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Door het warme voorjaar verliep het dit jaar allemaal 

een beetje anders dan anders. Veel vlinders hadden 

hun piek in de vliegperiode veel eerder in het jaar. 

Het oranjetipje, dat als pop overwintert, was begin 
mei al bijna uitgevlogen. De rupsoverwinteraars zoals 
de zilveren maan en het bont dikkopje waren er ook 
al vroeg bij. Het was lekker warm en er waren veel 
vlinders in het heerlijke voorjaar. Maar dan is natuurlijk 
de vraag: hoe vergaat het de zomervlinders? Normaal 
kennen we tussen de voorjaarsvlinders en de zomer-
vlinders de zogenaamde juni-dip, in de eerste week 
van juni. Dan vliegen er bijna geen vlinders. Als u goed 
heeft opgelet, was er dit jaar een duidelijke dip te 
ontdekken. Wel was er sprake van een verdeelde dip: 
weinig witjes en vuurvlinders, terwijl het icarusblauw-
tje gewoon rondvloog en kleine vos zelfs in enorme 
aantallen. En begin juni knalde alles weer ongekend 
vroeg: heideblauwtje, geelsprietdikkopje, eikenpage, ja 
zelfs grote weerschijnvlinder, kleine ijsvogelvlinder en 
bosparelmoervlinder vlogen al begin juni. 

Ontdekkingen
Tussen al dat fenologisch geweld zijn natuurlijk ook 
geweldige ontdekkingen gedaan. Zo waren er dam-
bordjes in Limburg, vloog het kaasjeskruiddikkopje 
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weer op meer plekken dan vorig jaar en werd zelfs de 
zilveren maan ontdekt in het Vechtplassen gebied bij 
Hilversum. De iepenpage werd door Jan Stronks na zijn 
ontdekking vorig jaar nu op verschillende plekken bij 
Winterswijk gevonden en ikzelf mocht deze soort bij-
schrijven in een wijk van Maastricht. 
Er werden ook bijzondere nachtvlinders ontdekt, zoals 
de zoomvlekspanner (Stegania cararia). In het prach-
tige Savelsbos in Zuid-Limburg werd deze nachtvlinder 
voor het eerst in ons land waargenomen. Ook het 
vaal kokerbeertje (Eilema caniola), dat gezien werd 
in de gemeente Terneuzen, is een nieuwe soort voor 
Nederland.
Niet nieuw, maar wel zeldzaam is de grijze heideuil 
(Lycophotia molothina) die is gezien bij Hilversum, 
bij Tongeren (Noord-Brabant) en bij de Doornspijkse 
heide aan de Noord-kant van de Veluwe. Deze soort 
is na lange tijd te zijn weggeweest in 2011 en 2012 
weer in Nederland gezien en lijkt het nu goed te doen 
gezien deze 3 waarnemingen in 2014 in korte tijd. 
De cipresspanner (Thera cupressata) is weer gezien in 
Zeeland bij Zierikzee. In 2011 werd deze voor het eerst 
in Nederland waargenomen.

Libellen
Net als bij de vlinders konden vliegtijden van libellen 
ook moeilijk worden voorspeld omdat alles extreem 
vroeg was. Zelfs de koraaljuffer, vuurlibel en de zui-
delijke keizerlibel vlogen eind mei al rond. Bij de 
Weerribben is (met dank aan onze donateurs!) een 
speciale libellenvlonder gemaakt, zodat iedereen de 
sierlijke witsnuitlibel goed kan zien. Deze nieuwe soort 
doet het ook erg goed en is alom vertegenwoordigd. 

Dat belooft nog wat deze zomer. Half juni waren de 
citroenvlinders aan het baltsen, terwijl ze normaal in 
zomerrust gaan. Is de zomer zo voorbij? Ik denk dat 
we verrassende extra generaties in september gaan 
krijgen!

De zoomvlekspanner (boven) en het vaal kokerbeertje (onder) werden 
voor het eerst in ons land gezien.

De grijze heideuil is dit jaar bij Zierikzee waargenomen.
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