Zaterdag 13 juni – het weer was beter dan verwacht. Overdag nog wat regen, maar 's
avonds zo goed als droog. En
dat kwam goed uit, want juist
's avonds begon de
soortenzoekdag. Zelfs al had
het geregend, dan nog zaten
we droog. De soortenzoekdag
ging namelijk van start op
een adres aan de Groene
Velden, alwaar we onder het
afdak terecht konden. Dat
scheelt een partytent
opbouwen.

Na een aankondinging van Nico Dijkshoorn werd de officiële opening gedaan door de
wethouder John van den Heuvel, hetgeen werd vastgelegd door een persfotograaf.
Vervolgens was Jeroen Reinhold aan de beurt met een interessante presentatie over
vleermuizen. De Flevolandse soorten kwamen uitgebreid aan bod, en daarna werd het tijd
voor de eerste excursie: natuurlijk, vleermuizen. Tijdens de presentatie bleek al dat de
dwergvleermuis een erg algemene soort is, vergelijkbaar met de koolmees. Dit was dan ook

de enige soort die kwam opdagen. Een overvliegende houtsnip zorgde voor wat variatie.
Leuke waarneming, want normaal houden ze zich goed verstopt. Behalve tijdens de
baltsvlucht, waar deze dus mee bezig was.
Wat kun je nog doen als je na het vleermuizen bekijken en beluisteren (vleermuisdetector!)
nog geen zin hebt om naar huis te gaan? Nachtvlinderen! Gelukkig was er inmiddels een
partytent opgebouwd, met daaronder een laken en nachtvlinderlamp. Een experimentele
opstelling, dus zouden de nachtvlinders zich wel laten zien, zo onder een tent? Het bleek
dat vooral vliegen wel eens wilden weten of
het gezellig was in de tent, en er kwam een
juffer op bezoek. De meeste nachtvlinders
vonden het blijkbaar toch iets te miezerig
buiten, slechts een paar algemene soorten
lieten zich zien. Zoals deze grijsbandspanner.
Maar is het nou de witte of de bruine? Ook
voor de experts nog even een puzzeltje.
Zondag 14 juni – het weer was minder mooi dan voorspeld. Maar ook vandaag gelukkig
geen stromende regen. Meestal was het wel droog, al viel er af en toe een minimaal
druppeltje. Gelukkig hadden we de partytenten, en was er gezorgd voor koffie, thee, en sap.

En konden de eerste excursies van start
gaan. Diverse excursies werden
gecombineerd, dus terwijl de één net een
prachtig mosje aan het bestuderen was, kon
iemand anders ineens zeggen: “Hoor je de
zwartkop? Winterkoninkje, grote bonte
specht, tjiftjaf, merel...”

Ook de diverse soorten varens werden
grondig bestudeerd, en moesten soms een
stukje blad afstaan zodat de achterblijvers
van deze ontdekkingen op de hoogte
konden worden gebracht.

Snel terug naar de tent, want het was alweer tijd voor de lunch, bestaande uit soep met of
zonder ballen, krentenbolletjes, en wat men zelf mee had genomen. Dat was allemaal
prima geregeld!

Maar daarna ging iedereen weer aan de slag, want we hadden nog een middagprogramma
te gaan. Zo konden de kinderen waterbeestjes vangen en loslaten in plastic bakken, waar je
ze goed kunt bekijken.

Is dat soms een bootsmannetje?
Voor het eerst tijdens de soortenzoekdag waren er deze keer
workshops. Zo kon je bij Ap Bernhart terecht voor al je
vragen over fotografie, en je kon tekenen en schilderen naar
de natuur. Serieuze zaken!

Verder waren er nog een paar excursies: wilde planten, bijen, libellen, vlinders,
sprinkhanen... Al was het voor de meeste insecten toch iets te nat en te koud om zich te
laten zien. Dus werd er met name gewezen op alle wilde planten die te vinden zijn, zoals
deze orchidee.

Toch lieten een enkele hommel en kever zich nog zien, net als meneer een mevrouw
platbuik, die juist bij wat kouder weer geen energie hebben om weg te vliegen.

Zowaar was er overdag een nachtvlinder
tevoorschijn gekomen.
Tenslotte het trieste verhaal van deze pad.
Op z'n neus zie je een paar deukjes, dat hoort
niet zo. Het is het gevolg van de groene
paddenvlieg, een parasiet, die langzaam maar
zeker z'n slachtoffer van binnenuit opeet en
dat betekent het einde voor deze pad.
Voor ons eindigde de soortenzoekdag een
stuk gezelliger, met een etentje in een
wokrestaurant. Al met al veel gezien, beleefd
en genoten vandaag.

