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Bijzondere dagvlinder

waarnemingen 1987

Chris van Swaay

Bont dikkopje (Carterocephalus palaemon):

Op 30 mei en 1 juni zag C.J. Plint er tientallen op een plaats in Mid-

den-Brabant. Zulke grote aantallen worden zelden of nooit gemeld.
Meestal worden slechts enkele exemplaren op een plaats gezien.

Gele luzernevlinder (Colias hyale):
19 augustus in Vlodrop (H.J.M. van Buggenum).

Oranje luzernevlinder (Colias croceus):
1 april in Hazerswoude, een zeer vroeg exemplaar (J.M. van Sambeek).

Resedawitje (Pontia daplidice):
19 augustus in de Brand bij Udenhout (J. Reichwein).

Groot geaderd witje (Aporia crataeqi):
29 mei in Wapenveld (A. Ebens),
26 mei in Meerde (R. Heideveld).
Wellicht betrof het hier twee maal hetzelfde dier, daar de twee plaatsen

niet ver van elkaar liggen.

Door veel mensen zijn waarnemingen van dagvlinders in 1987 doorge-

stuurd aan het Landelijk Dagvlinder Project. Het is de bedoeling
dat ieder jaar een selectie hieruit met de leukste of opvallendste waar-

nemingen wordt gepubliceerd in 'Vlinders'. Hierbij moet gedacht worden

aan zeldzame soorten of waarnemingen buiten het normale verspreidings-

gebied van een vlindersoort. Het is natuurlijk niet mogelijk om alles

hier te publiceren.

De meeste waarnemers vonden 1987 een slecht vlinderjaar. Na een

hoopvolle start met de warmste aprilmaand van de eeuw, volgde een

in het algemeen natte en koude zomer. Van de trekvlinders zijn alleen

van de Atalanta veel waarnemingen binnengekomen. Toch waren er

ook leuke en onverwachte dingen te melden. Hier volgt-een overzicht.

Tenzij anders vermeld betreft het steeds een waarneming van één

exemplaar.
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Koninqinnepaqe (Papilio

machaon):
I 1» juni in Maasbracht

(F. Raemakers),

21 juni in Heerlen (A.

Adams),
11 augustus in Goirle

(R. Vereijken),
19 augustus in Weert

(F. Raemakers),
21 augustus in de Malpie-
beemden bij Valkenswaard

(R. van Rijsewijk-Vermulst)
Alle waarnemingen van

deze soort bleven beperkt
tot de twee zuidelijke pro-

vincies.

Sleedoornpaqe (Thecla betulae):

29 augustus in Wapenveld (A. Ebens).

Grote vuurvlinder (Lycaena dispar):

12 juli een exemplaar in de Weerribben (C. Bergsma),
23 juli drie exemplaren, ook in de Weerribben (O. de Bruin).

Centiaanblauwtje (Maculinea alcon):

Meldingen van tientallen vlinders en later honderden eieren kwamen

uit de omgeving van Enschede en Buurse door verschillende waarne-

mers.

Grote weerschijnvlinder (Apatura iris):
Uit Twente, Brabant en Limburg meerdere waarnemingen. Ook een

waarneming uit de westelijke Achterhoek:

21 juli bij Vorden (L. Kruit).

Kleine ijsvogelvlinder (Ladoga camilla):
Naast de waarnemingen uit het oosten en zuiden van het land ook

een waarneming uit Terneuzen (datum onbekend, Natuurvereniging
de Steltkluut).

Grote vos (Nymphalis polychloros) :

5 april in Cadier en Keer (J.J.M. Moonen),

8 april in het Tenkinkbos bij Winterswijk (R. Rense),
10 mei in Echt (L.) (F. Raemakers).
Het is opvallend dat al deze waarnemingen uit het voorjaar komen.

In 1987 slechts één waarneming van

de Sleedoornpage. Foto: F. Bink.
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Kleine parelmoervlinder (Issoria

lathonia):

Vooral in augustus, september en

oktober zag broeder F. Melkert ze

tegelmatig in Egmond-Binnen. Andere

waarnemingen: 14 juli in Bergen
(N.H.) 6 exemplaren (J. de Haan),
26 september meer dan 70 exemplaren

bij de Zilk (Z.H.) (J. Trapman).

Duinparelmoervlinder (Fabriciana niobe):
In juli werden op de Hoge Veluwe honderden Duinparelmoervlinders

waargenomen door verschillende mensen. Naast de waarnemingen uit

het normale verspreidingsgebied in de duinen nu ook een uit de Amster-

damse Waterleiding Duinen:

5 juli 5 exemplaren (E. van IJzendoorn),

Grote parelmoervlinder (Mesoacidalia aglaja):

Voor deze soort was 1987 op de Hoge Veluwe geen slecht jaar. In

juli konden hier grote aantallen op Akkerdistels gezien worden.

Bosparelmoervlinder (Mellicta athalia):

14 juli ongeveer 10 exemplaren in het oosten van de Veluwe (C.H.

Naves).

Tweekleurig hooibeestje (Coenonympha arcania)

Slechts een waarneming: 4 juli op de Hoge Veluwe (J. Trapman).

Tot slot nog enkele waarnemingen van overdag vliegende nachtvlinders:

Clasvleugelpijlstaart (Hemaris fuciformis):

3 juli bij Ureterp, 25 eitjes en 44 rupsen (A. Hoornveld-Jonksma).

Kolibrievlinder (Macroglossum stellatarum):

17 september in Ouddorp (Coeree) (W. Crinwis).

Amata phegea:
8 juli bij Valkenswaard ongeveer 340 exemplaren (J. Tromp).

Bosparelmoervlinders zijn

op de Veluwe gezien.
Fotot K. Veling.


