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Pieter Vantieghem

Nieuwe nachtvlindersoort verschanst zich op studentenkamer
Op 29 september zag Matijs Moree bij het krieken van de dag een 
opvallende nachtvlinder in zijn kamer in Wageningen. Het bleek 
Petrophora convergata te zijn, een nieuwe soort voor Nederland. 
Dat zorgde voor veel aanloop in de kleine kamer. De vlinder komt 
hier eigenlijk niet voor en zou toevallig als pop of rups meegeko-
men kunnen zijn met ingevoerd plantmateriaal, zoals tijm of roze-
marijn. Maar volgens Matijs komt dat niet bij hem vandaan. 

Paardenbijter paart met vrouwtje zadellibel
Bij Dishoek (Zeeland) was in september een vrouwtje zadel-
libel actief. Op zich al heel bijzonder, maar nog gekker is dat dit 
vrouwtje meerdere keren gezien werd in een tandem met een 
paardenbijter. Toeval of niet, uiteindelijk is op deze plek ook vaker 
een mannetje zadellibel gezien, dus wellicht kunnen we nakome-
lingen verwachten van deze zeldzame zwerver, die niet vaak in 
Nederland wordt waargenomen. Dit was de twaalfde keer.

Scheefbloemwitje: voorbode of toevalstreffer?
De Vlaming Pieter Vantieghem ontdekte op 27 september bij 
Maastricht een scheefbloemwitje, een nieuwe dagvlinder voor 
Nederland. Dit lastig te herkennen witje is sinds 2008 bezig met 
een opmars vanuit de Alpen via het Rijndal. De vlinder kan blijk-
baar prima overleven op scheefbloem, die vaak in tuinen staat. 
Wie weet ziet u hem volgend jaar tijdens de tuinvlinder telling!

Bruine prachtuil voor de derde keer gezien
Op 4 juli werd Gerda van Rijn gewaarschuwd door haar collega uit 
Middelharnis, die een schitterende nachtvlinder in huis had. Het 
bleek de bruine prachtuil (Dysgonia algira), waarmee de derde 
waarneming van Nederland bevestigd werd. Deze zeldzame vlin-
der komt voor op droge en warme plaatsen in Zuid-Europa, niet 
alledaags dus. De bruine prachtuil dankt zijn wetenschappelijke 
naam aan de vorm van de vlekken.


