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Klimop voor dag en nacht
ook wel wat gebruiken. Gehakkelde aurelia, kleine vos en dagpauwoog moeten
een voorraad aanleggen voor in de winter.
Ze gaan in winterslaap en zullen maanden
niet kunnen eten. Als u de komende tijd
vlinders wilt zien, moet u op een zonnige,
niet te koude dag bloeiende klimop opzoeken. Als er vlinders zijn, dan zijn ze daar!
Ook ’s avonds zijn er heel wat dieren op te
vinden. Naast slakken, muggen en langpootmuggen zie je er ook nog nachtvlinders op. In de eerste helft van oktober zijn
er soorten als agaatvlinder (Phlogophora
meticulosa) en iepengouduil (Xanthia gilvago) op klimop aan te treffen. In de loop
van oktober zullen deze soorten niet meer
te zien zijn, maar een aantal soorten vliegt
nog weken door en er zijn zelfs nachtvlinders die in november pas goed beginnen
te vliegen. Ze zijn vooral actief op niet al
te koude nachten. Het mag ook best wat
vochtig zijn, zolang het maar niet stort
van de regen. De nachtvlinders komen
tevoorschijn tegen de tijd dat het redelijk

donker wordt en zijn ook rond middernacht nog steeds actief. Zo is de zwartstipvlinder (Agrochola lota) nog te zien.
Deze is goed te herkennen aan de rechte
rode streep vlakbij de achterrand van de
vleugel. De rupsen van deze gewone soort
leven van wilg. Hij is nog zeker tot half
november aanwezig. De bruine herfstuil
(Agrochola circellaris), die al flink vliegt,
blijft actief tot eind november. Beide soorten zijn overal in Nederland te vinden in
loofbossen, struwelen en parken, maar
ook bij u in de tuin, als u tenminste bloeiende klimop hebt staan.

Dit was voorlopig de laatste ‘Insecten’ verzorgd
door de Vlinderstichting.
Kijk verder op www.vlinderstichting.nl

foto’s Kars Veling

De klimop bloeit al vanaf eind september,
maar plaatselijk begint deze herfstbloeier
pas echt in de loop van oktober. Het is een
door vlinders veel bezochte plant. Niet
alleen dagvlinders zitten er graag op, ook
´s nachts is er van alles op te beleven.
Overdag is de klimop een paradijs voor
zweefvliegen, bijen en dagvlinders. Er
bloeit in deze tijd van het jaar niet meer
zo gek veel, maar de klimop is een ware
kroeg voor distelvlinder, atalanta, gehakkelde aurelia en dagpauwoog. Ook vlinders worden schaars in oktober, maar de
soorten die nu nog vliegen hebben veel
nectar nodig, de brandstof waarop ze
leven. Die brandstof vinden ze nu vooral
op klimop. Deze heeft nog volop bloemen
en bloemknoppen, zodat ook de komende
weken de vlinders verzekerd zijn van voedsel. De distelvlinder, die dit jaar maar weinig wordt gezien, zal nog wegtrekken naar
Noord-Afrika en heeft daar natuurlijk
enorm veel energie voor nodig. De atalanta blijft wat dichter bij huis, maar vliegt
toch nog richting Zuid-Europa en kan dus

Boven: gehakkelde aurelia, onder: bruine herfstuil

Boven: atalanta, onder: taxusspikkelspanner

