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En wat moet je dan, slaolie leek me in dit geval geen optie. Ik besloot haar in een 

potje te doen dat gaf in elk geval rust voor een vlindervrouw in haar toestand. Ik 

hoopte dat de eitjes vanzelf los zouden komen maar de volgende ochtend was de 

situatie nog dezelfde.  

Ik probeerde voorzichtig met een pincet een beetje te helpen maar ze zaten te vast 

en ik besloot de aanstaande dood van de uitgeputte vlinder af te wachten. En 

inderdaad dat duurde nog minder dan een dag.  
Ik zocht een bewaard bakje van de afhaalchinees op en vulde het met jonge 

eikenblaadjes. Een prima babykamertje en nadat ik de eitjes van de dode moeder had 

losgeknipt heb ik ze in het gespreide bedje gelegd. En gisteren kwamen ze uit. Nog 

geen 1 mm groot en met het blote oog bijna niet te zien. Nou had ik gelezen dat de 

rupsen van de gevlekte zomervlinder zich afdekken met stukjes blad. En als je nou 

denkt dat zo’n pasgeboren rupsje dat niet kan dan vergis je je toch echt. Via mijn 

simpele microscoop kon ik zien dat ze druk doende waren  zich te beplakken met 

hele kleine stukjes blad. Ze blijven bewegen, 

trekken slijmdraadjes, knagen aan het blad 

en wentelen zich door de losgeknaagde 

deeltjes. Wat een zelfstandigheid en wat een 
energie.   

De vreugde in huize Klesman is groot 

en ik kijk er naar uit dat de rupsjes 

binnenkort op ons jonge eikje in de tuin 

worden uitgezet. Ben ik blij dat ik het 

spontaan opgekomen eikje dat op een totaal 

verkeerde plek is ontsproten niet heb 

weggehaald terwijl ik het wel van plan was. 

Zo kan ik ze nog een tijdje bij me houden. Want ja, door zo’n bevalling krijg je toch 

wel een band. 

 

Nachtvlinders         Lisette Cuperus 

 

Ik ben afgelopen zomer weer aan de slag gegaan met de LED-emmer die ik vorig 

jaar gekocht heb. Ik vond deels dezelfde soorten als vorig jaar, deels weer nieuwe 

soorten. Het nachtvlinderen verveelt mij nog lang niet. Ik heb dit jaar ook geprobeerd 

de micronachtvlinders op naam te brengen. In juli heb 

ik een schemamot gevangen in mijn achtertuin 

(Gnorimoschema herbichii). De enige informatie die ik 

over de schemamot vinden kon, is dat de soort in 

 

Schemamot (Gnorimoschema herbichii).  

Foto: L. Cuperus. 
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Nederland alleen in heel lage aantallen gevonden wordt. In Friesland ontbreekt de 

schemamot. Het is een soort die eigenlijk alleen voor de zuidkust van de 

Scandinavische landen wordt gevonden, en dan met name de zuidkust van Finland. 

Eind augustus organiseerde het bos van Ypey, in Tytsjerk, nog een kleine 

nachtvlinderexcursie in het park. Voor de excursie waren die avond een aantal 

bomen ingesmeerd met zoetigheid en alcohol. Er was genoeg te zien want er 

kwamen best wat vlinders op af. Het hoogtepunt van de avond was toch wel de 
vondst van een zwart weeskind. Corona heeft heel wat plannen in de soep laten lopen 

dit jaar. Maar ik heb toch ook nog genoeg leuke dingen gezien en ook weer het 

nodige bijgeleerd. 

 

Bijna verdronken vlinders       Marten Zijlstra 

 

Als je als natuurmens met je bootje weg bent, het water op, zie je soms toch wel 

bijzondere voorvallen. Is het niet een ree die in het water springt dan is het wel een 

ijsvogel die langs je boot vliegt of een ringslang die over het kanaal zwemt. Soms 

gebeuren er ook voorvallen die een ander niet zo opvallen, zoals die vlinder die op 

het water was beland. In pogingen om er weer uit te komen kwamen er fotogenieke 
draaicirkels op het wateroppervlak. Het leek een nachtvlinder uit de uilenfamilie te 

zijn maar kon deze gezien de afstand niet op naam brengen. Ook kon ik het beestje 

niet vangen omdat hij te ver van de boot was verwijderd. Bovendien ga ik mijzelf 

voor het redden van een nachtvlinder niet in gevaar brengen, u wel? Het leek er dan 

ook op dat de vlinder reddeloos verloren zou gaan ondanks ultieme pogingen om uit 

het water te komen. Het bleef bij cirkels draaien, dit duurde zo’n 10 minuten. Maar 

soms keren kansen, in het leven moet je ook het geluk mee hebben, ook als vlinder. 

Een plotselinge windvlaag stuurde het beestje naar de steile oeverwand. Toen hij de 

oever raakte verbaasde het mij met wat voor kracht en snelheid het beestje aan de 

beschoeiing omhoog klom en tussen de begroeiing verdween. Enkele dagen later zag 

ik weer een vlinder op het water drijven en rondjes draaien etc. Ik zou net weg varen 

en had de motor al gestart. Deze vlinder was echter vanaf de kant wel met een stok 
te vangen en kon zo worden gered. Het was toch wel bijzonder want het bleek een 

Foto’s: M. Zijlstra 


