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Jampot

Dankzij de opvallende nep-ogenop de jeug-

dige flanken en het kleine stekeltje achter-

op, herkende ik de rups: Groot avondrood

of Olifantsvlinder. Het hele beestje mat 2,5

cm en had honger. Ik stalde de nieuwe

huisgenoot in een jampot met een paar los-

se blaadjes van mijn Fuchsia. Die stond al

enige maandenin de volle grond en had

veel rijkelijk bebladerde takken gemaakt.

De rups haalde onmiddellijk zijn schade

in. Om de nacht prettig door te komen ver-

schafte ik de veelvraat een borrelglas, dekte

het met water gevulde glaasje veiligheids-
halve afmet plastic folie en prikte er een

goedgevulde Fuchsiatak doorheen.De rest

van de pot vulde ik om sanitaire redenen

op met w.c.-papier. Om kort te gaan:

Anderhalveweek ben ik druk geweest met

dit troetellarfje, dat 2x per dag verschoond

werdomdat de keutelproductie met de

groei toenam. Voor het de

verbijsterende lengte van

12,5 cm bereikte knapte het

een keer uit zijn velletje. Met

mijn neus tegen het jampot-

raam volgde ik 20 minuten

lang een aandoenlijke striptease. Mijn ar-

tiest moest zich, na het maskertje afgewor-

pen te hebben, al dansenden schuddend

zien uit te kleden. Te voorschijn kwam een

kwetsbaar, bleekgroen diertje, datna een

paar uur de oude schutkleurweer had aan-

genomenen des te vervaarlijker oogde. Met

mijn oor boven de pot hangend hoorde ik

hem driftig grazen:Acht blaadjes per dag.
Een tukje tussendoor in takhouding, strak

tegen een twijg aangedrukt. Maar opeens

was de vraatzucht uitgewoed. In een grote

pan tussen dor blad, droog zand en takjes

nam ik een paar dagen lang wat geritsel

waar. Een donkerbruinepop ligt te wach-

ten op de zomer.

Boos? Red een rups!
Bent u boos als uw nog wat magere Fuchsia

in een enkele nacht door de olifantsrups is

gehalveerd? Dan heb ik hier een tuintip:
Kent u de winterhardeFuchsia’s? Goed be-

wortelde,overjarige stekken van heel wat

soorten kunt u in de vollegrond kweken!

Met enig afdekmateriaalzoals blad en on-

doorzichtig vliesdoek kunnen ze onze win-

ters doorstaan en forse planten opleveren.

Mijd plekken, waar aardbeien, dahlia’sof

aardappels hebben gestaan in verband met

gevoeligheid voor verwelkingsziekte.
Tuinvormen dieverkrijgbaar zijn bij specia-
list C. Spek in Heerde, vindt u hieronder in-

gedeeld naar de toepassingsmogelijkheden:
Als haagje: Fuchsia americana Elegans, en-

kelbloemig, rood-donkerpaars-rose, 1 m.

F. Whiteknight’s Pearl, enkelbloemig kers-

rose-appelbloesemrose, 1 m.

Als bodembedekker: F. ‘Corallina’, klein-

bloemig, enkel, karmijnrood-donkerpaars.

0,50 m.

Als vak- en borderplant: F. Foolke, lange,

compacte, auberginekleurige, goed zichtba-

re bloemen aan ijle, dichtbezette takken

van 1 m hoogte. F. magellanica tricolori,

kersrode slanke, middelgrote bloem, zilver-

groen-rose blad, sierlijke struik 1 m. F.

Saturnus, kleine compacte bloem, kers-

rood-lichtblauwviolet, 0,60 m, rijke bloei

op zonnige plek. F. Lena. Halfdubbele, mid-

delgrote bloem, creme-blauwpaars, bolron-

deknop. Breed, overhangend, 0,70 m.

U kent vast het inheemse Wilgenroosje van

onze zandgronden. Behalve

deze zijn een witte en lichtro-

se cultivar in de handel

(Chamaerion ‘Album’ en

‘Stahl Rosé’). Naast hetblad

van Wijnstok en Teunisbloem

komen deze in aanmerking
als krachtvoer voor de

Olifantsrups, mocht u uw

kostbare Fuchsia willen koes-

teren!

Bronnen

Winterharde Fuchsia’s door G.van

Veen, Gottmer, ISBN 90 257 2471

X/NUGI 411.

De Nederlandse Pijlstaartvlinders
door Jan C. Meerman,

Wetenschappelijke mededelingen
K.N.N.V. nr.180.

Nederlandse Kring van Fuchsia-

vrienden, secretariaat:

Gratemastraat 28. Rotterdam,

tel.010-420251421.

boven;

onder: Wilgenroosje.
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Wie bracht ik

vorige zomer

onbedoeld mee

uit het bos? Een

jonge lifter, die

zich, zo bleek

’s avonds bij
thuiskomst pas,

in arren moede

aan mijn groene

broekspijp

vastklampte.

Olifantsrups op Fuchsia.
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