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Albino
Het is alsof je door een UV-bril kijkt, maar dit is toch echt een 
albino kleine vos. Marleen van Eijk zag hem op de vlinderstruik 
zitten en heeft een mooie foto kunnen maken met een ‘normale’ 
kleine vos ernaast. Albinisme komt wel vaker voor bij vlinders, 
maar het blijft toch een bijzondere ontmoeting.

Maagdenuil
Rik Wever deed in Onstwedde (GR) tijdens het nachtvlinderen 
een bijzondere ontdekking. Op het laken verscheen een maag-
denuil (Eucarta virgo). Dat bleek de tweede waarneming voor 
Nederland te zijn. In 2014 werd deze bij Delleboersterheide in 
Friesland gevonden. In tegenstelling tot de meeste soorten 
komt deze soort mogelijk ons land binnen via Noord-Duitsland. 

Vreemdgangers
Tijdens het monitoren in de Westbroekse Zodden (UT) zag Toon 
Vernooij deze twee pantserjuffers in tandem voorbij vliegen. Er 
leek iets niet te kloppen. Bij nadere inspectie bleek dat een man-
netje van de gewone pantserjuffer probeerde te paren met een 
vrouwtje houtpantserjuffer. Tot een echt paringswiel kwam het 
in deze korte tijd niet. Het vrouwtje leek het ook niet helemaal 
eens met de keuze van dit mannetje en hing er een beetje pas-
sief bij. Eerder deze dag zag Toon ook al een vrouwtje houtpant-
serjuffer vliegen met een dood mannetje vastgeklemd aan haar 
nek. 

Kempense heidelibel
In 2013 werd de kempense heidelibel geheel onverwacht in de 
Weerribben gevonden. Op deze plek blijkt inmiddels een robuus-
te populatie aanwezig te zijn. Vanwege de schaarse habitat, van 
droogvallende plekken in de winter, werd niet verwacht dat de 
soort zich zo snel nog verder zou uitbreiden. Tot dit jaar ook 
enkele individuen in Leusden (UT) en in Oost-Drenthe gevonden 
werden. De Nederlandse naam moet misschien eens worden her-
zien sinds deze ontwikkeling en nu de soort in de Kempen vrijwel 
verdwenen is.


