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Akelei-uil in De Wieden
De akelei-uil is een soort van De Biesbosch. Hier leeft de soort 
vooral op poelruit. Deze plant komt in veel meer gebieden voor 
in Nederland, maar de akelei-uil ontbreekt daar. Tot 1 juli: toen 
werd deze soort tijdens een nachtvlinderavond na jaren weer 
een keer gemeld in De Wieden. 

Geelvlekheidelibel weer gezien
In het vorige nummer stond een artikel over de teloorgang van 
de geelvlekheidelibel. Deze zomer werden gelukkig weer enkele 
exemplaren gezien in Overijssel en in de Ooijpolder. Binnen Euro-
pa is deze heidelibel ook steeds zeldzamer aan het worden, maar 
in Scandinavië was dit jaar een invasie. Voor veel mensen was dit 
de kans om de geelvlekheidelibel toe te voegen aan hun lijstje.

Comeback voor de grote vos
De grote vos wordt zelden in de zomer gezien omdat de vlinders 
van de tweede generatie al meteen in winterrust gaan. Dit jaar 
werd in augustus en september toch een klein aantal waarnemin-
gen gemeld. Gezien het aantal waarnemingen in het voorjaar en 
voorgaande jaren lijkt ook de grote vos aan een comeback bezig.

Kaasjeskruiddikopje ook buiten Limburg
Dit jaar ‘erkend’ als nieuwe dagvlinder van Nederland: het kaas-
jeskruiddikkopje. En het breidt zich voor het eerst uit buiten Lim-
burg. Bij het Zeeuwse Philippine en nabij het Verdronken Land 
van Saeftinghe werden deze zomer eitjes, rupsen en vlinders 
gevonden. Ook in Noord-Brabant bij Boxtel vloog eind septem-
ber een mannetje. Goed opletten op plekken met kaasjeskruid, 
hij kan er zomaar tussen zitten.
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Eitjes, rupsen en vlinders werden dit jaar gezien in Zeeland. De grote vos lijkt bezig aan een comeback.

De akelei-uil is na jaren weer waargenomen in De Wieden.De geelvlekheidelibel is na lange tijd weer gezien in Nederland.


