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Spikkelbont op bonte spikkels

naam gestippelde waar Frankrijk

          houtvlinder wanneer augustus 

soort nachtvlinder in 2016 ook in Veenendaal gezien

Zonnen op het zandpad

naam oranje waar nabij Veenendaal

     berkenspanner wanneer april 

soort nachtvlinder

Onderdonsje op de ruit

naam donsvlinder waar Veenendaal

soort nachtvlinder wanneer juli

Kleur bekennen

naam hagedoornvlinder waar Veenendaal

soort nachtvlinder wanneer augustus 

Aan mij voorbijgegaan

naam paardenbloem- waar Veenendaal

               spanner wanneer augustus

soort nachtvlinder

Op het terras bijna over het hoofd gezien. De tafel stond wat 

wiebelig en bij het verzetten viel mijn oog op deze perfect 

gecamoufleerde vlinder.

Heerlijk uitzicht zo op het glas van een bushokje. Groot is deze 

spanner niet, dus het valt nauwelijks op dat ze daar in alle 

openheid zit.

Er vloog iets geels bij de guldenroede. Dat wordt zoeken in de 

tuin. Geel op geel valt niet direct op. Met de camera de plant 

afzoeken. Jawel, hij zat er nog, net lang genoeg voor een foto.

Deze donsvlinder komt ook 's nachts op licht af en 's morgens 

vroeg kun je deze dan vinden op een raam, waar vlakbij 's 

nachts een lamp heeft gebrand,

Deze voorjaarsvlinder warmt zich in de zon op een zandpad bij 

de Elster Kop op de Utrechtse Heuvelrug. De vlinder laat  zich 

moeilijk fotograferen, maar dit jaar waren er veel!
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Wachten op het avondrood

naam groot avondrood waar Ede

soort nachtvlinder wanneer juli

Plakker op baksteen

naam plakker - vrouwtje waar Veenendaal

soort nachtvlinder wanneer augustus

Plakker op de ruit

naam plakker (mannetje) waar Veenendaal

soort nachtvlinder wanneer augustus 

Vlinderrustmuurtje

naam schimmelspanner waar Ede

soort nachtvlinder wanneer oktober

Voor deze foto hoefde ik niet ver weg te gaan. Op ons 

kamerraam zat deze vlinder rustig te wachten op het juiste 

moment. Het vrouwtje zat bij de buren op de muur.

Als het plakkervrouwtje eieren aan het leggen is zit ze dagen 

op dezelfde plek. Vliegen doet ze trouwens nauwelijks. Na de 

leg is ze uitgeput en leeft ze niet zo lang meer.

Een opvallende vlinder die overdag niet echt opvalt. Doordat hij 

roerloos op een stengel onder een bladerdek zit zou je er zo 

aan voorbij lopen.

De schimmelspanner komt in diverse varaianten voor. Dit is de 

versie met de grote oranje/bruine vlekken. Gewoon op een 

muurtje de dag aan het doorbrengen.

Wietse heeft zich gespecialiseerd in het fotograferen van (nacht)vlinders in hun natuurlijke 

omgeving. Dit stelt de fotograaf voor meerdere uitdagingen. De mogelijkheden om een goede 

compositie te kiezen worden vaak sterk beperkt door de plaats waar de vlinder zit, het licht en de 

achtergrond. Bij dagvlinders is geduld vaak het enige wat uitkomst biedt. Bij nachtvlinders is alles 

afhankelijk van de plaats waar de vlinder zich overdag bevindt. Hierbij is juist de kunst de vlinder op 

zijn rustplek te vinden. 

Bent u geïnteresseerd in een lezing over (nacht)vlinders of heeft u mogelijkheden voor een expositie 

van vlinderfoto’s, neem dan gerust contact op.

Wietse de Vries, Valreep 6, 3904 PH  Veenendaal, tel. 0318-524811


