Kleine invasie
rouwmantel
Van onze Zweedse collega’s kregen we half augustus het bericht dat er daar een invasie
plaatsvond van de rouwmantel. Vanaf half juli werd deze grote, spectaculaire vlinder daar veel
meer gezien dan in andere jaren, vooral in het zuidoosten van Zweden.
Vanuit de Botnische Golf vlogen honderden rouwmantels Zweden binnen, afkomstig uit Finland en mogelijk
Rusland. De rouwmantel is al jaren verdwenen uit Nederland. Vanaf 1964 komt de soort niet meer voortplantend op vaste locaties in ons land voor. Wel wordt er af
en toe een zwervend exemplaar gezien en in sommige
jaren komen honderden of zelfs duizenden rouwmantels vanuit het buitenland ons land binnen. In zulke
invasiejaren blijft een deel ook overwinteren en dan
worden ook in het volgende jaar meer rouwmantels gezien. Tot een echte vestiging heeft dat nog niet geleid.
De invasie in 1995 was bijzonder groot en toen zagen
we tot in 1997 de waarnemingen doorlopen. In 2006
was er ook een behoorlijke invasie, maar wel beduidend kleiner dan die in 1995. In 2014 en 2019 werden er
ook iets meer rouwmantels gezien dan normaal, maar
van een echte invasie kun je in die jaren niet spreken.

Tekst:
De rouwmantel overwintert als vlinder, ergens wegKars Veling
gekropen in een houtstapel of holle boom. Hij wordt
juist vooral in het vroege voorjaar redelijk veel gezien. De Vlinderstichting
De gele rand is dan vaak verbleekt tot wittig.
Vanaf 24 augustus kwamen er diverse waarnemingen
van de rouwmantel, onder andere uit Friesland, op
Texel, Lelystad, de duinen in Noord-Holland en uit Dordrecht. In de daaropvolgende dagen werd hij op veel
meer plekken gezien, wel voornamelijk in het noorden van het land en langs de kust. In totaal werden
dit jaar op meer dan honderd verschillende locaties
rouwmantels waargenomen (zie kaartje). Daarmee is
het een flinke invasie, maar wel veel minder groot dan
in 1995. We zijn erg benieuwd of er rouwmantels succesvol overwinteren en of we volgend voorjaar weer
rouwmantels te zien krijgen in ons land.
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Waargenomen rouwmantels in 2021.
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