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Vorig jaar juli werden we verrast door een ware inva-

sie van oostelijke vossen. Er werden bijna vierhon-

derd meldingen doorgegeven van vele tientallen plek-

ken verdeeld over het land. Alleen Limburg moest het 

vorig jaar zonder waarneming stellen. De vraag was of 

de oostelijke vossen hier kunnen overwinteren en of er 

sprake kan zijn van voortplanting.

Ze hebben de hele winter in winterslaap ergens 
verscholen gezeten, maar tijdens de eerste lekkere 
voorjaarsdagen in maart kwamen ze inderdaad tevoor-
schijn. Zaterdag 7 maart, toen de veel vlinderaars in de 
Junushoff zaten bij de Landelijke Vlinderdag, werd de 
eerste gezien door Jac Schepman in de Kampina. De 
volgende dag kwamen er nog vijf andere meldingen 
van actieve oostelijke vossen en in totaal zijn er tiental-
len voorjaarswaarnemingen. Weer waren het noorden 
en westen beter bedeeld dan het zuiden, maar ook in 
Limburg zijn nu oostelijke vossen gezien. 
In het voorjaar gaan ze op zoek naar een partner en 
dan is het de vraag of er zoveel vlinders zijn dat ze 
een reële kans hebben om een soortgenoot tegen te 
komen. Als dat lukt en als er succesvol is gepaard moet 
het vrouwtje haar eitjes afzetten op geschikte waard-
planten. Rupsen zijn kieskeurige dieren: die van oos-
telijke vos zijn gespecialiseerd op wilg en iep en met 
name die eerste is volop aanwezig. 

We zijn zeer benieuwd of we in de zomer weer veel 
oostelijke vossen zullen zien en of misschien ei-afzet, 
rupsen of poppen zullen worden gevonden. Het zou 
prachtig zijn als deze vlinder een blijvertje zal blijken te 
zijn.

Oostelijke vossen 
hebben winter overleefd

Waarnemingen van de oostelijke vos 2014 (1) en 2015 (2). Bron: NDFF.

Oostelijke vos bovenzijde.

Oostelijke vos van voren. De gele poten zijn goed te zien.

Oostelijke vos onderzijde.
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