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FransNottrot

Zadellibellen zijn aangekomen

Lastig geval

Soms krijgen we mooie foto’s van afwijkende vlinders. Zo ook
deze parelmoervlinder. Door de ontzettend donkere kleuren
is de soort lastig te identificeren. Roland Baartscheer vond
dit exemplaar net over de grens in Vlaanderen nabij Peer. De
vleugelvorm en kringen in de ondervleugel zijn doorslaggevend:
een kleine parelmoervlinder. Met dit soort sterke afwijkingen
wordt het lastig om op soort te determineren!
Joep Steur

De voorspelling uit de vorige ‘Opmerkelijk’ is meer dan uitgekomen. Voor het eerst hebben we in Nederland een invasie van zadellibellen. Op diverse plekken in het land zijn zich voortplantende zadellibellen gezien. Misschien een voorbode van nog meer
exemplaren? Libellenliefhebbers konden op sommige plekken in
ieder geval genieten van tientallen exemplaren bij elkaar. Frans
Nottrot fotografeerde zelfs een paringswiel in vlucht.

Bert van Rijsewijk

Grote vos krioelt in de wilgen

De grote vos lijkt aan een grote comeback bezig. Voortplanting
echt aantonen blijft altijd lastig, maar als er dan een nest rupsen
wordt gevonden wordt dat beeld meteen bevestigd. Na de vele
vlinderwaarnemingen werd dit jaar al een zestal meldingen
gedaan van rupsen en poppen. Bert van Rijsewijk vond nabij
Oirschot een mooi rupsennest in een wilg op dezelfde plaats
waar hij in 2010 al eerder rupsen vond. Best bijzonder en het
loont dus om in juni goed in de wilgen te zoeken.
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Wit weeskind

Het wit weeskind (Catephia alchymista) wordt vooral waargenomen in de zuidelijke provincies. Tussen 1999 en 2016 waren er
geen waarnemingen, maar elk jaar sinds 2016 is er één waarneming van de soort in Nederland. Op 22 mei 2019 werd er eentje
gezien in natuurgebied de Geelders bij Boxtel (NB).
Nachtvlinderaar Joep Steur: “Op deze koude avond vertoonden
zich maar 19 soorten macrovlinders op het doek. De komst van
deze vlinder maakte alles ruimschoots goed!”

