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Opmerkelijk
Tekst:Dick Groenendijk

Koninginnenpages Meer dan andere jaren kwamen er

meldingen binnen van de koninginnenpage. Ook dit jaar

kwamen de meeste meldingen uit het zuiden van Limburg.

De eerste melding buiten dit voor de koninginnenpage

bekende gebied kwam van 7 mei van Westkapelle in

Zeeland. Het hele landheeft mee kunnen profiteren. Er

kwamen bijvoorbeeld waarnemingen uit Castricum, Petten

Lelystad en ook uit de Lauwersmeer in de provincie

Groningen. De koninginnenpage heeft zich ook op meerde-

re plekken voortgeplant. Net als in de warme zomers van

de jaren veertig werden verspreid door het landrupsen op

worteltjesloof gevonden.

Trekvlinders De meest gemelde trekvlinder van dit seizoen

betrof de oranje luzernevlinder. De meldingen kwamen

vooral uit de kustgebieden in het zuidwesten van Neder-

land. De grootste aantallen werden gezien op de Maasvlak-

te. Hier werden in augustus minstens 250 exemplaren

geteld. Ook kolibrievlinders werden vrij veel gemeld. De

distelvlinder had een vroege start. Vanaf eind april kwamen

vooral uit de kustgebieden meldingen van enkele tientallen

distelvlinders.Later in het seizoen leken de aantallen distel-

vlinders niet hoger dannormaal.

Bijzondere soorten Ook dit jaar zijn er weer enkele zeer

bijzondere soorten gezien. Een resedawitje werd gefotogra-

feerd op de Kennemergolfbaan bij Zandvoort in juni. Op 13

september was er een bijzonder late melding van een

aardbeivlinder in de duinen van Zuid-Kennemerland.

Mogelijk kan de aardbeivlinder in Nederland toch een heel

zeldzame partiële tweede generatie voortbrengen. In Borcu-

lo werd een exemplaar van de tweekleurige parelmoervlin-

der gefotografeerd. De locatie bleek een rotstuin te zijn,

waarinmateriaaluit Frankrijk en de Elzas was verwerkt.

Het lijkt het meest waarschijnlijk dat rupsen van de

tweekleurige parelmoervlinder zijn meegekomen met plan-

ten uit deze streken. Ook van een onbekende komaf was de

monarchvlinder die op 29 augustus werd gezien in de

Botanische tuin vande Universiteit Utrecht.

Heeft u het afgelopen seizoen ook bijzondere waarnemin-

gen gedaan, dan kunt u deze doorgeven aan De Vlinder-

stichting. Niet alleenbijzondere meldingen, maar alle waar-

nemingen zijn welkom en worden gebruikt voor ondersteu-

ning van het werk van De Vlinderstichting.

Een spiegeldikkopje werd op 3 juli gefotografeerd in Punthuizen

in het oosten vanNederland. Hier bevindt zich geen populatie en

het betreft hier wellicht eenzwerver afkomstig van(onbekende)

populaties in Duitsland. FOTO: albert grote beverborg

Bij Winterswijk werd een plasrombout betrapt die zich tegoed

deed aan eeneikenpage. Een zeldzame variant vanhet koevinkje,

waarbij de oogvlekken op de onderkant bijna helemaal geredu-

ceerd zijn, kon eveneensworden gefotografeerd bij Winterswijk.
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Het afgelopen vlinderjaar was in meerdere opzichten

opmerkelijk. In mei werden tijdens een lange periode

met mooi weer erg veel vlinders gezien. De zomer zelf

was somber en een aantal soorten werd opvallend wei-

nig gezien. De nazomer leverde weer wat beter weer en

ook weer wat meer waarnemingen op. Hieronder is een

selectie gemaakt van de vlinderwaarnemingen die het

afgelopen jaar bij ons binnen zijn gekomen. Een uitge-

breid overzicht is te vinden op onze internetpagina.


