Over nachtvlinders, rupsen en waardplanten

Tekst: Jan Jaap Boehlé

Het verhaal is bekend: vlinders hebben
niet alleen nectarplanten nodig maar ook
planten voor de rupsen, waardplanten.
Helaas laten rupsen een malse waardplant soms links liggen, waarom dan?
Brandnetel staat bijna symbool voor
vlinderlievendheid. Inderdaad is
brandnetel een belangrijke waardplant, maar niet de enige. Brandnetel heeft de naam veel soorten te
herbergen maar er zijn een aantal
planten die, zeker als we ook naar
de nachtvlinders kijken, gelijke tred
met de brandnetel houden. Waardplanten voor veel soorten rupsen
zijn: varkensgras, muur, klaversoorten, zuring, paardenbloem, rolklaver, walstro, weegbree, kamperfoelie
en struikhei. Daarnaast komen er
veel soorten voor op grassen. Het
zijn algemene soorten, maar voor
vlinders dus heel belangrijk.
De echte(nacht-) vlinderplanten
zijn de bomen en struiken, met als
kampioenen de eik en berk gevolgd
door de wilgen, populier, meidoorn,
bosbes, els, ratelpopulier. Dus heb
je wat oudere bomen en struiken,
wees er zuinig op.

Lekker taai
De aanwezigheid van een waardplant is nog geen garantie dat een
vlinder die plant ook echt uitkiest
om haar eieren op te leggen. Neem
het voorbeeld van de brandnetel.
Ik heb ze op verschillende plaatsen
in de tuin staan. Het is mij opgevallen dat vlinders kieskeurig zijn
welke plant ze nemen. Mij viel op
dat planten op beschutte plaats in of
tegen de haag een voorkeur kregen.
Vaak waren deze planten wat meer
gedrongen dan die op een voedselrijke plaats staan. Het fijne weet ik
er nog niet van maar let maar op,
als je rupsen op brandnetels vindt,
concentreren ze zich op bepaalde
plaatsen en laten andere ongemoeid. Dit zie je bij andere soorten
ook. Planten die op een ongunstige
plaats staan moeten harder werken
om te groeien waardoor er een hogere concentratie van voedingstof-

fen in die plant zit dan in de plant
die op een rijkere plaats groeit en
daardoor groter en schijnbaar sappiger zal zijn. Een rups moet een
bepaalde hoeveelheid voedingstoffen eten. Hij komt sneller aan zijn
hoeveelheid als hij van de gedrongen planten eet. Hierop werd ik
door een vlinderliefhebber in Winterswijk gewezen die ooit een aantal rolklavers van mij had gekocht
met het doel om het Icarusblauwtje
naar zijn tuin te lokken, wat ook
nog lukte. De rupsen zaten steevast
op de gedrongen planten. Hoe dan
ook, het plaatsen van een plant is
geen 100% garantie dat je de rupsen
die er bij horen ook (direct) krijgt.
Wel is mij opgevallen dat de aanwezigheid van veel planten van een
soort verspreid door de tuin heen de
kans van slagen vergroot .
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(Foto: Machteld Klees).

Veel rupsen prefereren brandnetel, zoals deze distelvlinderrups

Niet bij brandnetel alleen...

Wat is een rups?
Soms is het lastig om vlinderrupsen van de larven van bijvoorbeeld
bladwespen, kevers en vliegen te
onderscheiden, het overkomt mij
ook. De bouw geeft uitsluitsel. Een
rups bestaat uit drie delen: kop,
borststuk en achterlijf. Het borststuk wordt gevormd door de eerste
drie segmenten achter de kop, hieraan zitten de echte poten. Van het
achterlijf zijn de eerste twee segmenten beslist pootloos, dan volgen

maximaal 4 paar buikpoten. Aan
het eind van het lijf een paar naschuivers.
De rupsen van de spanners (een
groep van de nachtvlinders die in
rust de vleugels opengevouwen houden) hebben slechts een paar poten
aan het zesde segment. Ze bewegen
heel karakteristiek: achterpoten
naar voren, de rug omhoog. Vervolgens gaan borststuk en kop naar
voren waardoor het lijf zich weer
strekt. Sommigen imiteren bij ge-

De bizarre rups van de hermelijnvlinder eet wilg en ratelpopulier (Foto: Jan Jaap Boehlé).

Let op de pootjes: boven een echte rups (foto: Jan Jaap
Boehlé), linksboven larve van helmkruidbladwesp, dus
geen rups (foto: Machteld Klees), onder een spanner
die een takje imiteert (foto: Jan Jaap Boehlé)

vaar een takje door zich te strekken.
Bij de larven van bladwespen zit
na de drie poten aan het borststuk altijd één pootloos segment
gevolgd door een onafgebroken rij
buikschuivers. Het laatste segment
is pootloos en is meestal wat naar
beneden gebogen. Ze hebben een
grote zwarte kop. De huid is wat
gerimpeld waardoor de segmenten
niet goed zichtbaar zijn. Keverlarven hebben alleen poten aan het
borststuk, het achterlijf is pootloos.
Vliegenmaden lijken op rupsen
maar zijn pootloos.
Specialisten
De genoemde plantensoorten zijn
waardplant voor veel vlindersoorten, maar er zijn ook planten waar
maar één of enkele soorten op voorkomen. Heb je een bloemenweide
met ratelaar dan heb je een goede
kans op de ratelaarspanner. Deze
vlinder vliegt overdag zodra het
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Een bloemenweide met ratelaar is geschikt leefgebied
voor de ratelaarspanner (Foto: Machteld Klees).

zonnig wordt en legt zijn eitjes bij
de vruchtbeginsels. De rups vreet
zich daar naartoe, eet het zaad op
en wordt intussen door de zaaddozen beschermd tegen vijanden. De
pop leeft in de grond. De rups leeft
van juni tot augustus, dus in die periode niet of gefaseerd maaien.
Een ander vlindertje waarvan de
rups op maar enkele soorten voorkomt is de silenespanner. De rups
leeft van de bloemen en zaden van
voornamelijk dagkoekoeksbloem
en blaassilene. Het vlindertje vliegt
tegen de schemer en aan het begin
van de nacht.
Een plek om te verpoppen
Net als de juiste waardplant is ook
gelegenheid voor de vlinder om zich
te verpoppen belangrijk. Veel soor-

ten verpoppen in de strooisellaag of
in de grond. Het ontwikkelen van
zo`n laag in de tuin onder bomen en
struiken is dus een must voor vlinders Ook tal van rupsen overwinteren in de strooisellaag, graspollen
of in de grond, bijvoorbeeld de rups
van de kleine beer.
Informatie:
www.vlinderstichting.nl
www.vlindernet.nl
Via vlindernet is het mogelijk om
rupsen te determineren.
Goed je ogen gebruiken is belangrijk om zelf kennis te vergaren. Zelfgemaakte aantekeningen komen in
de loop der jaren goed van pas. Je
zult merken, vlinders zijn net als het
leven, grillig, en dat houdt het zo
boeiend.

Nachtbloeiende planten

In de ideale vlindertuin moet je proberen alle elementen voor een cyclus van
ei – rups – pop – vlinder aanwezig te hebben: nectarplanten, rottend fruit, de
juiste waardplanten en een goede plaats voor de pop, aan de waardplant, in
het strooisel of in de grond.
Nectarplanten moeten we natuurlijk niet vergeten, daar haalt de vlinder zʼn
energie vandaan om te vliegen. Nectarplanten die voor nachtvlinders aantrekkelijk zijn, gaan open of beginnen te geuren op het moment dat de nachtvlinders beginnen te vliegen. Tijdens zwoele nazomeravonden is het goed toeven
in een tuin met nachtbloeiers.

Met de klok mee: teunisbloem, zeepkruid (fotoʼs:
Machteld Klees), kamperfoelie, avondkoekoeksbloem (fotoʼs: KU Leuven)
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