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Abstract: In this 58th annual report on migratory Lepidoptera in The Netherlands, data of 24 species recorded by 140 ob
servers in 1997 are pre.sented. The results of this year were in strong contrast with the magnificent migration year of
1996. However, there are some species worth to be mentioned. Very numerous were Plittella xylosteUa and Vanessa atalanta. Autographa gamma,Agrotis ipsilon and Vanessa cardui were scarce. A surprise was the report of Trichoplusia ni
and Acontia lucicla, the latter has not been recorded since 1963 and it is the third specimen for The Netherlands. Other
rare species recorded are Iphiclicles poclalirius, Daphtns nerii, Catoccila fraxini, Mythimna unipiincta and Lithophane
leaiitieri (no less than 43 specimens) in the southwestern part of the country. We expect the latter to be indigenous, but
this still has to be eonfirmed by finding the caterpillars.
R. de Vos, Instituut voor Systematiek en Populatiebiologie (Zoologi.sch Museum), Plantage Middenlaan 64, 1018 DH
Amsterdam.
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Inleiding
In 1997 werden in Nederland 25 trekvlinder-

soorten waargenomen. In dit achtenvijftigste
jaarverslag wordt een overzicht gegeven van
de resultaten, die over bet algeineen in schril
contrast staan met die van 1996, bet jaar waarin zoveel bijzonderbeden te melden waren
over trekvlinders. Tocb zijn er enkele waarnemingen die zeer de moeite waard zijn. Het
koolmotje {Plittella xylostella) bleek uitzonderlijk talrijk te zijn en ook de atalanta
{Vanessa atalanta) beleefde een uitstekend

jaar. Veel minder talrijk waren bijvoorbeeld
de gamma-nil {Autographa gainnui), Agrotis

migratiepatronen van de trekvlinders wordt
kort besproken.
De provincies van de vindplaatsen worden
als volgt afgekort: Groningen (Or). Friesland
(Fr), Drentbe (Dr), Overijssel (Ov), Gelderland (Gdl), Utrecht (Utr), Flevoland (Fl),
Noord-Holland (NH), Zuid-Holland (ZH),
Zeeland (Zl). Noord-Brabant (NB) en Lim-

burg (Lbg).

Medewerkers

Wij ontvingen van 140 personen en instellingen brtiikbare
gegevens, waarvoor onze hartelijke dank;
B. van Aartsen, A. Alberts, K. Alders. B. van As, J. Assel-

ipsilon en met name de distelvlinder {Vanessa

bergs. mw D. van Assum. A. Baaijens, J. de Bakker, P.

cardui). Zeer bijzonder waren Trichoplusia ni
en Acontia lucida. Voorts zijn nog vermeldenswaard de koningspage {Iphiclides podaliriiis), de oleanderpijlstaart {Daphnis nerii),
Mythimna unipiincta en bet relatief grote aantal exemplaren van Lithophane leaiitieri,
waarvan wordt vermoed dat zij zicb bier inmiddels beeft gevestigd.
In figuur IA en IB worden respectievelijk
de neerslagduur en temperatuur weergegeven,
waargenomen te De Bilt in 1997 (KNMI,
1998). De invloed van bet weer in 1997 op de
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Fig. lA-B. Weersomstandighcdcn in 1997, waargcnonicn Ic De Bill (gegevcns
Koninklijk Ncdcrlands Meleoroiogi.sch Instituut, 1998).
1 A. ncerslagduur per decade
in uren; I B. ma.ximum-, mi

nimum- en gcmiddelde temperaliiur per decade in gradcn Celsius.
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Waarnemingen
Het jaar 1997 was zeer wai*m. zonnig en
droog. Hcl behoort tot de zes warmste jafen
van deze eeuw. Toch begon bet jaar erg koud,
met name in de eerste decade van januari met
temperaturen tot -16" Celsius. De temperaturen stegen daarna snel, waardoor febriiari juist
tot de vier zachtste van deze eeuw behoort. In

tegenstelling tot januari, die zeer droog was
(de droogste Januari van de eeuw). was februari erg nat. Maart was nog erg zacht en droog.
maar in april bleef de temperatuur \ooral in de
nachten erg laag. Eind april en in mei viel er
veel neerslag. Vanaf de tweede helft van mei
werd het warmer, maar in de derde decade van

juni zakte de temperatuur en werd het uitgesproken koel en viel er veel neerslag. In juli
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was het weer wisselvallig met plaatselijk zware regenval, maar met weinig extremen in de
temperatULir. Augustus gaat echter de geschiedenis in als de warmste in bijna 300 jaar! Van
5 tot en met 13 augustus was er sprake van een
hittegolf met regclmatig temperaturcn boven
de 30"Celsius. Augustus was vrij droog, maar

in de nacht van 24 op 25 augustus vie! er tijdens zwaar onweer zeer veel neerslag. Ook in
September hieid het warme weer aan, a! daalde

de temperatULir geleidelijk. De tweede he!ft
van de maand werd gekenmerkt door stabiel
nazomerweer ("Indian summer") met vrij hoge middagtemperaturen. veel zon en nauwelijks neerslag. Vooral de eerste decade van oktober was nat(met name op de lOe). Tot in de
tweede decade bleef de temperatuur hoog,
maar daarna daalde die flink en was het in de

laatste week v;in oktober zeer koud met nacht-

vorst. November was zaeht en droog met nauwelijks naehtvorst. December begon koud,
maar halverwege de maand steeg de tempera
tuur en met name in de nachten werd het zaeh-

ter. Rond de kerstdagen was het weer uitgesproken zaeht; eerste kerstdag bleek zelfs de
zaehtste van de eeuw. De neerslag was in deze
maand vrijwel normaal, maar in de laatste de

cade langdurig (KNMI. 1998).
De zeer koude start van het jaar is er ongetwijfeld debet aan dat er maar weinig vroege
waarnemingen waren. Van de atalanta (Va
nessa atalauta) en de distelvlinder (Vanessa
canliii) werden in maart enkele overwinte-

raars aangetrolTen. Het koolmotje (PIntella
xylostella), waarvan sinds kort bekend is dat er
regelmatig veel overwinteren in kassen in het
Westland. werd vanaf april gevonden. De eer
ste migranten werden pas in de derde decade
van maart signaleerd; enkele atalanta"s en distelvlinders, en. heel verrassend, een kolibrie-
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beseheiden toename in mei van atalanta"s en

gamma-Liilen werd in juni gestabiliseerd door
een sterkc atToeling. Wei werd eind mei, dus
in de warmere periode, een exemplaar gezien
van Tiiehoplnsia ni en van de koningspage
(Iphielides podalirius), twee grote bijzonderheden voor Nederland, maar een nog grotere
zeldzaamheid, Acontia liieida, werd merk-

waardig genoeg in de derde decade van juni
waargenomen, waarin het weer onaangenaam
koud en nat was. De matige zomermaand juli
braeht niet veel verbetering, behalve in de
laatste decade. Vanaf 22 tot 24 juli moet er een
enorme invasie hebben plaatsgehad van het
koolmotje. Werkelijk duizenden vlindertjes
overspoelden ons land en vele waarnemers gaven het tellen zelfs op, zodat het hier vermelde

aantal zelfs voor een steekproef nog laag uitvalt. Een duidelijke oorzaak valt op grond van
de weersomstandigheden niet te geven. Pas
twee weken later vond er een hittegolf plaats,
maar in die periode waren de aantallen weer
normaal. Ook de atalanta en de gamma-uil namen eind juli flink in aantal toe, maar in verhoLiding tot het koolmotje stelde dit weinig
voor. in de fraaie augustusmaand waren er
nauwelijks bijzonderheden te melden. Pas in
de warme septembermaand werden de aantal
len van de atalanta hoger, vermoedelijk door
de hier opgegroeide generatie, die alle kans
kreeg zieh optimaal te ontwikkclen. De lange
periode wtiarin de atalanta te zien was (tot eind
november werden ze geteld) duidt op een der
de generatie. Dit zou ook het geval kunnen
zijn met het koolmotje, dat in oktober zelfs
een kleine opleving kende. Vanaf eind okto
ber. toen de temperatuur fors daalde. was het
voor de mecste vlinders gedaan. Alleen het
koolmotje en de gamma-uil bleven tot in de
eerste decade van deeember aanwezie.

vlinder (Macroylossnm stellalaruin). Alleen
voor de atalanta en de distelvlinder betekende

dit een voorziehtige start van het seizoen,
maar andere "gewone" soorten, zoals de gamma-uil (Antoyrapha yanuna), lieten zieh pas
eind april zien. Overigens bleven de waargenomen aantallen voor vrijwel allc soorten
klein, met name de distelvlinder werd door de
mecste waarnemers niet eens sezien. De zeer

PIntella xylostella (Linnaeus)

Het koolmotje was in 1997 bijzonder talrijk.
Zo'n 150.000 exemplaren werden geteld.
maar liefst zcs maal het aantal van het vorige
record uit 1962 (25.062 exemplaren). In het
vrije veld werd het eerste koolmotje op 6 april
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gevangen te Kortgene (J. van Vuure), het
tweede, eveneens in Zeeland, op 16 april te
Vlissingen (A. Baaijens). De werkelijke migratie kwam pas in de tweede decade van mei
op gang, maar de aantallen bleven laag. Zelfs
halverwege juli duidde nog niels op de enorme
invasie die een week later zou plaatsvinden.
Deze invasie heeft zich dan ook in slechts vijf
dagen tijd afgespeeld; op 22 juli werden vooral in Ouddorp en Honselersdijk (Zuid-Holland, respectievelijk K. Huisman en J. Scheffers) enkele diiizenden rnotjes geteld. De dag
erna werden eveneens in het zuidwesten van

ons land, in Ouddorp en Haamstede (Zeeland,
K. Huisman), zelfs nog meer koolmotjes gezien, maar in Naaldwijk en Staelduin (ZuidHolland) werden in totaal naar schatting
110.000 exemplaren waargenomen (J. Scheffers). Op 24 Juli had de invasie zich blijkbaar
naar het noorden verplaatst; in het Noordhollands Duinreservaat op De Kil en het Reggers
Sandervlak (bij Egmond aan Zee) werden
maar liefst 17.500 exemplaren geteld (P.Zumkehr), terwijl de aantallen langs de zuidwestkust in Kortgene en Ouddorp veel lager waren
dan de twee dagen ervoor, hoewel nog steeds
veel hoger dan in de rest van het land. Op 25
en 26 juli zijn de waargenomen aantallen beduidend lager dan op de afgelopen drie dagen
en hierna dalen de dagtotalen aanzienlijk tot
op een "normaal" niveau. Na augustus werden
niet veel koolmotjes meer gezien. maar de
soort bleef tot laat in het jaar aanwezig. Het
laatste exemplaar werd op 10 december te
Oost-Souburg (Zeeland) waargenomen (A.
Baaijens). Met uitzondering van Flevoland
werd het koolmotje uit alle provincies gemeld.
Het mag duidelijk zijn dat het totaal in ZuidHolland het grootst was (125.154 exempla
ren), gevolgd door Noord-Holland (18.075)en
Zeeland (4327). In het altijd goed bemonsterde Friesland werden slechts 433 exemplaren
waargenomen en in de overige provincies ble
ven de totalen hier zelfs ver onder. De invasie

heeft zich dus tot de westelijke kustprovincies
beperkt.
Fr werden ook enkele rupsenvondsten ge
meld: op 19 augustus werden te Hoogeveen
(Drenthe) twee rupsen gezien (M. Jansen) en

op 10 September en 6 oktober te Capelle a/d
IJssel (Zuid-Holland) respectievelijk een en
drie exemplaren (N. Flfferich).
Ook dit jaar werden overwinterende kool
motjes aangetroffen in kassen met violieren
{Matthiola inccma (L.) R. Br.) te Honselers

dijk (J. Scheffers)(zie ook De Vos & Rutten,
1996b). Half februari werden er zo'n 6000

vlinders geteld en ook de rest van het jaar wa
ren motjes aanwezig, maar in veel kleinere
aantallen. Find december werden er nog 45
rupsen in de kas gezien.
Opvallend is dat zowel in Belgie als in
Zweden van enorme aantallen geen sprake
was, maar in Belgie werd toch nog een totaal
van ruim 1500 koolmotjes geteld, wat een
goed resultaat is (Vanholder, 1998). In Zwe
den werd het daar anders zo gewone koolmot
je nauwelijks gezien (N. Ryrholm, schriftelijke mededeling).
Ancylosis ohliteUa (Zeller)

Dit jaar werden slechts twee exemplaren van
Ancylosis oblitella gevangen, beide in Zeeland
en zoals vrijwel altijd met behulp van licht.
Het eerstc exemplaar kwam op 15 augustus in
de lichtval te Kortgene (J. van Vuure) en het
tweede op 8 September te Oost-Souburg (A.
Baaijens).
Udeaferriigalis(Hiibner)

Het is bekend dat de jaartotalen van Udea ferniyalis sterk fluctueren. Zo ook deze keer,
want werden er in 1996 maar liefst 51 exem

plaren gezien, ditmaal konden er niet meer dan
zes vlinders worden geteld op slechts drie
vindplaatsen. Op 4, 6 en 7 augustus werd te
Kortgene telkens een exemplaar gevangen (.1.
van

Vuure)

en

enkele

weken

la

ter een in Oostkapelle op 21 augustus (A.
Baaijens). Op 3 September ving A. Schreurs
een exemplaar op de Wrakelberg (Limburg)
en het laatste werd wederom in Oostkapelle op
licht gevangen door A. Baaijens op 18 okto
ber.
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Maasvlakte. Middelharnis. Oostvoome. Schiedam. Vlaar-

dingen; Zl.: Arnemuiden. Groede. Groote-HuissenspolVinclplaatsen: Fr.: Hemrik, Ny Beets, Ter Idzard; Ov.:
Delden; Zl.: Kortgene; Lbg.: Eyserbos.

In een zeer korte periode werden tien exemplaren van Loxostege sticticalis gesignaleerd.
De eerste twee werden ver uit eikaar op 7 augustus gezien te Kortgene (J. van Vuure)en te
Delden (H. Groenink). De laatste waarneming
werd op 20 augustus in het Eyserbos gedaan
door A. Schreurs. Opvallend is de wijde verspreiding in Nederland van de waarnemingen
in zo'n korte periode bij een dergelijk klein
aantal.

Nomopliila noctuelia (Denis &
Schiffermiiller)
Vindplaatsen: Fr.: West-Terschelling, Wijnjewoude; Zl.:
Kortgene; Lbg.: Meijel.

De zeven exernplaren van Nomopliila noctuel
ia staan in zeer schril contrast met het record

van 9.710 stuks dat in 1996 werd gezien. Een
vroeg exemplaar werd door P. Zumkehr reeds
op Koninginnedag (30 april) gevangen te
West-Terschelling. Alle andere vertegenwoordigden de zomergeneratie tussen 7juli en
2 September.
Ook in Belgie werden slechts zeven vlinders geteld (Vanholder, 1998) en in Zweden
was het resultaat al niet anders (N. Ryrholm,
schriftelijke mededeling).

IphicUdes poclalirius (Linnaeus)
Een exemplaar van de bij ons zeer zeldzame
koningspage heeft op 24 mei Baalhoek
(Zeeland) bereikt (Vlinderwerkgroep OostZeeuws Vlaanderen). Sinds 1989 werd er in
Nederland geen exemplaar meer waargeno-

men. Vanaf het begin van de trekvlinderregistratie in 1940 zijn in totaal slechts 1 1 koningspages gezien (De Vos, 1992).

Colias croceus (Fourcroy)
Vindplaat.sen: Get!.: Nedcrhemcrt. Culemborg; Fl.: Hollandse Hoiit. Oost Flevoland; Utr.: Wilnis; NH.: Biokhui-

zen. Fgmond-Binncn. Krommenie. Ruigoord (Amster
dam); ZH.: De Licr. Heinenoord. Katwijk aan Zee.

der. Huist. Kortgene. Lamswaarde. Lewedorp. Noordgou-

we. Nummer Fen. Oostburg. Schapenbout. St. Jansteen.
Terneuzen. Veere. Waterlandkerkje. Wissenkerke. Woiphaartsdijk. Zaamslagveer; NB.: Smakt; Lbg.: Fijsden.
Gidpen. De Piepert. Swolgen. Wijire.

Van de eerste generatie van de oranje luzernevlinder werden slechts drie exemplaren waargenomen. De eerste twee verschenen op 8 juni
op twee ver uiteenliggende plaatsen: Wilnis
(D. Groenendijk) en Wissenkerke (Vlinder
werkgroep Midden-Zeeland); de derde werd
op 18 juni genoteerd te Terneuzen (Vlinder
werkgroep Oost-Zeeuws Vlaanderen). Pas op
29 juli werd te Egmond-Binnen de eerste
oranje luzernevlinder van de tweede generatie
waargenomen (P. Zumkehr), waama, tijdens
de hittegolf begin augustus, een toename van
de aantallen volgde. Toch bleven de waarne
mingen voornamelijk beperkt tot het zuidwestelijke deel van het land en waren de totalen
veel lager dan in 1996. De laatste waarneming
dateert van 18 oktober te Hulst (E. Taelman).

Met een jaartotaal van 78 exemplaren blijft
1997 ver achter bij 1996 met 571 stuks. Ge
zien de waarnemingen in de laatste 20 jaar is
het echter geen slecht resultaat, omdat in deze
periode in de meeste jaren niet meer dan tien
vlinders werden gezien.
Het is opvallend dat er geen waarnemingen
zijn gedaan in het noorden van het land. De
migratie bleef in ons land kennelijk beperkt tot
de zuidelijke helft. Dit wordt nog eens benadrukt door het feit dat in Belgie maar liefst 155
exemplaren werden geteld (Vanholder. 1998).
Behalve in de warme periode begin augustus
werd er bij onze zuiderburen ook een duidelijke opleving opgemerkt in de eerste en tweede
decade van oktober, mogelijk een derde gene
ratie. Dit is aan Nederland op een vijftal waar
nemingen na grotendeels voorbijgegaan. In
Zweden was duidelijk sprake van een geheel
andere migratiestroom van de oranje luzerne
vlinder. Daar werden vanaf 25 augustus voor
Zweedse begrippen grote aantallen waargeno
men tot een jaartotaal van meer dan 120 exem
plaren, een record voor Zweden (N. Ryrholm,
schriftelijke mededeling).
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Tabel I . WaaigeiKimcn aaiilallen irckvlinders per decade in 1997.
E* eieren. rup.sen en/of poppen; zie lek.st; getallen tussen haakjes zijn niet exact gedateerd)
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5. NomopbilaiKKiuflki
6. Iphicliiks podalirius

10. Vanessa cardai

Daplmisnerii
Oriiwnama ohsiipata
Aaloi'rapiui ^amma
Trieiwpliisia ni

Colias liyale (Linnaeus)
Vindplaatsen: Fr.: Drachteii. Terschelling (Midsland.
West-Tcrschelling), Lauwersnieer; NH.: Alkmaar, Anisierdam, Nieiiwe-Nledorp. Reggers Sandervlak (bij Egnu)nd aan Zee), Warinenhuizen, Winkel; Zll.: Maasvlakte.

Zwanegai; ZL; Borssele, Ouwerkerk; Lbg.: IJzeren.

Het eersie exemplaar van de gele luzemevlinder
verscheen al vroeg, op I mei te Warmenhuizen
(F. Smit). Hierna volgden nog slechts twee vlinders: op 8 mei te IJzeien en op 1(3 juni te
Alkmaar (De Vlinderstichting). Ook de tweede
generatie vertoonde zicli maar sporadisch, met
niet meer dan 19 exemplaren. De eerste werd op
4 augustus te Borssele genoteerd (De Vlindersliehting) en de laatste op 1.^ September op de
Maasvlakte(De Vlinderstichting).
Opvallend was het aantal noordelijke vind
plaatsen, vooral langs de kust van Friesland en
Noord-Flolland, wat vermoedelijk een gevolg
was van de reeds eerder vermelde trekroute

vanuit Noord-Duitsland naar het westen (De

Vos & Rutten, 1996a). De enige uilzonderingen hierop vorinden de vijf vindplaatsen uit
Zuid-Holland, Zeeland en Limburg.
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Vanessa atalanta (Linnaeus)

Na drie opeenvolgende, voor de atalanta gemiddeld uitstekende jaren, blijkt ook 1997 in
dit rijtje thuis te horen. Een Jaartotaal van
24.81 I exemplaren betekent een derde plaats
op de ranglijst van hoge aantallen sinds 1964!
Enkele vroege en vermoedelijk overwinterde

exemplaren werden begin maart waargenomen: een op 9 maart te Nederweert(Limburg)
(De Vlinderstichting). een dag later een te
Schenkeldijk (Zuid-Holland) (Vlinderwerkgroep Hoekschewaards Landschap) en tenslotte een op 13 maart te Hulshorst (Gelderland) (De Vlinderstichting). De eerste vijf
vermoedelijk migrerende exemplaren wer
den op respectievelijk 21 (3) en 22 (2) maart
waargenomen te Herkenbosch (Limburg)
(De Vlinderstichting) en te Rilland (Zeeland)
(Vlinderwerkgroep Midden-Zeeland), gevolgd door een exemplaar te Heerenveen
(Friesland) op 29 maart(W.Poppe). Vanaf dat
moment werden in eike decade meldingen gedaan. De aantallen waren aanvankelijk welis-
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waar klein, maar kwamen nil het hele land.

Pas in de laatste decade van april werden de
aantallen van de eerste generatie groter, om in
de tweede decade van inei een bescheiden

hoogiepunt le bereiken. Daarna namen de

1

1

1

1

48

September en vooral in oktober namen de
waarnemingen fors af. Ondanks het vrij zachle weer werden in november nog slechts enkele atalanta's geteld, de laatste exemplaren op
20 november te Zuurdijk (Groningen) (W. van
Rooijen), op de 26ste te Maastricht (De

waarnemingen eerst geleidelijk at", met eind
juni een forse daling, die het dieptepunt vormde liissen de eerste en de tweede generatie,
versterkt door een kondegoif met veel regen.
Begin jiiii begonnen de aantallen weer aanzienlijk toe te nemen, met tijdens elke decade
meer dan een verdrievoudiging, maar in de
zeer warme augusliismaand bleven de waarne
mingen op een, overigens vrij lioog, stabiel niveau. Het warme weer, dal ook in September
aanhield, heeft waarschijnlijk een gunstige invloed gehad op de ontwikkeling van de twee
de generatie en heeft mogelijk ook een nieuwe
migratiegolf tot gevolg gehad. In de eerste de
cade van September werd dan ook een hoogtepunt bereikt van 6640 exemplaren, met op 3
en 10 September de hoogste aantallen (respec-

nog vrij hoge aantallen waargenomen (respec
tievelijk 1546 en 1330), maar in de andere
provincies was dit veel minder. In Flevoland
werden slechts 16 exemplaren geteld, maar dit
zal voornamelijk het gevolg zijn van een ge-

tievelijk 998 en 991 exemplaren). Pas eind

brek aan waamemers aldaar.

Vlinderstichting) en op 30 november te
Westkapelle (Zeeland) (P. Meininger). Vooral
het weslen van het land bleek goed te zijn bezocht door de atalanta: in Zeeland werden

5194 exemplaren geteld, in Zuid-Holland
4826 en in Noord-Holland 3763 stuks. Ook in

Noord-Brabant en Gelderland heeft men vrij
grote aantallen gezien (respectievelijk 2685 en
2123 vlinders), maar in het noorden van

Nederland bleef de atalanta duidelijk schaarser. Alleen in Friesland en Drenthe werden
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Er waren ook nogal wat rupsenvondsten.
Tussen 7 en 21 juni werden eenentwintig rupsen gevonden in Groningen, Gelderland,
Utrecht en Noord-Hoiiand. nakomelingen van
de eerste generatie. Vanaf 23 juli tot en met 21
augustus werden in totaal 87 rupsen gemeld,
waarschijnlijk nakomelingen van de tweede
generatie. Bovendien werden 3 poppen gevon
den op 13 en 18 augustus en 15 September.
Daarna werden weer rupsen gevonden van 17
September tot en met 1 1 oktober, maar liefst
1 1 1 exemplaren, mogelijk van een gedeeltelijke derde generatie! Of deze derde generatie
ook vlinders heeft opgeleverd is niet duidelijk,
omdat de waarnemingen eind oktober en in
november te gering waren en in feite hiervoor
geen aanwijzing geven.
Het aantalsverloop in Belgie was vrijwel
een afspiegeling van dat in ons land. Ook was
het totaal aantal waarnemingen daar met
22.177 exemplaren vergelijkbaar met dat van
ons(B. Vanholder, schriftelijke mededeling).

Vanessa cardui (Linnaeus)

enige betekenis was slechts sprake tijdens de
hittegolf in de eerste decade van augustus,
toen er een maximum van 84 exemplaren werd
genoteerd. Hierna daalde het aantal weer snel.
In het najaar werden slechts enkele exempla
ren geteld, de twee laatste op 28 oktober te
Middelburg (R. Strucker en M. Luitwieler) en
op 8 november te Egmond aan Zee (B. Stam).
Behalve in de provincies Utrecht en Flevoland
werd de distelvinder overal waargenomen.
Zoals gebruikelijk waren de aantallen in de
westelijke provincies het grootst: 90 exempla
ren in Zeeland, 47 in Noord-Holland en 45 in

Zuid-Holland. In Friesland en Limburg wer
den iets kleinere aantallen gezien (respectievelijk 30 en 28 exemplaren)en in de overige pro
vincies was het totaal aantal nog veel geringer.
Er werden geen rupsen of poppen gemeld.
Bij onze zuiderburen werd een iets lager
aantal waargenomen (318 exemplaren). De
aantallen vertoonden praktisch hetzelfde verloop als in Nederland, eveneens met een bescheiden hoogtepunt in de eerste decade van
augustus(B. Vanholder, schriftelijke medede
ling).

Het distelvlinderseizoen van 1996, met een

ongekend jaartotaal van bijna 64.000 getelde

Nymphalis antiopa (Linnaeus)

vlinders, staat in schril contrast met dat van

1997 met slechts 328 waarnemingen. Veel
medewerkers merkten op dat ze geen enkel
exemplaar gezien hadden. Toch is dit geen
dieptepunt en ook zeker geen ongewoon fenomeen. Regelmatig zijn er jaren waarin er nauwelijks distelvlinders worden gezien, waarna
er weer een aantal goede jaren volgen. Het
laatste slechte Jaar was 1993 met 1 16 exem
plaren.
De eerste twee exemplaren in 1997, ver-

moedelijk overwinteraars, werden reeds vroeg
waargenomen op 2 maart te Delfzijl (Vlinderwerkgroep Stad en Ommelaand). Daarna
volgden waarnemingen op 12, 26 en 30 maart
(repectievelijk Milsbeek, Winterswijk en
Middelaar(De Vlinderstichting). De volgende
waarnemingen volgden pas op 27 april te
Hulst (L. Noens) en op 30 april te Dordrecht

Waarschijnlijk is van migratie van de rouwmantel op grote schaal geen sprake geweest,
maar toch werd vooral in de noordelijke pro
vincies een aantal exemplaren gezien. Opmerkelijk is dat dit ook erg vroege vlinders betrof,
zoals in maart een exemplaar te Appingedam
(Groningen)(Vlinderwerkgroep Stad & Om
melaand (VSO)), op 9 maart een te Midsland
op Terschelling (P. Zumkehr) en op 24 maart
een in de stad Groningen (VSO). Slechts een
zuidelijk exemplaar werd op 2 mei te Meijel
(Limburg) gezien (M. Sonnemans). Het laat
ste exemplaar werd op 22 augustus te Sappemeer (Groningen)(VSO) genoteerd. Bij ons
zijn in totaal dertien meldingen binnengekomen.

Argynnis paphia (Linnaeus)

(R. Vis). De distelvinder werd hierna welis-

waar in elke decade waargenomen, maar in
zeer kleine aantallen. Van een toename van

Een verdwaald exemplaar van de keizersmantel werd op 21 juli in de duinen van Bergen
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aan Zee (Noord-Holland) waargenomen door
K. Kaag. Als er in ons land exemplaren worden gezien is dat meestal in Zuid-Limburg en

voor deze soort werd op 31 mei te Marssum een
exemplaar gevonden (Fries Natuurmuseum),
maar ook twee andere exemplaren behoren on-

niet in het noordwesten.

getwijfeld tot de eerste generatie: 13 juni te
Grijpskerke (Vlinderwerkgroep
Midden-

Issoria lathonia (Linnaeus)

Vier afgedwaalde exemplaren van de kleine
parelmoervlinder werden achtereenvolgens
gezien op 9(2 exemplaren), 1 1 en 13 augustus
te Nunspeet(L. Bonhof).
Agrius convolviili(Linnaeus)
Vindplaatsen: Fr.: Dronrijp, Hemrik, Menaldum, Terschelling (Hoorn), Zwaagwcs(cindc; Gdl.: Apeldoorn,
Twello; NH.; Castricum. Den Holder, Nieuwe Niedorp,
Velsen, Warder; ZH.: Di)rdrechl, Nieuwe Tonge, Rozenburg; Zl.: Huist, Korlgene, St. Jansteen, Westdorpe, Wissenkerke; NB.: Stiphout; Lbg.: Heugem, Meerssen,
Meijel.

Voor de windepijlstaart betekent een totaal
van 43 vlinders in 1997 een zeer matig jaar. De
meeste werden uit Limburg en Zeeland gemeld, al telde Friesland evenveel vindplaat.sen
als Zeeland. Een exemplaar van de eerste generatie werd waargenomen op 29 juni le
Menaldum (Fries Natuurmu.seum). De enige
rupsenmelding die ons bereikte, betrof vermoedelijk een nakomeling van de eerste generatie: 8 augustus te St. Jansteen (Vlinderwerkgroep Oost-Zeeuws Vlaanderen). Een dag later
werd de eerste vlinder van de tweede generatie
gezien te Nieuwe Tonge (D. Doornheijn).
Daarna volgden in elke decade tot en met half
oktober meldingen met een kleine pick in de
derde decade van augustus. De laatste twee
vlinders werden gezien op 14 oktober te
Warder (L. Chrispijn-Lempke) en op 19 okto
ber te Westdorpe (Vlinderwerkgroep OostZeeuws Vlaanderen).

Achenmtia atropos(Linnaeus)
Vindplaatsen: Fr.: Drachten. Jubbega. Marssum; Gdl.:
Aalten; Zl.: Grijp.skerke. Schoondijke. Westdorpe; Lbg.:
Berg en Terblijt.

Slechts zeven waarnemingen van de doodshoofdvlinder werden in 1997 gemeld. Al vroeg

Zeeland) en 22 juni te Westdorpe (Vlin
derwerkgroep Oost-Zeeuws Vlaanderen). De
overige drie exemplaren van de tweede genera
tie werden respectievelijk gezien op 24 augus
tus te Drachten (H. Bijl), een exemplaar in au
gustus te Schoondijke (De Vlinderstichting)
(exacte datum onbekend) en tenslotte op 15
September te Berg en Terblijt (De Vlinder
stichting). Het exemplaar uit het Friese Jubbega
werd in de herfst gezien. maar een exacte da
tum is helaas onbekend (via Vlinderwerkgroep
Friesland). Interessant is de vondst van twee

volgroeide
rupsen
op
kardinaalsmuts
{Euonymiis eiiwpaeiis L.) op 13 oktober te
Aalten (via C. Viveen). Volgens Traub (1994)
wordt deze voedselplant weliswaar opgegeven
door Marktanner (1976), maar is deze waame-

ming zeer twijfelachtig en moet nog worden
bewezen. Welnu, dat bewijs is hierbij geleverd.
Macroglossum stellatarum (Linnaeus)
Vindplaatsen: Gr.: Stadskanaal; Fr.: Hcnirik. Leeuwarden. Terschelling (Formerum. Midsland); Ov.: Eesveen;
Gdl.: Boven-Leeuwen. Hoog .Soercn. Wagcningen; NH.:
Bakkum-Noord. Castricum. Egmond aan Zee. Kraansveld
(gemeentc Bloemcndaal), Nederhorst den Berg. Overvccn. Petten. De Waal (Texel). Warmenhuizen; ZH.: Den

Haag. Middelharnis. Ouddorp. Schiedam. Vlaardingen;
Zl.: Arnemiiiden. Dijkzicht. Hoofdplaat. Hiilst. IJzendijke, Kapelle. Kloosterzandc. Koewacht. Lamswaarde.
Oostburg. Oost-Souburg. Sint Jansteen. Sliiis. Vogelwaarde. Vroiiwenpolder. Wissenkerke.

Hetjaar 1997 is voor de kolibrievlinder niet zo
gunstig geweest. Een jaartotaal van 57 vlin
ders is een vrij matig resultaat. Al vroeg werd
de eerste vlinder gezien, op 30 maart te Sint
Jansteen (Vlinderwerkgroep Oost-Zeeuws
Vlaanderen). Vermoedelijk betrof dit een mi
grant, omdat ook op 8 april te Warmenhuizen
(F. Smit) een exemplaar werd gezien en het
weer vrij gunstig was voor migranten (zie bijvoorbeeld ook Vanessa atalanta). Vanaf begin
mei werden wat regelmatiger exemplaren
waargenomen, maar de aantallen bleven laag
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en van een echte piek was geen sprake. De
waarnemingen stopten eind oktober abrupt
vanwege de invallende koude. De laatsle
exeniplaren werden gezien op 16 en 18 okto
ber te Wissenkerke (Vlinderwerkgroep Midden-Zeeland) en eveneens op 18 oktober te
Fornieriini (P. Zumkehr) en tenslotte op de
19e weer te Wissenkerke.

De ineeste kolibrievlinders zijn kings de
kust waargenomen, met name in Zeeland.
Daphnis iierii (Linnaeus)

Alsof de oleanderpijlstaart een regelmatige
gast bij ons is, werd hij nu voor de vierde maal
achtereen gemeld. Het Fries Natuurmuseum
meldde ons dat op 31 augustus te Leeuwarden
een exemplaar door de beer G.J. Visser was
gevonden, dat hij gefotografeerd heeft ter determinatie. Het is de tweede maal dat de/,e

soort in Friesland is gezien.

van Rooijen). De eerste generatie was schaars
en kende in de tweede en derde decade van

iiiei een zeer bescheiden hoogtepunt. Pas vanaf juli begonnen de aantallen in betekenis toe
te nenien, maar pas in de tweede decade van
augustus kwam het decadetotaal boven de duizeiid vlinders. Op 25 en 26 augustus werden
de hoogste dagtotalen gemeld (respectievelijk
856 en 839 exeniplaren). Vanaf half Septem
ber nanien de aantallen sterk af en in oktober

werden nog slechts enkele exeniplaren gezien.
De laatste twee, overigens zeer late, waarne
mingen werden gedaan op 24 noveniber te
WarnienliLiizen (Noord-Holland)(F. Siiiit) en
10 deceniber te Hulst (Zeeland)(L. Noens).

Opvallend is de ongelijke verdeling van de
aantallen over het land. In Zeeland werden,

zoals gebruikelijk, de nieeste waarnemingen
gedaan (3704), de helft van dit aantal in
Friesland (1762), een nog kleiner aantal in
Gelderland (1329) en daarna volgen pas
Noord-Holland

Ortlioiuima ohstipatci (Fabricius)

Van de vrij zeldzame spanner Orthomima <>hstipata werden vijf vlinders gemeld. Het eerste exemplaar verscheen op 4 juli te Drempt
(Gelderland) (Ch. Naves) en pas bijna twee
maanden later, op 31 augustus, werd een twee
de exemplaar gevangen in de vlinderval van J.
van Vuure te Kortgene. Overigens werden ook
de twee volgende exeniplaren aldaar gevan
gen, op 30 September en 4 oktober. Het laatste
exemplaar liet zich nog laat in het seizoen op
20 oktober te Eindhoven zien (F. Groenen).

Auto^rapha ^amnut (Linnaeus)

Het jaartotaal van 1 1 .1 15 getelde gamma-uilen is ver beneden gemiddeld en staat bovendien in schril contrast met het uitzonderlijke
aantal uit 1996 van 2,8 miljoen. Er werden
geen overwinteraars gemeld en het seizoen begon voor de gamma-uil dan ook betrekkelijk

(1 123)

en

Zuid-Holland

(1 1 16). Wat de oorzaak is van deze ongebrui-

kelijk verdeling van de aantallen is niet duidelijk. In de andere provincies werden veel kleinere aantallen gezien en uit Flevoland bereikte
ons geen enkele melding. Ook werden er ditmaal geen rupsen of poppen gemeld.
Thchopliisia ni(HUbner)(fig. 2)

Een van de grote venassingen van 1997 is de
waarneming van een exemplaar van Tricliopliisia ni, waarvan slechts vier eerdere vangsten uit ons land bekend zijn: 1958 ( 1 exem
plaar), 1968 (1) en 1982 (2). De waarneming
werd gedaan op 31 mei te Harderwijk (19. van
Katwijk). De vlinder lijkt z6 sterk op de gam
ma-uil, dat ze mogelijk over het hoofd wordt
gezien bij de tellingen van gamma-uilen.
Clirysodeixi.s chalcitcs (Esper)
Vindplaalsen: Gdl.: Apeldoorn; Nil.: Muidcrbcig.
Wcesp; ZH.: Bcrkcl en Rodenrijs, Honsclcrsdijk. Naaid-

laat. Pas op 17 april werden te Hilversum

vvijk; Zl.: Groot Abcele. Kortgene; Lbg.: 1 leylhiii/en.
Meijei. .Steiji.

(NxHird-Holland)(De Vlinderstichting) de eerste twee exeniplaren genoteerd. het derde op
23 april te Oosthuizen (Noord-Holland)(W.

Evenals in 1996 werden ook nu maar weinig
vlinders van Clinsodei.xis chalcitcs waaree-
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Fig. 2. Trichophisia iii(Hiibncr)

Fig. .■). Acomia Iucida (Hufnagel)

nomen; in totaal slechts 35 exemplaren. Voor
zover bekend zijn de aan ons gemelde exem

nog nooit waargenomen (Vanholder et al,
1995; De Prin.s, 1998).

plaren aile in het vrije veld gevangen en niet in
kassencomplexen. Wei zijn ook nu weer de
meeste waarnemingen afkomstig uit het West-

Spocloptera exigua (Hiibner)

land, waar veel kassen aanwezig zijn. De vlin-

In 1997 werden twee exemplaren van Spoclo
ptera exigua waargenomen, wat een normaal

ders warden in een vrijwel aaneengesloten periode waargenomen, het eerste exemplaar op 5
augustus te Berkel en Rodenrijs (C. de Veld),

aantal is voor deze soort. Beide werden in het

Westland in de nabijheid van kassencom

het laatste op 19 oktober te Naaldwijk (J.

plexen gevonden te Honselersdijk (Zuid-Hol-

Scheffers).

land), achtereenvolgens op 14 oktober en 1

Vermeldenswaard is nog de vondst van een
rups op een bananenplant, afkomstig uit een
supermarkt in Drachten (mw. A. HoornveldJouksma). Het nog zeer kleine rupsje werd
aanvankelijk aangezien voor dat van een gamma-Liil. Op 2 jantiari kwam de uitgekweekte
vlinder van C. chalcites tevoorschijn. Voor
vlinders is een bananenplant een ongebruikelijke voedselplant, maar volgens Steiner
(1997) is de zeer polyfage rups hier wel vaker

november (J. Scheffers).

op gevonden. Uiteraard betrof het een geimporteerd exemplaar.

Lithophane leaiitieri (Boisduval)

Lithophcine leaiitieri blijkt zich in Nederland
steeds beter thuis te voelen. Na het record van

acht exemplaren in 1996 zijn er in 1997 maar
liefst 43 vlinders geteld, op drie na alie in de
provincie Zeeland. Er is een sterk vermoeden
dat de vlinder zich aldaar gevestigd heeft en
het wachlen is op de eerste rupsenvondsten.

Op 26 September werden de eerste drie exem
plaren gevangen in de lichtval te Kortgene
(Zeeland) (J. van Vuure). Daarna volgden ve-

Acontia lucicia (Hufnagel)(fig. 3)

le waarnemingen, vooral in de eerste decade

Acontia lucicia is een zeer zeldzame trekvlin-

van oktober. In Zeeland werd de vlinder gemeld uit Kortgene (J. van Vuure) en Oosi-

der, die slechts tweemaal eerder in ons land

Souburg (A. Baaijens en Vlinderwerkgi'oep

werd gezien; in 1947 en in 1963. Ditmaal
werd een exemplaar waargenomen op 27 juni
te Rockanje (Zuid-Holiand) (P. Rooij). De

Midden-Zeeland) en in Zuid-Holland uit
Stekelhoek (bij Rockanje) en Brielle (P.
Rooij). Hot laatste exemplaar in de korte. maar

soort hoort thuis in het subtropische deei van

aaneengesloten vliegperiode. verscheen op 17

Europa en is bijvoorbeeld ook in Duitsland
een groie zeldzaamheid (Schanowski et al,
1997). Bij onze ztiiderburen is. Acontia iucida

oktober, wedcrom te Kortgene. Zolang er nog
geen rupsenvondsten bekend zijn, wordt de
soort nog als uitheems beschouwd en zijn de
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vlinders vermoedelijk uit het zuiden van
Groot-Brittannie afkomstig (De Vos, 1992;
De Vos & Rutten, 1996b).

Mytliimna unipuncta (Haworth)

Na de afwezigheid van Mytliimna unipuncta
in 1996 werden er in 1997 twee exemplaren
genoteerd. Het eerste werd op 14 oktober te
Tilburg (Noord-Brabant) gevangen (F. Post),
het tweede veel later en noordelijker op 23 november te Castricum (Noord-Holland) (H.

Klein Schiphorst). Het is een onregelmatig
voorkomende trekvlinder, waarvan in ons land

meestal niet nieer dan een of twee exemplaren

in een jaar worden waargenomen en in sommige jaren ontbreekt zij geheel.

uiterst laag. De enige uitschieter was op 30 en
31 augustus in Drachten, waar op beide dagen
vijf exemplaren werden genoteerd (H. en D.
Meijer). De laatste twee exemplaren werden te
Terziet waargenomen op 15 en 21 november
(H. Spijkers). In Belgie werden zelfs nog min
der exemplaren (22) waargenomen (Vanholder, 1998).
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