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Abstract: The hydrophobic stages of caterpillars of Cataclysta lemnata are able to make holes with a diameter of 2 mm 

in 0.5 mm thick PVC foil which is commonly used for the construction of artificial ponds. 
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PVC-folie wordt sinds jaren probleemloos toe¬ 
gepast voor de aanleg van vijvers. In 1988 
kwamen echter vier klachten uit verschillende 
delen van het land binnen over vijvers, waar¬ 
van de waterstand langzaam naar beneden 
ging. Bij inspectie van de 0,5 mm dikke folie 
werden bijna cirkelronde perforaties van 2 mm 
doorsnede geconstateerd alsmede vele opper¬ 
vlakkige afgeschraapte ronde plekjes (fig. 1). 
Achter de gaatjes bleken zich verpoppende 
rupsen te bevinden, die werden gedetermineerd 
als Cataclysta lemnata (L.), de kroosvlinder 
(zie voor de kenmerken Krampl (1980) en De- 
thier & Haenni (1986)). 

Dit is een zeer algemene vlinder, die 4 larvale 
stadia kent, waarvan de eerste twee hydrofiel 
zijn en de laatste twee hydrofoob. In deze 
laatste stadia drijft de rups in een kokertje aan 
het wateroppervlak, ademt via een laagje lucht 
rond zijn lichaam en is het meest vraatzuchtig. 
Uit waarnemingen blijkt dat deze rupsen veel 
polyfager zijn dan in de handboeken staat ver¬ 
meld en bij afwezigheid van kroos, hun voor- 
keursvoedsel, vreten zij allerlei andere macro- 
fyten (Van der Velde, 1988). 

Aangezien zich achter de perforaties van de 
vijverfolie verpoppende rupsen bevonden, 
kunnen we aannemen, dat de rupsen vooral 
perforeren om een geschikte verpoppings- 
plaats te zoeken. Normaal verpoppen ze zich 
in hun kokertje en hechten zich aan waterplan¬ 
ten vast. De perforaties ontstaan enkele centi¬ 
meters onder de waterlijn, waardoor het water¬ 
peil enigszins zakt. Opnieuw vinden er 

perforaties plaats, maar dan op wat lager ni¬ 
veau en de cyclus herhaalt zich. Veel talrijker 
zijn echter de oppervlakkig afgeschraapte plek¬ 
jes op de folie onder water (fig. 1), die zich zelfs 
aan de achterzijde van de folie bevinden. De 
vraag rijst waarom de rupsen dergelijke plekjes 
afschrapen, vooral ook omdat PVC geen 
voedsel voor de rupsen kan vormen. Mogelijk 
wordt PVC gebruikt bij het bouwen van ko¬ 
kertjes, die uit allerlei materiaal kunnen be¬ 
staan, zoals kroosplantjes, stukjes van blade¬ 
ren en stengels, zaden, zoetwatermollusken etc. 
(Van der Velde, 1978). In ieder geval zijn der¬ 
gelijke oppervlakkig afgeschraapte ronde plek¬ 
jes ook bekend van de onderzijde van waterle- 
liebladeren (Van der Velde, 1988). 

Men kan zich afvragen, waarom in vooraf¬ 
gaande jaren nooit klachten over aantasting 
van de PVC folie zijn binnengekomen. Van 
twee van de vier vijvers kon meer informatie 
worden verkregen. Het bleek dat deze vijvers 
speciaal waren aangelegd voor het kweken van 
waterplanten. Predatoren, zoals vissen, ont¬ 
braken in deze vijvers, terwijl ze vol waterplan¬ 
ten zaten, hetgeen het massale voorkomen van 
rupsen van C. lemnata kan verklaren. De ko¬ 
kertjes vormen waarschijnlijk een afdoende be¬ 
scherming tegen andere predatoren. In mijn 
eigen visloze polyester vijver vol met water¬ 
planten is C. lemnata ook zeer talrijk (zie Van 
der Velde, 1988). Wellicht kan het probleem 
van de aantasting van de PVC-folie door C. 
lemnata (wat zich in enkele gevallen blijkt voor 
te doen) gemakkelijk verholpen worden door 
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Fig. 1. PVC-vijferfolie aan¬ 

getast door rupsen van Cata- 

clysta lemnaîa (L.). Op de 

meeste plaatsen is de folie 

pleksgewijs oppervlakkig af¬ 

geschraapt; op twee plaatsen 

zijn de rupsen door de vijver- 

folie heengegaan. 

het uitzetten van roofvissen. De vraag of het 
uitzetten van vis helpt en welke vissoorten in 
dat geval het meest effectief zijn, leent zich voor 
enige experimenten. 
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