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M
ijn hobby begon met 

het fotograferen van 

dagvlinders. Daarna 

ontdekte ik al gauw 

de dag-actieve nacht-

vlinders, ook met 

prachtige kleuren en 

dan is plotseling het einde niet in zicht! 

Je gaat je in de materie verdiepen en dan 

ontmoet je tijdens verschillende wandelin-

gen de vleugelloze vrouwtjes van de kleine 

wintervlinder.

In een natuurgebied aan het Zuidlaarder-

meer zag ik in november en december 

verschillende mannetjes van de kleine 

wintervlinder onderaan de stam van met 

mos begroeide eiken. Toen ik ze van 

dichterbij bekeek ontdekte ik ook enkele 

vrouwtjes. Zonder vleugels. De benaming 

vleugelloze vrouwtjes klopt eigenlijk niet, 

want ze hebben wel kleine vleugel-

stompjes! Deze zijn echter vaak met het 

blote oog niet te onderscheiden.

De vrouwtjes zonder vleugels krijgen 

bezoek van de gevleugelde mannetjes. 

Na de paring leggen de vrouwtjes hun 

eitjes op verschillende bladknoppen van 

bomen en struiken. Als de rupsen uit de 

eitjes komen, kan dit voor de desbetref-

fende boom of struik zeer nadelig zijn. 

In een jaar met veel rupsen kan er schade 

ontstaan aan de fruitteelt.

De rupsen laten zich meestal aan een 

zijden draad naar beneden zakken. 

Tenminste als ze overleven, want de 

pimpel- en koolmezen voeren ze graag  

aan hun jongen. Na de landing kruipen  

de rupsen onder een strooisellaag en 

verpoppen zich. De mannetjes ontpoppen 

zich meestal eerder dan de vrouwtjes. 

Nu is de cirkel rond en de instandhouding 

van deze soort kan weer opnieuw begin-

nen.

Naast de kleine wintervlinder zijn er nog 

verschillende andere nachtvlindersoorten 

met vleugelloze vrouwtjes: kleine voor-

jaarsspanner, voorjaarsboomspanner, 

voorjaarsspanner, perentak, najaars-

spanner, grote wintervlinder en berken-

wintervlinder. Vele soorten zijn op mijn 

website www.memosite.nl te zien. <
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De gevleugelde mannetjes van de kleine wintervlinder zijn in november en 
december vaak op verlichte ramen te zien als het buiten donker is.

Bij meerdere soorten nachtvlinders komen vleugelloze vrouwtjes voor zoals 
bij deze kleine voorjaarsspanner, op de foto is een mannetje te zien.

De bonte beer is een zeldzame dag-actieve nachtvlinder met prachtige 
kleuren.  

Het ongevleugelde vrouwtje van de kleine wintervlinder lijkt niet op een 
vlinder.


