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Glasvleugelpijlstaart in de lift

Rineke Gronert

Er zijn zoveel negatieve berichten omtrent

natuur en milieu, dat het ook wel eens pret-

tig is om te lezen dat er een (tijdelijke?) toe-

name te melden is van de populatiegrootte

van een kwetsbare vlindersoort. Er is er spra-

ke van een spectaculaire toename van het

aantal Glasvleugelpijlstaarten (Hemaris fuci-

formis) in kilomelerblok 14-42,4-2.

In het kustdorpje Petten, dat een onderdeel

vormt van het werkgebied van natuurorgani-

satie De Windbreker, werden van 5 tot en

met 30 mei in ieder geval 14 waarnemingen

gedaan in drie verschillende tuinen. De die-

ren werden gezien op Kamperfoelie, Judas-

penning, Koolzaad, Basilicum en Paarse do-

venetel. Ik kan met zekerheid stellen, dat er

in ieder geval vijf verschillende exemplaren

zijn gezien. Deze zekerheid is gebaseerd op

de diverse kleine afwijkingen van de vlin-

ders, zoals een onderbroken vleugelzoom,

een kaal en een halfkal exemplaar, een grijs-

groene en een brons-groene vlinder.

Van een waarneming wil ik u deelgenoot la-

ten zijn. Een van de leden van De Windbre-

ker kwam melden dat de kat zo’n wonderlijk

insekt had gevangen. Gelukkig kon het dier

zeer snel uit de kattebek verwijderd worden.

Het bleek een zielig hoopje Glasvleu-

gelpijlstaart. Er zat weinig leven meer in en

zijn lijf was kaal van kop tot achterlijf. Ik

heb het dier mee naar huis genomen, in een

pot gedaan met Paarse dovenetel en in de

keuken gezet. Paarse dovenetel is nektar-

plant van de Glasvleugelpijlstaart. Tot mijn

verbazing leefde het dier de volgende och-

tend nog. De zon scheen, dus zette ik de vlin-

der met pot en verse dovenetelbuiten. De

zon deed zijn werk, want spoedig begon hij

zijn vleugels te bewegen met zo’n snelheid,

dat de vleugels niet meer te zien waren.

Na enige tijd heb ik de vlinder voorzichtig

op de net bloeiendeValeriaan gezel, on-

danks het pittige windje bleef hij toch zitten.

Tot mijn vreugde ging de vlinder omstreeks

kwart voor vijf op de vleugels. Het dier is la-

ter weer waargenomen.

De plotselinge aantalstoename van de Glas-

vleugelpijstaart kan mogelijk te maken heb-

ben met de schitterende zomer van 1989 en

het daarop volgend droge en warme voorjaar

van 1990. Na 30 mei 1990 hebben we de

Glasvleugelpijstaarten nietmeer gezien. Het

weer veranderde en de vlinders bleven weg.

SUMMARY

A piece of good news

about Hemaris fucifor-

mis.

Several observations of

this butterfly species

were made in Pcttcn

(Province North Hol-

land) in May 1990. The

warm summer of 1989

followed by a warm,

dry spring could proba-

bly account for this sud-

den increase.

De Glasvleugelpijlstaart is een kwetsbare soort. Geluk-

kig is er nu goed nieuws over te melden. In 1990 wer-

den (plaatselijk) veel exemplaren gezien.

Kamperfoelie was eenvan de

favoriete planten waarop de

Glasvleugelpijlstaartwerd gezien.


