Zoek de vlinder, pop of rups!
Beste tuinders,
Er gaan heel wat vleugeltjes op en neer in onze tuinen. Naast vele vogels zijn er de afgelopen twee
maanden acht verschillende soorten vlinders gespot. Van verschillende kennen we wel de naam zoals
de dagpauwoog, het koolwitje en de gehakkelde aurelia. Andere soorten zien we wel vrolijk langs
‘scheuren’ maar weten daar vaak de naam niet van.
Klein koolwitje heeft als waardplant koolsoorten en verder o.a. Oost-Indische kers

Wij vinden het leuk om te weten wat er allemaal in de Driehoek aan vlinders rond vliegt. Daarom
vinden we het altijd fijn om waarnemingen te ontvangen, liefst met foto als het kan. Aan al dat
gefladder gaat echter heel wat vooraf. Wie weet lukt het misschien ook wel om een eerdere fase uit
de levenscyclus van de vlinder te ontdekken. Het eitje verandert in een rups, die zich gaat verpoppen.
Tenslotte komt uit de pop een vlinder tevoorschijn. Een pop is veel moeilijker te ontdekken dan een
vlinder maar daarom ook nog spectaculairder!
Klein geaderd witje (lijkt op een koolwitje maar heeft zwart omlijnde aders)

Citroenvlinder (heeft als waardplant o.a. de vuilboom en klimop en overwintert als vlinder)

Gehakkelde aurelia is misschien iets minder bekend maar o zo mooi! (deze vlinder heeft een sterke
voorkeur voor brandnetels. Enkele van deze laten staan in een hoekje van je tuin heeft een grote
meerwaarde)

Dagpauwoog (verpopt zich op de waardplant, de brandnetel.)

Jouw waarnemingen kun je hier doorgeven. Of via 3hoekinventarisatie@gmail.com als je dat
gemakkelijker vindt. Je kunt op de site van vlinderstichting, www.vlinderstichting.nl een zoekkaart
downloaden.
Iets ander vliegends wat is gespot en wat jullie zeker niet onthouden mag worden: de gewone
goudwesp.

Dat is de meest algemene goudwesp in Nederland. Het wespje is fraai, maar het gedrag niet echt.
Het is namelijk een koekoekswesp; ze legt eitjes in het nest van andere solitaire bijen of solitaire
wespen. Hun larven eten dan eerst het ei van de gastvrouw op en vervolgens de voedselvoorraad die
uiteraard voor het 'originele' bijtje of wesp was bedoeld.
De foto’s van de vlinders en goudwesp zijn gemaakt door Tieneke, Marian en Nelleke

