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Zadellibellen en distelvlinders
Dit voorjaar bereikten ons berichten van massale vlindertrek van 
distelvlinders uit Zuid-Europa. Waarschijnlijk zullen er al distel-
vlinders rondvliegen als dit tijdschrift uitkomt. Ook de eerste 
zadel libellen zijn begin april al waargenomen, in Engeland. In 
grote aantallen ook, dus wellicht pakken we in Nederland ook een 
staartje mee. Deze soort moet zich nog voortplanten, dus deze 
zomer goed opletten: je kunt hem zomaar tegenkomen.

Roetvlek
Het ‘smeren’ om nachtvlinders te inventariseren is in de winter-
maanden een handig hulpmiddel om vlinders te zien. Op smeer 
komen vaak andere vlinders af dan op licht. Jan Borst vond 
midden februari in Epe de zeldzame roetvlek (Xylena exsoleta). 
Van deze nachtvlinder wordt niet meer dan een handjevol waar-
nemingen doorgegeven per jaar en hij werd de laatste jaren 
alleen maar in de duinen gevonden. 

Kolibrievlinders op de bollen
De kolibrievlinder is een trekvlinder die incidenteel al eind maart 
wordt gezien. Net als de atalanta overwintert hij af en toe in 
Nederland. Dit jaar zijn er inmiddels honderden waargenomen, 
zelfs al in januari en februari. Deze dagactieve nachtvlinder is 
in het hele vroege voorjaar mede afhankelijk van de aanwezige 
narcissen, druifjes en andere bolgewassen. Daarop zien we hem 
maar zelden!

Oostelijke vos kwam de winter door
De eerste oostelijke vos in Nederland dateert alweer uit 2014. 
Sindsdien is de soort enkele jaren weggeweest. In juni 2018 
werden al enkele vlinders in de duinen gezien, maar dit voorjaar 
zijn er opvallend veel waarnemingen verspreid door het land. 
De soort gaat in de zomer in overwintering. Het lijkt erop dat er 
toch een kleine influx is geweest. Dus opletten met al die grote 
vossen, want die zijn er ook bijzonder veel.
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