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John Dubois

Rouwrandspanner

Opvallend veel grote vossen

Wie had tien jaar geleden gedacht dat de kleine vos vooral nog in
Friesland, Zuid- en Noord-Holland zou worden gezien? Met name
in de Achterhoek, Twente en oostelijk Brabant is de kans inmiddels groter om een gróte vos tegen te komen. In de Achterhoek
zaten er soms wel vijf op dezelfde plek, maar meestal wordt
er maar één individu gevonden. Nooit eerder waren er zo veel
waarnemingen van de grote vos vóór april: ruim 500.
Albert Vliegenthart

Begin maart werd rond Den Bosch een rouwrandspanner (Lycia
zonaria) waargenomen. Deze vroege soort is sinds 2000 nog
maar vier keer gezien en alleen in Noord-Brabant. Toevallig(?)
werd deze soort al eens eerder bij Den Bosch gevonden. Net als
de wintervlinders zijn de vrouwtjes vleugelloos, alleen benutten
ze diverse soorten kruidachtige planten als waardplant.

Nina de Vries

Vlinders waren er vroeg bij

Deze winter is het niet heel erg koud geweest, wel stond er vaak
veel (snijdende) wind. Als poppen en rupsen op beschutte plekken liggen, kunnen ze goed ontwikkelen. En zo hadden we dit
voorjaar alweer opvallend veel vroege verschijningen. De eerste
gevlamde vlinder werd al in februari waargenomen, oranjetipjes
die eind maart al rondfladderen en zelfs al groentjes eind maart.
We kunnen er niet omheen: dit zijn normale vliegtijden geworden.
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Zo te leven als een vlinder

Na de Landelijke Dag sloeg de coronacrisis echt toe. Iedereen
moest wennen aan een andere manier van werken: digitaal overleg, thuiswerken en afstand houden. Gevaar voor infectie en
kijk naar de gevolgen voor ons dagelijks leven en omgeving. En
ineens zie ik een overeenkomst met vlinders die al jaren gebukt
gaan onder tal van bedreigingen. Ook zij passen zich aan of zoeken nieuw leefgebied, de een met meer succes dan de ander.

