De rietvink is dus een in de nacht
actieve vlinder, uit de grote familie
van de spinners. Je komt ze vooral
tegen van juni tot half september. De
bekende Nederlandse insectenkenner (entomoloog) Johannes Goedaert
(1617–1668) noemde deze rietvink
al een ‘dronckaerdt’ omdat hij, zoals
hij beschreef, ‘seer tot het drincken
genegen is’. Dit omdat rietvinken hun
voorlijf vaak in het water te dopen.
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Rietvink is geen vogel
Gelukkig zijn de werkzaamheden in het Westzijderveld door Staatbosbeheer, Vogelwacht en de OBW (vereniging Ongeschonden Behoud
Westzijderveld) weer gestart. Het riet was al gemaaid, wij moesten alleen het riet aanharken en op hopen leggen. Manoek Schrander, onze
vaste boswachter van Staatsbosbeheer, was zo vriendelijk om de foto
van de rietvink met ons te delen. Bij de naam dachten we aanvankelijk
aan een vogeltje, zoals de rietzanger. Maar nee, het was een prachtige
rups, die zich later ontpopt als nachtvlinder.
Pop van de rietvink.

De geelbruine, wollige rietvink met twee wat lichtere vlekken op de vleugels. Foto van onze boswachter Manoek Schrander.

De rietvink (Euthrix potatoria) heeft
een voorkeur voor vochtige gebieden met rietvegetatie, zoals bij ons
in het open veld. De mooi getekende
rups lijkt de laatste tijd toe te nemen
in onze moerassige rietvelden. De
rups was gefotografeerd precies op
de unieke plek tegenover pelmolen
Het Prinsenhof, waar wij met onze
vrijwilligers het riet voedingsarm proberen te houden. Veenmos krijgt dan
een kans zich beter te ontwikkelen.
Veenmos zorgt ervoor dat de bodem
minder snel indroogt en dat je dan als
resultaat het open weidenlandschap
voor bijvoorbeeld de grutto behoudt.
Zo weinig mogelijk bodemdaling
door verbranding of oxidatie van de
bodem is ook mooi meegenomen.
Veenmos houdt namelijk een groot
volume aan water vast. Het is niet
vreemd dat juist deze rietvinkrupsen
hier een fijne leefomgeving hebben.

De winter overleeft de rietvink als
rups. Die is dus vóór de winter uit het
ei gekropen en zal in mei volgroeid
zijn. Dan spint hij zich in zijn cocon
(zie plaatje), om er half juni uit te kruipen als bruinrode nachtvlinder. Mits
hij niet voortijdig wordt verorberd
door een vogel. Koekoeken, ik hoor ze
regelmatig als ik in het vroege voorjaar in de molen ben. Koekoeken zijn
dol op deze harige rupsen. Zeker in
mei, wanneer de rupsen nog een stuk
groter zullen zijn. Toch even oppassen met die haren, die zijn namelijk
giftig. Je wordt er niet blij van wanneer je die per ongeluk in ogen wrijft.
Pak een harige rups daarom nooit op.
Gewoon laten kruipen en ongestoord
laten leven. Later in het seizoen zul je
de nachtvlinders alleen met nachtkijkers kunnen spotten. De mannetjes
vliegen tamelijk schokkerig en vaak
maar korte stukjes.
Wilt u ook een dagje met ons meewerken en al het moois in het echt
zien? Meld u zich dan aan bij het
secretariaat van de OBW met een
e-mail aan Marja Veken: obwsecretariaat@upcmail.nl.

Expositie Natuurlijk Natuur
Galerie Staphorsius presenteert dit
jaar de 11e editie van de verkoopexpositie Natuurlijk Natuur. Ook deze keer
is een uitgebreide collectie te zien van
beelden, tekeningen en schilderijen,
allemaal geïnspireerd op de natuur,
het landschap en het boerenlandleven. ‘Vorig jaar kon de expositie niet
doorgaan, maar we zijn blij dat we dit
jaar de draad weer kunnen oppakken. Daarom ook hebben we er iets
speciaals van gemaakt,’ aldus galeriehouder Rob Staphorsius. ‘We tonen
dit keer werk van maar liefst 25 kunstenaars,’ vervolgt Rob, ‘waarvan een
aantal nieuwe gezichten, en dit uit
zowel binnen- als buitenland. Zo hebben we voor het eerst werk van Jeroen
Verhoeff in de expositie. Zijn schilderijen gaan vooral over de wilde natuur,
en bijzonder is dat hij eerst een flexi-

bel model maakt van het dier wat hij
wil vastleggen om zodoende de juiste
actie en dynamiek in het ontwerp
van het schilderij te kunnen bepalen.
Natuurlijk mag veekunst niet ontbreken en we hebben voor het eerst werk
van de in Iran geboren kunstschilder
Ahmad Haraji, met zijn zeer realistische veestukken. In dit genre hebben
we ook werk van hedendaagse schilder Kees van de Nes, en ook werk van
een aantal bekende Hollandse meesters zoals Jacob Maris, Anton Mauve
en Freek Engel.’
Verder is onder meer werk te zien van
glaskunstenaar Jacob Bos, realistisch
keramist Geert Schuurman, bronzen
beelden van de Belg Pieter van den
Daele en schilderijen van de Française
Laurence Saunois, die internationaal
al meerdere prijzen en onderschei-

dingen in wacht wist te slepen.
De expositie is vrij toegankelijk en er
is ruime parkeergelegenheid.
Expositie Natuurlijk Natuur tot 26
december. Geopend: dinsdag t/m
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.
075-6143 000, info@staphorsius.nl,
www.staphorsius.nl
Boven: Kees van de Nes - Natte voeten rode
lap, olieverf 80 x 80 cm.
Linksonder: Nanda Hoep – Friends,
50 x 60 cm.
Rechtsonder: Ahmad Haraji - Zonder titel,
olieverf op doek, 70 x 120 cm
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