Een weekend in Spineux.
De gunstige weersvoorspellingen en het vooruitzicht op een lang weekend lokten ons om een
chaletje te huren in Spineux, een gehuchtje gelegen in de omgeving van Trois-Ponts, ergens
verloren tussen de Ardennen en de Oostkantons. Mijn broer, zijn vrouw en natuurlijk zijn
dochtertje, een fervente insectenliefhebster ondanks haar jonge leeftijd, lieten zich geen twee
keer noden om met ons mee te gaan. Het weer zat goed en ik had mijn kwikdamplamp mee
om enkele waarnemingen ’s nachts te doen.
Bij onze aankomst was het echt heel warm, langs de veldwegel waarlangs we ons verblijf
bereiken krioelde het van de vliegen, het was echt opvallend welke hoeveelheden daar zaten,
de weg ligt een beetje in de schaduw en vermoedelijk zochten de vliegen het laatste beetje
vochtigheid op de koeiendrek die daar lag, ook de nabijheid van weiden met runderen trok de
vliegen waarschijnlijk aan, want de koeien waren geduchtig met de staart aan het zwaaien om
de lastige vliegen van zich af te houden. Een eerste kevertje dat ik opmerkte was
Pochonocherus hispidus (Cerambycidae) dat evenwichtskunsten aan het uithalen was op een
prikkeldraad. De vorige keren dat we in Spineux waren zat er steevast een Rhagium mordax
in het huisje, het ligt verloren tussen de sparrenbossen, niet direct het biotoop van deze boktor
want hij leeft meer in loofhout, maar deze keer was er geen insect om onze komst te
begroeten, althans niet binnen in huis, de vliegen zaten gelukkig buiten.
De eerste avond beloofde echt prachtig te worden, ik heb direct de lamp opgehangen om een
nachtwaarneming te doen, misschien was het wel een beetje te helder weer want de lucht was
volledig wolkeloos, de maan was nog wel nog maar begonnen aan het eerste kwartier, maar
vonden we geen insecten, we hadden een barbecue gepland en een lekker glaasje wijn erbij en
zo zou de avond ook best gezellig passeren. Van de waarnemingen gedurende de eerste avond
is Deleaster dichrous wel het vermelden waard, het is een kortschild uit de onderfamilie
Oxytelinae, deze kever vliegt in de schemering en wordt door licht aangetrokken, zijn normaal
biotoop is vochtige oevers, maar daar heb ik in Spineux nog maar weinig van gezien,
waarschijnlijk is zijn vliegbereik heel groot, en komt hij van de oevers van de Salm enkele km
verderop gelegen. Ook de Cantharidae komen op licht af, verscheidene soorten werden
aangetroffen waaronder Cantharis pellucida, Cantharis nigricornis maar ook Podabrus
alpinus. Het gebrom van een grotere kever trok de aandacht, het was een Geotrupes mutator.
Later kwamen de meikevers aan, ik hoopte op Melolontha hippocastani maar het was de
gewone meikever Melolontha melolontha die aangetrokken door het licht, allerlei
luchtcapriolen maakte om tenslotte neer te duiken op het scherm dat daar onder de lamp lag.

Zaterdag kondigde zich aan als een prachtige dag, een vroege ochtendwandeling zat er wel
niet in, de nacht was kort door de nachtvangst, en de wijn zat er waarschijnlijk ook wel voor
iets tussen zodat we slechts na de middag erop uit trokken. Eerst wandelden we door een
loofbos met eik, beuk, hazelaar en berk en hier en daar verloren een els. Op een eik zag ik een
boktor zitten die op het eerste zicht een Rhagium sycophanta leek, maar bij nader onderzoek
was het Rhagium mordax met onduidelijke zwarte vlekken. Een grote schijf hout werd
omgedraaid en daar zat een Tetropium castaneum onder in het gezelschap van Scaphidium
quadrimaculatum. Op de wilgenroosjes zagen we veel Adoxus obscurus (Chrysomelidae) en
op de grassen tal van Brachytarsus nebulosa uit de familie Anthribidae. Loopkevers van het
genus Carabus hadden we nog niet gezien tot we er één vonden, doodgereden op een stukje
verharde weg, het was een Carabus monilis, een beetje verder vonden we terug een
doodgereden exemplaar. Op de weg terug liep er opeens een levend exemplaar voor onze
voeten, blijkbaar is C. monilis ook overdag actief, het was een prachtig bronskleurig
exemplaar, hopelijk heeft dit exemplaar het verkeer overleefd. Een vuurrode schicht vloog
voorbij en landde op een margriet, Pyrochroa coccinea blijft een mooie en aantrekkelijke
verschijning,
ook
Schizotus
pectinicornis zat daar op een
schermbloem. Op een wilg langs
de weg zaten vele Phytodecta
viminalis, maar ook Chalcoides
aurata was aanwezig en een
onooglijk vlekje bleek het
prachtkevertje Trachys minuta. ’s
Avonds hadden we terug de lamp
aangestoken, deze keer was er wel
wat bewolking maar toch was het
niet zo interessant als de vorige
avond,
wel
vloog
een
Glischrichilus
quadriguttatus
Proserpinus proserpina
tegen de lamp en ook enkele grote
kniptorren die ik niet direct kon
thuisbrengen, nader onderzoek wees op Melanotus rufipes, maar er zat ook een Denticollis
linearis tussen, blijkbaar worden ook kniptorren door het licht aangetrokken. Deze avond
hebben we het niet zo lang getrokken als de vorige, want we hadden voor de zondag een
uitstap gepland naar de echte Oostkantons, een regio waar wij als jonge snaken samen met
onze ouders vaak onze vakanties doorbrachten, ook een streek waar ik mij wel goed voel,
waar je nog tussen de velden kan wandelen op een zandweg tussen het koren en niet tussen
muren van maïs op een betonbaan zoal in ons drukke en volgebouwde Vlaanderen. Bij het
ontbijt buiten op het terras merkte mijn broer een vlinder op zittend op het gras waar ’s nachts
de lamp had gebrand. Het was Proserpinus proserpina, daar hebben we enkele mooie foto’s
kunnen van maken. Zoals afgesproken reden we daarna richting Recht in het Duitssprekend
gedeelte van ons landje. Heel ver was het niet maar toch is het landschap daar gans anders,

veel weiland en akkerbouw, mooi afgeboord met hagen van meidoorn en hagebeuk. Op
meidoorn vond ik een mooi bladrollertje dat ik eerst voor Rhynchites cupreus aanzag, het was
echter de meer gewone Rhynchites aquatus. Ook nog ander bladrollertjes waren aanwezig, op
berk natuurlijk Rhynchites betulae maar ook een Rhynchites pauxillus. Onder schors vonden
we nog Hylastes cunicularius en enkele nog nader te onderzoeken kortschildkevertjes. Een
groot elfenbankje werd onderzocht, daarin vonden we een Diaperis boleti.
De maandag is een echte regendag geworden en van insecten hebben we niet veel meer
gezien, enkel nog het vermelden waard was een Molorchus minor die op mijn jas beschutting
zocht tegen de wind en de regen.

