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Deiflinters yn de Sierra de Gredos     Sake Roodbergen 

 

Yn de simmermoannen juny en july fan 2018 wienen Anneke en ik mei de caravan 

yn Spanje. Wy bleaunen oan de noardkant fan de Sierra de Gredos, om de súdlike 

hitte te mijen. Om presys te wêzen yn it doarpke mei de namme Hoyos del Espino. 

Letterlik bestjut dit: kûle fan Hagedoarn (‘kuil van meidoorns’). Us camping leit 

tsjin dit plakje oan, op de râne fan in rivier, de Tormes. It plakje Hoyos del Espino 

leit rûchwei westlik fan Madrid, en ten súdeasten fan de stêd Salamanca, net fier fan 

Avila. 

It wie ien fan de fiif campings dy’t troch in stel natoerfreonen útsocht wienen. We 

soenen op elk fan dy fiif ien wike bliuwe. Dat waard by Hoyos del Espino goed 

fjirtjin dagen. En doe hienen we noch lang net alles sjoen. It blykte foar 

flinterminsken –ús freon Henk is in nachtflinterman- in Eldorado. Daliks bûten de 

camping rjochtsôf leit in fjildsje mei in prachtige natuerlike krûdefegetaasje, fuort 
dêrachter in sânôfgraving mei opgeande krûden. Yn gatten yn de sânwâl blykte de 

Bijefretter te húsmanjen. Op dizze twahûndert meter fan de camping ôf wienen 

bygelyks te sjen de Fiolette fjoerflinter (bruorke fan de Grutte fjoerflinter) (foto zie 

pag. 18), Morgenrood en Twakleurheaflinter (Tweekleurig hooibeestje) (foto zie 

pag. 18). 

Hûndert meter fierderop bûcht de dyk nei links, in boskpaadsje yn nei de rivier. Dêr 

is in oerstekplak mei in protte Boskbeekjuffers, dy’t boartsje op de bloeiende 

Wetterranonkels yn de ûndjippe rivier. Dêr fleinen ek prachtige libellesoarten lykas 

de Boarnelibel (Gewone Bronlibel) en de Grutte tanglibel.   

Fan de camping ôf linksôf geande komt nei in pear hûndert meter in dearinnende 

asfaltdyk nei de ruïne fan in wettermole yn de Tormes. Yn de restanten groeide in 
geweldige Toarnbeistrûk, fol mei gewoane deiflinters, mar mei as kadootsje de 

Blauwe ijsvogelvlinder (foto zie pag. 18). En ek hjir wer yn de berm de Morgenrood 

en Fiolette fjoerflinter. (foto zie pag. 18) 

Ik lit it by dizze summiere skets. It plak en syn omjouwing is in besite mear as 

wurdich.  

 

 

Vlinderervaringen van afgelopen zomer    Lisette Cuperus 

 

Mijn naam is Lisette Cuperus en woon in Leeuwarden. Ik heb niet veel ervaring met 

vlinders of nachtvlinders zoeken, ik vergat helaas vaak naar vlinderexcursies te gaan, 

al wordt dat wel beter, ik ben eigenlijk meer van het vogel kijken. Maar tijdens 
vogelkijktrips ben ik veel buiten. Als je veel buiten bent, kom je vanzelf meer dieren 

tegen dan alleen vogels, dieren die vervolgens ook heel interessant blijken te zijn. 

Deze zomer kreeg ik een mail met een oproep om deel te nemen aan het 

nachtvlindermeetnet. Ik heb toen een nachtvlinderval en een nachtvlinderboek 

gekocht. Ik ben daar mee aan de slag gegaan in mijn eigen achtertuin. In de 

beschrijving stond dat ik in het zomerseizoen minimaal twee keer per maand een 
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telling moest doen. Ik vond dit al snel zo leuk dat ik daar makkelijk overheen ging. 

Ik in augustus vier tellingen gedaan en heb ik ook meegedaan aan de 
nachtvlindernacht in Appelscha.  

 

Met deze nachtvlinderval is er een wereld voor me open gegaan. Ik heb nooit 

geweten dat er zoveel verschillende nachtvlinders waren, en dat die gewoon door 

mijn eigen tuin vliegen ’s nachts. In het begin ving ik nacht na nacht niet twee keer 

dezelfde soort. ’s Ochtends werd het dan een hele speurtocht in het boek naar wat ik 

nou weer gevangen had. Nachtvlinders vaak bruin, zwart of wit, maar ze zijn 

helemaal niet saai of lelijk. Ik heb de mooiste dingen voorbij zien komen. Tot nu toe 

heb alleen de wat algemenere soorten gevonden (met uitzondering van de 

grijsbandspinner tijdens de nachtvlindernacht), maar ik kan nu al niet wachten tot 

het volgende zomerseizoen. Het is eigenlijk jammer dat niet meer mensen weten hoe 
interessant nachtvlinders zijn. Want hoe meer je weet over de Nederlandse natuur, 

hoe meer je die gaat waarderen.  

 

Ik vind het leuk om nieuwe dingen over de natuur te leren. Ik ben dan ook heel blij 

dat ik een nachtvlinderval gekocht heb, en ik wil jullie bedanken voor de oproep om 

mensen bij het nachtvlindermeetnet te betrekken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oranje wortelboorder (links) en Grijsband-spinner (rechts) 

Foto’s: Lisette Cuperus 


