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De Vlinderstichting

Even leek vorig jaar zich te herhalen. Een heel koude 

periode met temperaturen die normaal in de diepvrie-

zer bereikt worden. Collega Ineke Koopmans trok op 

6 februari de schaatsen aan en liet de Vroegevogelskijker 

zien waar de eitjes van de houtpantserjuffer te vinden 

waren. Ideaal om te zoeken vanaf het ijs. 

Ruim een maand later vertelde ze wederom voor de 
televisie dat de eerste vlinders al rondvlogen. Maart 
was een van de warmste maartmaanden ooit. En met 
dit vroege mooie weer waren de vlinders er ook weer 
vroeg bij. Het lijkt haast normaal te worden, maar 
begin maart vlogen de gebruikelijke vlinders als dag-
pauwoog, gehakkelde aurelia, kleine vos en citroen-
vlinder volop. Ook werden enkele atalanta’s waarge-
nomen. Vanaf half maart werden de koolwitjes, bont 
zandoogje en boomblauwtje alweer gezien. In totaal 
zijn er de eerste anderhalve week van april 15 soorten 
dagvlinders gemeld.

Het oranjetipje was er ook vroeg bij, vanaf 24 maart 
werden de eerste vlinders gezien en in de eerste week 
van april waren er al ruim driehonderd waarnemingen. 
Jan Hartog vond bij de Hatertse vennen het vroegste 
groentje ooit op 27 maart. Andere meldingen bij de 
Veluwezoom en Apeldoorn volgden de dag erop. Ook 
op 27 maart werd door Jan Boeren al een kleine parel-

moervlinder gezien bij Venlo. En ook de kleine vuur-
vlinder was al vroeg op, 8 april werd de eerste gemeld.
Vorig jaar kenden we een invasie van de grote vos en 
werd deze soort door het hele land waargenomen. 
Zoals vaker bij dergelijke invasies gebeurt, proberen 
veel vlinders de winter te overleven. En deze keer met 
succes. Op 12 maart werden de eerste vlinders gemeld 
bij de Dishoek (ZL) en Faenwalde (FR). En begin april 
waren er ongeveer 120 waarnemingen van 65 locaties 
binnengekomen. Allemaal overwinteraars! Op som-
mige plaatsen zijn meerdere exemplaren bij elkaar 
gezien. Daarom is het goed om de wilgen en de iepen 
in de gaten te controleren op de kenmerkende en 
opvallende rupsennesten van de grote vos. 

Afgelopen winter hebben veel vrijwilligers gezocht 
naar eitjes van de sleedoornpage. In Ede is de soort 
op drie nieuwe locaties aangetroffen. Ook bij de 
Veluwerandmeren is intensief gezocht en met succes. 
Maar het opvallendste resultaat werd geboekt in 
Steenwijk. Vorig jaar heeft de gemeente na een 
rigoureuze kap op verzoek van vrijwilligers en De 
Vlinderstichting nieuwe sleedoorns aangeplant. Tijdens 
de zoekactie van deze winter werden maar liefst 856 
eitjes gevonden. De Vlinderstichting is blij met deze 
ontwikkeling en waardeert de snelle actie die de 
gemeente Steenwijkerland heeft ondernomen om de 
schade te beperken. Hiermee is het nut aangetoond  
van het aanplanten van sleedoorns op plaatsen waar 
gebrek is aan jonge struiken.

Gewoon weer vroeg

Het oranjetipje was er dit jaar vroeg bij. Op 24 maart werd het eerste al gemeld.

Het vroege groentje ooit werd op 27 maart gefotografeerd in de 

Hatertse vennen.
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