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Let op:

de Teunisbloempijlstaart komt eraan

Een pijlstaart zonder pijlstaart De vlinder zelf zie je

niet zo vaak. Wat opvalt is de overwegendolijfgroene bovenkant

van de voorvleugels.Alleen als hij vliegt zie je ook de okergele ach-

tervleugels, maar ja, het is dan meestal al behoorlijk schemerig of

zelfs donker.

Zoals bij de meeste pijlstaartenwordt de rups veel vaker gevonden.

Vooral het laatste (grote) stadium valt op. Als je hem ziet denk je

meteen aan een pijlstaartrups, alleen ontbreekt de ‘pijlstaart’. In

plaats daarvan zit er een oogvlek. Op de foto is een bijna volwassen

rups te zien.

Jaarlijkse gast De Teunisbloempijlstaartgeldt als eenwarmte-

minnende soort, die verspreid voorkomt in Centraal- en Zuid-Europa,

de zuidelijke helft van Rusland, Kazachstan, Zuidoost-Siberië tot in

Turkmenistan (Zolotuhin, 1997).Vanaf 1980 heeft de soort zich in

Noordwest-Europa langzaam in noordelijke richting uitgebreid. In

Vlaanderen zijn in 1984 en 1989 enkele exemplarenwaargenomen

en ook in Walloniëhad de vlinder zich inmiddels gevestigd

(Vanholder et al., 1995). In de jaren negentigging het allemaal nog

wat sneller. Hermans & Theelen (1998) gaan uitgebreid in op deze

opmars.
In 1995 werd het Belgische deel van de Sint Pietersberg

bereikt en in 1996 was ook Nederland aan de beurt. Ook in 1997 en

1998 is de Teunisbloempijlstaartweer gevonden (zie ook Jansen,

1998). Hij lijkt dus een jaarlijkse gast te kunnen gaan worden.

Op het kaartje zijn alle Nederlandse waarnemingen tot nu toe te

zien. Duidelijk is dat de soort voorlopig nog beperkt is tot Limburg.

Als de uitbreiding in dit tempo doorgaat staan ook andere plekken

in Nederland op de nominatie.

Leefgebied De waarnemingenin Nederland zijn tot nu toe met

nameterug te voerenop open enmeestal drogepioniervegetaties,

zoals die aanwezig zijn in jonge natuurontwikkelingsgebieden.

Daarnaast kunnen rupsen
ook worden aangetroffen op braaklig-

gende veldjes, industrieterreinen en andere ruderale hoekjes. Hier

groeien ook de belangrijkste waardplanten. Naast Teunisbloem zijn

dat Wilgenroosje en soorten van het geslacht Basterdwederik.

Bedreigd of niet De Teunisbloempijlstaart behoort tot de

selecte groep vlinders die op de lijst van in Europabedreigde en

beschermde dieren staat, In het laatste overzicht van de insecten

op deze lijst geeft Harbich (1996) aan dat de vlinder eigenlijk niet

bedreigd is in Europa en vermoedelijk ten onrechte op deze lijst is

terechtgekomen.

Let u mee op? We willen graag de (hopelijk) verdere opmars van

de Teunisbloempijlstaart goedbijhouden. Daarom bij deze een

oproep om alle waarnemingennaar De Vlinderstichtingop te stu-

ren. Als er nieuwe informatie is zullen we u er graag over berichten.
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Het gebeurt niet vaak dat er nieuwe

vlindersoorten in Nederland opduiken, maar zo afen toe

is het toch raak. Dit keer gaat het om de

Teunisbloempijlstaart (Proserpinus proserpina).
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