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Achteruitgang is een goed teken!
Een van de weinige soorten libellen die achteruitgaan in Neder-
land is de zwarte heidelibel. Dat is in dit geval eigenlijk een goed 
teken. Deze soort komt massaal voor bij verzuurde vennen. Als 
de verzuring afneemt, wordt de zwarte heidelibel minder domi-
nant en komen er meer andere soorten. Dat is natuurlijk geen 
slechte zaak en er blijven genoeg zwarte heidelibellen over!

Donker pimpernelblauwtje heeft prima jaar
Sinds de spontane vestiging van het donker pimpernelblauwtje 
in het Roerdal in 2001 heeft de soort, zij het in kleine aantallen, 
stand weten te houden. In 2017 werden opvallend meer vlinders 
geteld dan in voorgaande jaren en het gaat dan ook als een goed 
jaar in de boeken. We blijven de mensen er wel op attenderen 
niet in de bermen te lopen in verband met de mierennesten!

Goed nieuws voor het veenhooibeestje
Tijdens inventarisatiewerk hebben medewerkers van De Vlin-
derstichting het veenhooibeestje op enkele nieuwe locaties in 
Drenthe gevonden. Het is lang geleden dat er positief nieuws 
was over de veenvlinders. Ze staan onder druk door klimaat-
verandering en er is weinig ruimte voor nieuw leefgebied. Het 
herstelwerk van hoogvenen door de terreinbeheerders lijkt 
vrucht af te werpen!

Scheefbloemwitje rukt op
In 2015 werden de eerste waarnemingen van het scheefbloem-
witje gedaan in Limburg en sindsdien rukt de vlinder op naar het 
noorden. Chris van Swaay, medewerker van De Vlinderstichting, 
was aangenaam verrast toen hij er op 25 september eentje zag 
en fotografeerde hem - enigszins wazig - met zijn mobieltje tij-
dens zijn lunchwandeling in Wageningen. Dat er al in 2017 waar-
nemingen uit Wageningen zouden zijn, hadden we niet gedacht!
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