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landkaartje werden maar 4% van de 
rupsen geparasiteerd: deze lijkt dus 
nog te profiteren van een tijdelijke 
ontsnapping. Het al of niet samen 
voorkomen van de vlindersoorten 
had echter ook invloed. Vooral 
de kleine vos had meer te lijden 
onder parasitisme wanneer andere 
brandnetelvlinders aanwezig waren, 
terwijl dagpauwoog juist minder 
werd geparasiteerd wanneer ook 
kleine vos voorkwam. Parasitisme 
bleek zowel voor dagpauwoog en 
kleine vos sterker op plekken waar 
het landkaartje langer geleden was 
verschenen. De kans op parasitisme 
bij de atalanta bleek echter, mogelijk 
door zijn onvoorspelbare lokale 
voorkomen, niet door de andere 
soorten te worden beïnvloed. Een 
mooi kijkje in de complexe invloed 
van interacties tussen soorten in 
tijden van klimaatverandering! 
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De kleine vos heeft meer te lijden van parasitisme door sluipvliegen 
en -wespen wanneer andere brandnetelvlinders aanwezig zijn.

De koninginnenpage is een van de opvallendste en volgens velen mooiste dagvlinders van ons land. Het is in ieder geval de groot-
ste! Vroeger moest je naar Limburg afreizen om hem te zien, maar hij is inmiddels ook naar het noorden opgerukt. Heb je wortel-
tjes in je moestuin dan vergroot dat de kans om de vlinder en ook de rupsen te zien, want de waardplan is (wilde) peen.
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