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Hij viel op

haar mooie

blauwe ogen
Tekst:Nolly Hart

Nogal laat kwam mijn witte buddleja in bloei.Tot dan toe

had ik alleen maar het koolwitje, het geaderd witje, boom-

blauwtjes, citroenvlindersen af en toe een dagpauwoog in

mijn tuin gezien. Toenechter de buddleja volop inbloei

stond, ben ik er, gewapend met mijn verrekijker en vlinder-

boek eens goed voor gaan zitten. En ja hoor, de eerste ata-

lanta's warenal present, de dagpauwogen idem, prachtige

gave vlinders. Tot mijn vreugde vertoonde zich ook een

distelvlinder, die echter direct werd weggejaagd doorde

atalanta's. Jammer! Na eenpoosje -
ik wilde net naar binnen

gaan
-

zag ik plotseling iets vreemds. Twee dagpauwogen

vlogen, fladderend om elkaar heen draaiend, omhoog.

Niets bijzonders, zou je zeggen, maar de ene bleek bij nade-

re beschouwing helemaalgeen dagpauwoog te zijn. Wat

dan wel?

Terwijl ik mijn kijker instelde waren de twee alweer op de

buddleja geland, waar de vreemde eend heel uitsloverig

met uitgespreide vleugels voor de dagpauwoog zat te tril-

len. Ik kon heel goed de tekening op zijn vleugels zien en

wat zag ik? Het was een grote vos. Heel duidelijk was te

zien dat hij in tegenstelling tot de kleine vos geen blauwe

vlekken langs de achterrand van de voorvleugel had. Ook

waren de vier zwarte vlekken in het middenvan de voor-

vleugel te zien. Toen ik het later vertelde aan iemand die

het weten kan, werd er een beetje zuinig gekeken op een

manier van "Weet je dat nu wel zeker, was het geen kleine

vos?" Ik nam me voor de volgende dag nog eens te kijken

en ja hoor, hij was er weer en hij vertoonde hetzelfde

gedrag, namelijk: aanstellerig en irritant. Zijn aanbedene,

een dagpauwoog, vond het volgens mij helemaal niet leuk.

Ze probeerde steeds weer weg te vliegen, maar er was geen

ontkomen aan. De dagen erna regende het en dit weer was

er de oorzaak van dat ik nooit zal weten of zij uiteindelijk

voor zijn charmes is gevallen.

Ik vraag me trouwens af of dat kan bij vlinders: grote dag-

vosogen....

Augustus 1999. Terwijl half Europa in de ban was van

de aanstaande eclips was ik getuige van een mini-

gebeurtenis in mijn achtertuintje.


