
Vlinders 3  2020 21

Wat is het leuk als je de kolibrievlinder in je tuin voor een bloem ziet zweven! Hij zit nooit stil, dus het is lastig hem te fotograferen. 
Het is een trekvlinder die overwintert in Zuid-Europa en pas in het voorjaar naar Nederland komt. Al lijkt daar verandering in te 
komen: er zijn steeds meer kolibrievlinders die het erop wagen en proberen hier te overwinteren.

Vlinderportret
Tekening Marjolein Varekamp, tekst Liesbeth van Agt.

kan ook zijn dat er in het voorjaar veel vlinders bin-
nenkomen uit andere landen of dat er in de zomer 
veel meer vlinders zijn (na reproductie, of nadat ze 
naar ons land zijn gemigreerd), maar dat ze maar 
heel kort te zien zijn omdat ze meteen in overwinte-
ring gaan. Dit zal zeker ook ten dele het geval zijn, 
maar het lijkt onwaarschijnlijk dat dit gedurende de 
jaren zou veranderen.

 Het meest waarschijnlijke is dat ze in het voorjaar 
migreren. In de zomer van 2010 werden er bijna 
geen grote vossen gemeld, maar in het (zeer zonni-
ge!) voorjaar van 2011 (met veel oostenwinden) juist 
opvallend veel. Overigens werden er in het zonnige 
voorjaar van 2020 met weer veel oostenwinden 
weer heel veel grote vossen gezien.

• Van de oostelijke vos valt niet zoveel extra te mel-
den: er was een zomerinvasie, de vlinders gingen 
snel in overwintering, kwamen goed de winter door, 
maar voortplanting lukte daarna niet.

• De rouwmantel laat een heel ander patroon zien, 
met in de zomer (veel) meer vlinders dan in het 
voorjaar. Dit duidt erop dat de rouwmantel af en toe 
in de zomer binnentrekt, maar de meeste vlinders 
onze winters maar slecht overleven. Ons winterk-
limaat deugt niet, of we hebben geen of te weinig 
overwinteringsplekken.

Migratie
Eigenlijk wijst alles erop dat onze vossenstand momen-
teel afhankelijk is van migratie. Van de oostelijke vos en 
rouwmantel is het duidelijk dat ze vooral in de zomer 
naar ons toe migreren. Vermoedelijk leiden hoge aan-
tallen in het brongebied er toe dat ze op pad gaan, en 
een gunstige wind zorgt ervoor dat ze uiteindelijk bij 
ons belanden. Er zullen ook weleens jaren zijn geweest 
waarin de migratie een heel andere kant op is gegaan.
Bij de grote vos is de situatie minder simpel. De (veel) 
hogere aantallen in de voorjaren na 2000 wijzen ook 
richting migratie (en het ontbreken daarvan voor 2000: 
wellicht de reden dat de soort bijna bij ons verdween; 
zonder migratie kan hij zich wellicht niet langdurig 
handhaven bij ons). Of die migratie, net als bij ooste-
lijke vos en rouwmantel, in de zomer is, en de vlinders 
daarna heel snel in overwintering gaan, of dat ze juist 
in het voorjaar migreren (of allebei), is onduidelijk: 
in tegenstelling tot de rouwmantel en oostelijke vos 
worden maar zelden trekkende vlinders gezien. Feit 
is dat de soort het ook in het omringende buitenland 
tegenwoordig veel beter doet dan eind vorige eeuw, 
en dat wij daarvan meeprofiteren.

Voor dit artikel is gebruikgemaakt van de waarnemingen  
uit de Nationale Databank Flora en Fauna (ndff.nl).


