
VEEL GLASVLEUGELPIJLSTAARTEN (HEMARIS FUCIFORMIS) OP 
TERSCHELLING IN 1997. 

Op Terschelling komt een kleine populatie van de Glasvleugelpijlstaart 
voor. In de bossen rond West-Terschelling worden in sommige jaren vlinders 
waargenomen, en ook worden de rupsen en vraatbeelden op Kamperfoelie 
(Lonicera periclymenum) wel gezien. In 1997 werden opvallend veel 
waarnemingen gedaan en ook kwamen meldingen binnen van grote aantallen. 
Op 10 juni werden 15 exemplaren aangetroffen in de Kooibosjes (AC. 146-599, 
waam. Lvan der Wiel). De vlinders vlogen bij de bloemen van Echte 
Koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi) en Kale Jonker (Cirsium palustre), een 
enkele maal ook bij Grote Ratelaar (Rhinanthus angustifolius) . Na deze eerste 
waarneming werd de soort nog op tal van plaatsen gezien, voornamelijk in en rond 
West-Terschelling, in de Kooibosjes en in Midsland. Op het oostelijke deel van 
het eiland werd de vlinder niet opgemerkt. Een bijzonder grote groep werd op 3 
juli uit Baaiduinen (AC 147-599) gemeld. Hier vlogen in een tuin maar liefst 60 
exemplaren bijeen (waarneming EPlanting). 

Ook in het verleden zijn wel eens grote aantallen van de Glasvleugel
pijlstaart opgemerkt. Zo meldt Lempke een waarneming van 60 exemplaren in de 
Oude Kooi op Vlieland (Lempke, 1985). De oudste melding van de 
GlasYleugelpijlstaart op Terschelling is van Leffef. Hij trof in 1956 rupsen aan in 
de Kooi bosjes (Lempke. 1985). Daar de waarnemingen zich in 1997 voornamelijk 
beperkten tot het westelijke deel yan Terschelling is het waarschijnlijk dat de grote 
aantallen afkomstig zijn van de eigen populatie. en er geen sprake is van trek. 
(Lit: Lempke. B.J. , 1985: De Ylinders van Friesland; Fryske Akademy. 
Leeuwarden). 
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YPSOLOPHA VITELLA L.; NIEUW VOOR DE WADDENEILANDEN 

Op 9 augustus 1997 verscheen een exemplaar van Ypsolopha vittella in de 
lichtval te Midsland op Terschelling. Aanvankelijk leek het er op. dat het hier om 
het eerste exemplaar van de Waddeneilanden zou gaan. Op de vergadering van de 
sectie Snellen te Lexmond in oktober jl. werd echter een exemplaar gepresenteerd 
dat door dhrJ.Lucas te Nes (Ameland) was gevangen in juli 1997. derhalve een 
maand eerder. Tot nu toe was Ypsolopha vittella niet van de Waddeneilanden 
bekend. Wel zijn er tal van waarnemingen gedaan in de provincie Friesland. 
Opvallend is dat de meeste waarnemingen van betrekkelijk oude datum zijn. 
Jarenlang kregen we de indruk, dat Ypsolopha vittella sterk was achteruitgegaan. 
De laatste jaren is landelijk gezien sprake van een kleine opleving. Ypsolopha 
vittella behoort tot de familie der Ypsolophidae, vroeger een subfamilie van de 
Yponomeutidae (Microlepidoptera). De rupsen leven op lep (Ulmus) 
(Lit: Kuchlein. J.H.J 993: De Kleine Vlinders, PUDOC, Wageningen). 
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