Oog in oog met de nachtpauwoog
De boomleeuwerik hipt over de bodem tussen de pollen pijpenstrootje. Van ’s morgens vroeg
tot ’s avonds laat is de vogel op de bodem en in de vegetatie op zoek naar insecten. Soms pikt
ze ook een zaadje op. Pas als ze haar bek vol heeft, vliegt ze terug naar het nest vol hongerige
jongen.
Boven haar in een grote pol pijpenstrootje beweegt iets. Ze kijkt op en ziet een grote dikke
vlinder tussen de stengels hangen. In de zachte wind schommelt het dier langzaam heen en
weer. De vogel gaat iets dichterbij om met één uitval de vette hap tussen de stengels uit te
kunnen grissen. Ze moet een beetje omhoog vliegen, anders kan ze er niet bij. Ze spreidt de
vleugels en met een slag is ze op de hoogte van de vlinder.
Tussen de stengels staren twee grote
ronde ogen haar aan, ze schrikt en gaat er
vandoor.
Het is de tekening van de ogen op de
vleugels van de nachtpauwoog die
voorkwamen dat deze de prooi werd van
de boomleeuwerik. Die ogen staan op
zowel de voorvleugel als de
achtervleugel. Als de vlinder in de
vegetatie zit, zijn alleen de ogen op de
voorvleugel te zien. In de bovenrand van
ieder oog zit een streepje glinsterend
blauw. Hierdoor lijken de ogen te
bewegen als er vanuit verschillende hoeken licht op valt.
Zoals de naam al aangeeft is de nachtpauwoog een nachtvlinder. Overdag rusten ze verborgen
in de vegetatie. Behalve als de mannetjes de geursporen oppikken van een vrouwtje. Dan zijn
ze niet meer te houden. Met hun waaiervormige antennes ruiken ze de geursporen van een
vrouwtje al op een kilometer afstand. Dan maakt het niet uit of het dag of nacht is. Ze vliegen
zo snel mogelijk naar haar toe om te paren en andere mannetjes voor te zijn. Het vrouwtje
paart maar één keer in haar leven.
Kort na de paring zet het vrouwtje de ovale bruine
eitjes af op de planten waarvan de jonge rupsjes
kunnen eten als ze uit het ei komen. De
nachtpauwoog-rupsen zijn niet erg kieskeurig wat
hun voedsel betreft: sleedoorn, struikheide,
bramen, dopheide, vuilboom, berk of wilg komen
allemaal in aanmerking. Als de rupsjes nog klein
zijn leven ze in groepjes, maar naarmate ze groter
worden verspreiden ze zich meer en meer over de
waardplant. Als ze bij elkaar zouden blijven zou de
voedselconcurrentie veel te groot worden.
Als de rupsen volgroeid zijn gaan ze zich
verpoppen. Dat gebeurt in een heel vernuftig
gebouwde cocon. Die is dubbelwandig en de
toegang heeft de vorm van een flessenhals. Op de
hals staat een ring van borstels. Het werkt als een
omgekeerde fuik: je kunt er wel uit, maar een
aanvaller kan er niet in. Zo zijn de poppen de hele
winter beschermd om in het voorjaar een nieuw
leven te kunnen beginnen als vlinder.

