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In april en mei was er een invasie van grote vossen. De

soort heeft zich voortgeplant in 2010 en hierdoorwaren

er ditjaar plekken te vinden met meerdere individuen.Er

waren zelfs locaties met vijf tot zeven vlinders bij elkaar.

De kolibrievlinderwas er ook vroeg bij, maar is net als

atalanta en distelvlindernog niet heel massaal aanwezig.

Dit in tegenstelling tot de kleine vos, die ditjaar eindelijk

weer met grote aantallenwerd gezien. En wie toevallig

in het Weerterbos was, heeft gemerkt dat dit jaar de phe-

geavlinder massaal aanwezig was. Op enkele plekken in

Nederlandwerden enorme groepen witjes gezien. Met

honderden tegelijk vlogen de vlinders boven akkers. Een

fenomenaal, on-Nederlandsgezicht.

Spectaculair libellennieuwswas er ook. Half mei ontdek-

ten Theo Muusse en GertVeurinkin De Weerribben een

kleine populatie sierlijke witsnuitlibel. Na flink zoekwerk

is deze soort ook in de Wieden gevonden en daarmee

is deze soort voor het eerst sinds de jaren zestig terug

in Nederland en zijn onze vijfsoorten witsnuitlibellen

weer compleet. Maar het ging verder. De dag voordat

een ambitieuzezoektocht naar de mercuurwaterjuffer

werd georganiseerd - het was nog nietbekend of deze

in Nederlandvoorkomt - was het wederomTheo Muusse

die op 1 juni in Midden-Limburg enkele exemplaren vond

bij een geschikt stroompje. Van deze soort waren nog

maar twee waarnemingenbekend, uit 1903 en 1921. Op

deze plek vlogen nu minstens vijf exemplaren. Het viel

niet mee om de juffers te vinden, maar het is veel mensen

toch gelukt om deze soort te zien.

Het kan ook nietanders dan dat er ook bijzondere vlin-

ders zijn gezien. Bij de Sint-Pietersberg waren in juni

tenminstetwee kleine weerschijnvlinders aanwezig en

een groot geaderd witje werd gedurende twee weken op

verschillendeplekken rond de Sint-Pietersberg waarge-

nomen. De groteweerschijnvlinder breidt zijn leefgebied

nog steeds uit. Naast de bekende vliegplaatsen in Twente,

Achterhoek en Noord-Brabant heeft de soort zich geves-

tigd in Noordwest-Overijssel en in de Noordoostpolder.

Ook in Limburg zijn vier nieuwe plekken gevonden.

Na het enorme aantal vlinders in 2010breidt de veld-

parelmoervlinder zich nu uit in de omgeving van de

Bemelerberg. Opvallend genoeg zijn er ook twee waar-

nemingen in Brabant gedaan, vermoedelijk zwervers van

de Belgische populaties. In Heerlen zijn tientallen mensen

gaan kijken bij een nieuw ontdekte plek voor de iepen-

page. Hier lieten de vlinders zich mooiop de bloeiende

lindes zien. Mogelijk breidt deze soort zich ook uit, want

ook bij Maastricht dook de soort ineens op.

Een opvallende nachtvlinder, die voorheeneigenlijk

alleen in Zuid-Limburg werd gevonden, is de bonte beer.

Op 14 juni vond Mevrouw Oosterhoff deze prachtig

gekleurde nachtvlinder in het Groningse Borgsweer en

niet veel later werd deze soort ook in het Kuinderbos

gezien. De grote vuurvlinderwerd al op 12 juni in De

Weerribben gevonden en zilveren maan, groot dikkopje,

bruine vuurvlinder, kleine ijsvogel en aardbeivlinder had-

den een zeer goed jaar. Wellicht zullendeze soorten in

een extra generatie vliegen aan het eind van de zomer.
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De kleine weerschijnvlinder liet zich zien op de Sint-Pietersberg.

Tot nu toe is 2011 een bizar jaar. Zo kon je bijvoorbeeld

oranjetipje en veenhooibeestje op één dag zien. Door

het warme en droge voorjaar werden vele records

gebroken. Alle vlinder- en libellensoorten waren veel

vroegeraanwezig dan normaal.

Zo waren de speerwaterjuffer en de maanwaterjuffer al

bijna uitgevlogen toen de routes geteld mochten wor-

den. Een ander duidelijk effect van een zeer warm voor-

jaar is het verschuiven van de vlinderdip. Normaal hebben

we in Nederland in de eerste of tweedeweek van juni

een vlinderdip. Dit voorjaar zagen we dat de junidip al

van 13 tot en met 19 mei viel. We maken ons wel zorgen:

de droogte in het voorjaar zou bij de rupsen wel eens tot

voedselgebrek en zo tot een hogere sterfte en uiteindelijk

minderzomervlinderskunnen leiden.
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Mercuurwaterjuffer: terug in Nederland.


