) kwam

regelmatig vliegen vangen die dan gevoerd

werden aan de ook in de tuin rondzwer-

vende jongen. Zij lieten wijselijk de wespen

en bijen met rust, ook zag ik ze geen vlin-

ders vangen. Dat laatste deed een grauwe

vliegenvanger hier op doortrek wel.

Als de peren op zijn, moeten we misschien

maar doorgaan met rottende appels en

stroop!
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Iedere tuinbezitter heeft wel eens te veel fruit om te verwerken. Merels, lijsters en
spreeuwen zijn altijd bereid ons van dat teveel af te helpen. Natuurlijk geldt dat ook
voor insecten…

Onze insectenvoedertafel

De insectenvoedertafel trekt atalanta’s,

honingbijen, gewone wespen, groene

vleesvliegen, huisvliegen en verwanten

(Muscidae).

Overrijpe peren vallen in de smaak bij

de gehakkelde aurelia. ALLE FOTOS BIJ DIT
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