Opmerkelijk
Titia Wolterbeek

Tekst: Albert Vliegenthart De Vlinderstichting

Menno Hornman

Een van de Nijmeegse iepenpages houdt op een zonnige plek in de kroon
van de iep zijn territorium in de gaten.

Oude en nieuwe plekken

Het bewijs van de voortplanting van braamparelmoervlinders in Nederland.

Opvallendste waarnemingen

In mei vloog er een groot geaderd witje in het Geuldal en popte
ineens een koningspage op in Ede. Misschien nog opvallender
was een grote vuurvlinder in Zuid-Holland en dat ook al zo vroeg.
Zwervende kaasjeskruiddikopjes, staartblauwtjes en jawel, ook
enkele oostelijke vossen in de duinen. Blijvertjes of nieuwe vlinders? En onze eigen directeur Titia Wolterbeek zag als eerste een
paring van de braamparelmoervlinder in Nederland.
Paul Vossen

Wat was het een mooi voorjaar. De junidip viel eerder en veel
soorten kennen een goed jaar. Opvallend hierbij is dat er sinds
jaren weer vlinders op ‘oude’ plekken en geheel nieuwe plekken werden gevonden. Vele kleine pages zoals groentje, iepen-,
eiken- en bruine eikenpage, maar ook grote vos, grote weerschijnvlinder en kleine ijsvogelvlinder. Ook de uitbreiding van het
scheefbloemwitje tot aan Twente mogen we niet vergeten.

Explosie sierlijke witsnuitlibel

De sierlijke witsnuitlibel komt pas sinds enkele jaren weer in
Nederland voor en is inmiddels volop te vinden in en rond de
Weerribben. Maar dit jaar is er een ware explosie en duikt deze
prachtige libel op veel plekken op, ook ver van de Weerribben en
soms ook met meerdere dieren. Met de lange oostenwind in het
voorjaar zijn er wellicht dieren in Nederland terechtgekomen, die
zich hebben gemengd met zwervende libellen uit de Weerribben.
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Antoine van der Heijden

De sierlijke witsnuitlibel is makkelijk te vinden op drijvende bladeren van
bijvoorbeeld waterlelie of gele plomp.

Het wit weeskind, gefotografeerd in Arcen.

Wit weeskind

Vorig jaar werd het wit weeskind (Catephia alchymista) voor het
eerst sinds 17 jaar weer in Nederland waargenomen. De vlinder
werd toen gezien in Pannerden, Gelderland. Ook dit jaar was er
weer een waarneming, maar nu in Arcen, Limburg. Zouden we
meer waarnemingen krijgen aankomende jaren?

