OTVaria

Het bestuur wenst iedereen een goede jaarwisseling toe en
veel tuinplezier in het nieuwe jaar.
In januari geen nieuwjaarsborrel, maar we zullen kijken of we
dat in het voorjaar kunnen goedmaken!

Belevenissen op een volkstuin
Peter de Smet alias Hendrik Groen heeft een vierde roman gepubliceerd: dit keer niet over Hendrik Groen, maar over volkstuinen – dus interessant voor ons. Emma Quaadvliegh – pas
weduwe geworden – verwerft op een merkwaardige manier
een tuin bij de volkstuinvereniging Rust en Vreugd. Het lijkt
daar gezellig, maar dat is het niet: een tirannieke voorzitter
maakt er op zijn eentje de dienst uit. Als hij iemand een hak
wil zetten verandert hij het Huishoudelijk Reglement, waarvan
trouwens hij alleen een exemplaar bezit. Emma zoekt mensen
bij elkaar die dat graag anders willen en die het bovendien ge
woon een beetje gezellig willen maken. De ontwikkelingen
worden steeds dramatischer, en als er door toedoen van de
hond van de voorzitter echt iets ergs gebeurt trekt zelfs de
voorzitter bij. Eind goed, al goed. En laten we blij zijn met ons
eigen bestuur. Jan A. Schulp,W17B

Waterleidingen

Heb je je waterleidingen al leeg
laten lopen nadat het water
werd afgesloten?
Nee? Doe het dan zo snel mogelijk, om te voorkomen dat ze
kapot vriezen in de winter.

Gerande Spanner

Het Nachtvlinderonderzoek
Nachtvlinders kun je op verschillende
manieren lokken. Met een speciaal stroopmengsel. Of
via licht, liefst met veel ultraviolet. Op mijn tuin had ik
andere jaren enkele keren een spanlaken neergezet, met
een 32 Watt spiraallamp;
net vóór middernacht
schakelde ik de lamp
dan weer uit. Dat werkte
meestal goed, met een
keer 19 soorten macronachtvlinders (bekijk ze op
Waarneming.nl).
Een andere methode is die
met een vlinderval. Het
oude type gebruikt een
sterke, stroom vretende
lamp, dus ongeschikt voor
volkstuinen. Maar er is nu
ook de LED-emmer: een
grote emmer met deksel
en trechter; binnenin eierkarton; bovenop een kleine waterdichte LED-strip.
Daarmee kan men inventariseren voor het Meetnet
Nachtvlinders van de Vlinderstichting. De emmer
met licht wordt net voor zonsondergang neergezet en de
volgende ochtend bekeken op inhoud. Er moet voldaan
worden aan een strak protocol, zoals een vast punt waar
men de emmer neerzet, minimaal zes keer jaarlijks. De
resultaten op mijn eigen tuin vielen me acht keer tegen;
slechts tussen de 1 en 5 vlinders, van maximaal 4 soorten. Maar de ochtend van 2 september was het wel raak:
20 exemplaren met 14 soorten. Geen van mijn soorten
was overigens zeldzaam. Wel mooie vlinders ertussen
(zie foto’s): o.a. gerande spanner, puntige zoomspanner,
goudvenstertje, lieveling, witte tijger.
De waarnemingen worden rechtstreeks ingevoerd in het
meetnet, en zijn niet publiek toegankelijk. Het gaat dan
alleen om de zogeheten macronachtvlinders, vlinderfamilies met relatief grote soorten, zoals de spanners en
uilachtigen. Al mijn invoer is met fotobewijs. De kleine
motjes heb ik ook ingevoerd, maar dan in Waarneming.
nl, wel voor iedereen te bekijken. Gerard van der Klugt
Het stukje over bijen en hun drachtplanten komt in de
volgende OTVaria.

Lieveling

We kijken terug op een mooi verenigingsjaar. Vele leden van OTV
zetten zich in voor de vereniging.
Zo was de winterwerkbeurt op 11
december een groot succes! Er was
een grote groep mensen aanwezig.
Mensen die nog een werkbeurt in
moesten halen, maar ook vrijwilligers. Samen is al het hout dat de
hakselaar in moest weggewerkt. Er
is tuinwerk in het openbaar groen
gedaan en graafwerk rondom de
winkel. In de kantine werd de soep
voorbereid. We hadden geluk met het weer. De soep is buiten
gegeten aan de picknicktafels bij de vuurkorf en in de zon.
Tussen de coronamaatregelen door hebben we samen leuke
momenten beleefd: de opentuinendag, rommelmarkt, honing
slingeren, de opening van de nieuwe OTV-winkel en het
zomerfeest. De kantine was weer open vanaf mei en kreeg
een opknapbeurt. Er was ook verdrietig nieuws. We moesten
afscheid nemen van vier (partner)leden: Han van der Laan,
Inge Sprong, Rob Kruit en Nienke Muller.

Op twee OTV-tuinen heeft in 2021
wetenschappelijk natuuronderzoek
plaatsgevonden. Op de tuin van
Marijke en Lex (W62) voerde Naturalis onderzoek uit naar bijen en hun
drachtplanten. En op W3 inventariseerde Gerard nachtvlinders met hulp
van een LED-emmer.
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