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Bruinrode heidelibel
Zoals soorten in het voorjaar eerder gaan vliegen, lijken ook 
soorten langer te vliegen in het jaar. De bruinrode heidelibel vliegt 
meestal het langste door in het jaar (winterjuffers buiten beschou-
wing gelaten). Door de relatief warme start van de winter zijn tot 
half december nog bruinrode heidelibellen gemeld en dat is vrij 
laat. Er zijn mensen die beweren dat deze soort kan overwinteren. 
Incidenteel natuurlijk, maar wellicht is er een kentering gaande? 

Kolibrievlinder in de schuur
Collega Kim Huskens meldde begin december dat er een koli-
brievlinder in overwintering is gegaan in huis. De plek is vrij koel, 
maar toch zo’n 18 graden. De vlinder zit er al weken en lijkt in 
volledige rust. Overwintering van deze soort is zeer zeldzaam, je 
kunt je afvragen of de vroege waarnemingen van deze soort uit 
voorgaande jaren ook overwinteraars zijn geweest. Of de vlinder 
de winter gaat overleven, horen we nog van Kim.

Distelvlinders
In december 2018 werden door sterke winden ineens veel distel-
vlinders gemeld op de Canarische eilanden. Op zich geen bijzon-
dere soort, maar de aantallen in deze tijd van het jaar zijn wel 
opmerkelijk te noemen. Sommige vlinders hebben de eilanden 
gemist en hebben uiteindelijk Ierland weten te bereiken. Het laat 
maar weer eens zien hoe sterk deze trekvlinders zijn.

Klaverblauwtje
In oktober 2018 kwamen ineens van verschillende plekken mel-
dingen van het zeldzame klaverblauwtje. Bergambacht, Schier-
monnikoog, maar ook bij Nijmegen en Culemborg. In Limburg 
werd de soort ook op onverwachte locaties gezien. Dit ondanks  
het feit dat deze soort niet bekendstaat om zijn trekgedrag, lijkt 
de herkomst uit het zuiden te liggen. Nooit eerder hadden we 
zo’n expansie van het klaverblauwtje.
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