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Tien jaar Thecla
Tekst: Liesbeth ten Hallers

Een terugblik Begin jaren negentig werd mijn oog eens

getroffen door een kleine vlinder, die zich liet opwarmen in

mijn tuin, de vleugels gespreid, hoog in eenjonge reine vic-

toriapruim. De vlinderzoekkaartgaf geen afbeelding te

zien; in de vlinderatlaswas de beschrijving summier te noe-

men. Voor mij een prikkel om er meer op te gaan letten. Een

volgend jaar vond ik in de koele schemer van een aanko-

menderegenbui een kakelvers exemplaar, gaaf gespoord,

poserend voor mijn camera. Laag boven de grond zat ze

roerloos op een tak onder mijn zes meter hoge kerspruim

(Prunus cerasifera). De jaren erop zag ik steeds vanaf 15

augustus, soms nog in september, deze 'trouwe' pagesoort

aan het peuren of zonnebaden. Het kwik wijst meer dan

20°C aan en de favorieteperiode ligt tussen half twaalf en

half drie. WarmteminnendeTheclameisjes zijn het, dieals

eengeschenk uit de hemel naar beneden komen. De manlij-

ke pages blijven zich aan mijn waarneming onttrekken,

maar vermoedelijk bivakkeren die boven de genoemde,

markante oude prunus, in afwachting van een rendez-vous.

Wat ik wel over de heg heen, hoog op een trap aan het

werk met de heggeschaar, zag gebeuren: typisch op en neer

gedrentel van een aanstaande moederover pruimetakken

van de buren. Na een enthousiaste inwijding mocht ik van

hen op onderzoek uit en zag ik mijn eerste Thecla-ei in

close-up.

Thecla’s menu - gooi het in de (werk)groep! Dat

je vlindersnaar je hand kunt zetten geloof ik niet. Wel is het

mogelijk om, mochten er sleedoornpages ((Thecla betulae) in

de buurt zitten, ze op hun voorkeursplanten in je eigen tuin

gemakkelijker te observeren of te ontdekken of ze er voor-

komen. De aanwezigheid van sleedoorn in de buurt, als

waardplant, is geen voorwaarde; andere pruimensoorten

zijn ook in trek. Jaren geleden pleitte ik in dezerubriek al

voor een flinke pluk Canadese gulden roede (Solidago cana-

densis) in uw tuin. Als we op de vliegperiode van dezepage

(begin juli-eind september) willen afstemmen, lijkt het han-

dig om warme en koelere plekken hiervoor te kiezen zodat

er gedurende een lange periode wat in bloei staat. De plant

gedeeltelijk vóór 21 juni in hoogte halveren geeft ook een

spreiding van de bloei. Nauwelijks te koop, is deze gulden

roedesoort in oude verwaarloosdetuinen en ruderale terrei-

nennogal eens uitbundig aanwezig. Met zaailingen en nog

meer doorworteluitlopers vermeerdertSolidago zich snel.

Een ander lid van de familie der composieten is zomerfijn-

straal ((Erigeron annua), , een maandenlang doorbloeiende

pluim van madeliefjesachtige bloemen op een bijna een

meter hoge steel, waaralleen het landkaartje en onze page

naar omkijken. Ook niet te koop, maar wel bekend onder

het tuinclubpubliek, als dankbare borderweef- en snijbloem.

Vlinderwerkgroepen zouden kunnen inspelen op de jaar-

lijkse plantenruildagen vanbijvoorbeeld de plaatselijke

KMTP-afdeling! Akkerdistel wordt ook tot de bezochte nec-

tarplanten gerekend, maar is voor de tuinminder geschikt.

In September bloeien hemelsleutel(Sedum telephium), blau-

we knoop ( Succisa pratensis) en koninginnenkruid (Eupato-

riumsoorten). Deze soorten vallen in de smaak en worden

door kwekers aangeboden. Na jaren op vlinderbezoek

gehoopt te hebben op de druk door allerlei insecten bezoch-

te schermen van duivelswandelstok (Aralia data) bleek

zowaar ook deze door Thecla als eerste (waargenomen)

vlinder bezocht te worden. Klimaatverandering of niet; in

de afgelopen zomer kwam de pageruim twee weken vroe-

ger te voorschijn en toondebelangstelling voor Phlox (vlam-

bloem): variatie in het menu van een kieskeurig wijfje.

THECLA’S MENU

Canadese gulden roede (Solidago canadensis) (lijkt favoriet)

Zomerfijnstraal (Erigeron annua)

Koninginnen- of leverkruidsoorten (Eupatorium-soorten)
Vlambloem(Phlox paniculata)
Blauwe knoop (Succisa pratensis)
Hemelsleutel (Sedum telephium)
Duivelswandelstok (Aralia data)

Dat de schaduw van een vlinder mij danig kan enerve-

ren, terwijl ik rustig mijn krantje zit te lezen, doet bij

sommigen van u misschien de wenkbrauwen omhoog

schieten. De reden van die commotie behoeft wel enige

toelichting. Ik verwacht dan een bijzonder welkome gast,

die mij met gemiddeld een a twee bezoekjes per zomer

vereert. Dat uitgelezen gezelschap heeft vaak haast, maar

kan er soms ook rustig een uur voor uit trekken.

Sleedoompage (Thecla betulae).


