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Aziatische import
Van de libellen zijn eigenlijk alleen de winterjuffers - met moeite -  
te vinden in de winter. Daarom is het leuk om te weten dat in 
Diergaarde Blijdorp, in Amazonica, een kleine populatie van het 
senegalees lantaarntje aanwezig is. Bij de inrichting zijn er larven 
meegekomen met het plantmateriaal uit Azië. In de winter zijn 
de aantallen wat kleiner, maar deze lantaarntjes kunnen het hele 
jaar worden gezien omdat de watertemperatuur in Amazonica 
constant is.

Geen zomervossen
Na de zomer van 2015 bleek dat noch de grote noch de oostelijke 
vos was waargenomen. Na de invasie van vorig jaar hoopten we 
dat de oostelijke vos zich zou voortplanten, maar dat is kennelijk 
niet gebeurd. De grote vos (foto) heeft dat de jaren hiervoor wél 
gedaan, maar dit jaar niet. Heeft er zich iets afgespeeld in mei of 
hebben we hem over het hoofd gezien?

Kerstvlinders
Op tweede kerstdag werden tientallen overwinterende vlinders 
gezien en dat komt zelden voor. De citroenvlinder (foto) en 
de atalanta werden het meest gezien tijdens deze betrekkelijk 
warme dag, en in Limburg werd toch nog een grote vos gezien. 
Tot in januari werden geregeld vlinders gezien, vooral in het zui-
den van het land.

Warme winter
De tweestreepvoorjaarsuil en de gewone spikkelspanner (foto) lij-
ken ook geprofiteerd te hebben van de winterwarmte. De gewo-
ne spikkelspanner van 5 januari bij Zandvoort was mogelijk een 
laatvlieger van de derde generatie van november. De tweestreep-
voorjaarsuil werd deze winter al op meerdere locaties gemeld, 
terwijl de vliegtijd normaal pas eind februari begint. Soorten die 
in de winter vliegen, zoals de wachtervlinder, de bosbesuil en 
zwartvlekwinteruil, waren in opvallend hoge aantallen aanwezig.


