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Abstract: In 1998,data of 27 .species of migratory Lepidoptera, which are presented in this 59th annual report, were re
corded in The Netherlands by 128 observers. Most species were seen in moderate numbers, apart from Colias croceus,
which was very numerous in the westem part of the country. More specimens than usual have been recorded of the spe
cies Acherontia atropos, Udea ferrugalis, Spodoptera exigua and Mytbimna imipimcta. The results of Vanessa cardui
and Autographa gamma were relatively low, while Vanessa atalanta was seen in usual numbers. Rarely recorded spe
cies are Eucbromius ocellens, Uresipbita gilvata, Palpita itnionalis, Ipbiclides podalirius, Cyclopbora puppillaria and
Rbodometra sacraria. The specimen of the North American silkmoth Teleapolypbemiisis considered as imported, pro
bably carried by ship to our country. Leplidea sinapis and Lithopbane leautieri proved to be indigenous in The
Netherlands and are no longer considered being migrants. Of the latter species caterpillars have been found.
R. de Vo.s. Instituut voor Systematiek en Populatiebiologie (Zoologisch Museum), Plantage Middenlaan 64, 1018 DH
Amsterdam.

Inleiding
Er werden in 1998 in Nederland 27 soorten

trekvlindersoorten waargenomen. In dit jaar
verslag word! een overzicht gegeven van de
resultaten die door vrijwilligers uit het hele
land bij elkaar zijn gebracht. De waargenomen
aantallen zijn over het algemeen betrekkelijk
laag, maar van enkele soorten werden grotere
aantallen dan gebruikelijk gezien. Zeer opvallend waren de talrijke oranje luzernevlinders
{Colias croceus) in het westen van het land, en

ook werden er eindelijk weer eens wat meer
doodshoofdvlinders {Acherontia atropos) gemeld. Van Udea ferriigalis, Spodoptera exi
gua en Mythitnna unipuncta werden eveneens
meer dan gemiddelde aantallen gezien. De
distelvlinder {Vanessa cardui) en de gammauil {Autographa gatmna) lieten het een beetje

waarschijnlijk ongewild gei'mporteerd. Het
boswitje {Leptidea sinapis) en Lithophane
leautieri, waarvan inmiddels rupsen zijn gevonden, hebben zich in ons land gevestigd en
kunnen daarom niet meer tot de migranten gerekend worden.

In figuur IA en IB worden respectievelijk
de neerslagduur en temperatuur weergegeven,

waargenomen te De Bilt in 1998 (KNMI,
1999). De invloed van het weer in 1998 op de
migratiepatronen van de trekvlinders wordt
kort besproken.
De provincies van de vindplaatsen worden
als volgt afgekort: Groningen (Or), Friesland
(Fr), Drenthe (Dr), Overijssel (Ov), Gelderland (Gdl), Utrecht (Utr), Flevoland (Fl),
Noord-Holland (NH), Zuid-Holland (ZH),
Zeeland (Zl), Noord-Brabant (NB) en Limburg (Lbg).

afweten, maar de atalanta {Vanessa atalanta)

was vrij gewoon. Bijzonder waren de vangsten van Euchroinius ocelleus, Uresiphita gil
vata, Palpita Itnionalis, de koningspage {Iphiclides podalirius), Cyclophora puppillaria en
maar liefst drie exemplaren van Rhodometra
sacraria. Heel bijzonder is de vondst van
een Noord-Amerikaanse nachtpauwoog, Te
lea polypheinus, geen migrant, maar zeer

Medewerkers

Er werden van 128 personen en instellingen bruikbare gegevens ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank:
B. van Aart.sen, B. van As, J. Asselbergs, A. Baaijens, J.
de Bakker, M. Bauduin, A. van Beek, H. Beers, J. Bielen,

H. Bijl. Th. Blokland, K. & mw J. de Boer, J. Boerma, H.
Bosma, W. Brier, mw W. de Brouwer. H. Bunjes, N. van
der Burg. R. Burrough, A. Deelman, M. Delnoye, H.
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Dolfien, W. Domhof, J. Donner, D. Doomheijn, N. Elfferich, G. van den Ende, mw M. Flint-Diekerhof, A. Franssen, M. C. R. Franssen, Fries Natuurmuseum, mw H.
Geh6niau-Lasance, H. Goudzwaard, W. Grinwis, D.

Groenendijk, H. Groenink, R. Gronert, A. Grosscurt, W.
de Haan, C. Hellegreen, K. Hoek, W. Hogenes, H. ten
Holt, mw A. Hoomveld-Jouksma, E. Houkes, K. Huis-

man, M. Jansen, M. G. M. Jansen, P. Jeschar, K. Kaag, I.
Kaijadoe, D. van Katwijk, mw M. de Keijzer, J. Kerseboom, mw J. Kiel-Hartog, T. Kleijn, KNNV-Insectenwerkgroep Epe/Heerde, KNNV-Insectenwerkgroep Waterweg-Noord, J. Koster, P. Kreijger, F. van der Lans, R.
van Leeuwen, J. Lucas, R. Luntz, F. Maaskamp, J. Meijerink, P. Meininger, F. Melkert, G. van der Meulen, G. van
Minnen, mw E. Molin-Neef, J. Moonen, H. Nagel, Ch.
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gustus waren zeer warm en droog, maar in de
laatste decade daalde de temperatuur flink en
viel er veel neerslag. In September was de tem
peratuur bijna constant hoog (boven de 20°
Celsius) en viel er plaatselijk eveneens veel
neerslag. Hiema daalde de temperatuur snel
en de eerste helft van oktober was koud.
Oktober was een zeer sombere maand en met

name de laatste decade van de maand en de

eerste decade van november viel er veel regen;
november behoort zelfs tot de vier natste van

de eeuw. De temperatuur bleef snel dalen, zo-

Naves, K. Nieuwland, L. Noens, P. Oomen, W. Oord, F.

dat november en de eerste decade van decem-

van Oosterhout, C. Ottenheijm, G. Padding, J. van Piggelen, mw A. Plag, W. Poppe, G. Prang, D. Prins, S. van

ber winters koud waren met sneeuw en vooral

Randen, A. Remeeus, B. Rietman, mw H. Roode-Woud-

stra, P. Rooij, W. van Rooijen, J. Scheffers, G. Schingenga, A. Schreurs, R. Simon-Thomas, mw J. Sinnema, G.
Smeets, A. Smit, F. Smit, mw M. Smulders, P. van Son,

M. Sonnemans, E. van der Spek, H. Spijkers, B. Stam, D.
Stienstra, J. Stolk, R. Strucker, mw J. Stuurman-Huitema,

E. Taelman, J. Tilmans, A. van Tuijl, C. de Veld, R. Vis,
D. Visser, Vlinder- en libellenwerkgroep Zeeland, De
Vlinderstichting, Vlinderwerkgroep Hoekschewaards
Landschap, Vlinderwerkgroep Oost-Zeeuws Vlaanderen,
mw M. Vos, R. de Vos, P. Vroegindeweij, J. van Vuure,
G. Wilmink, natuurorganisatie "De Windbreker", Th.
Wip, P. Zumkehr, J. Zwier.

Waarnemingen
Het jaar 1998 was zeer nat, warm, maar met
weinig zon. Evenals 1997 behoort 1998 tot de
zes warmste jaren van deze eeuw. Er viel in
De Bilt nog niet eerder zoveel neerslag als in
dit jaar. De eerste helft van januari en de
maanden februari, maart en april waren zachter dan normaal. Februari werd de droogste
maand van het jaar met veel zon, gevolgd door
een zeer natte periode in de eerste decade van
maart. Ook april was zeer nat en somber, maar
mei was een zeer droge maand met in de tweede decade zelfs in het geheel geen neerslag,
maar met veel zonneschijn en "extreem" hoge
temperaturen, waarmee deze maand tot de drie
warmste meimaanden behoort. In juni was de
temperatuur normaal, maar in juli bleef het relatief koel; de zon liet zich in beide maanden

nauwelijks zien. Juni was wel een zeer natte
maand, met in de eerste decade zeer zware onweersbuien. De eerste twee decaden van au-

's nachts soms strenge vorst. In de laatste helft
van december steeg de temperatuur snel, zodat
het jaar vrij zacht werd afgesloten (KNMI,
1999).
Alleen van de atalanta (Vanessa atalanta)
werden overwinteraars gemeld. Door het
zachte weer in de eerste maanden van het jaar
kon het aantal waargenomen exemplaren
reeds vroeg oplopen tot een totaal van 18.
Ondanks de sombere aprilmaand kwamen in
deze periode de distelvlinder (Vanessa cardui)
en later ook de gamma-uil (Autogmpha gam
ma) ons land binnen. De vlinders namen pas
goed in aantal toe in de maand mei, vooral in
de warme tweede decade. De natte periode in
juni en de koele periode in juli hebben de toename van het aantal trekvlinders afgeremd,
zodat pas eind juli en in augustus een forse
stijging van de aantallen werd waargenomen.
Met name de atalanta en de gamma-uil waren
redelijk goed vertegenwoordigd, maar voor
al in augustus was de oranje luzemevlinder (Colias croceus) plaatselijk zeer talrijk.
Vreemd genoeg begon de instroom van deze
soort reeds in juni, in een zeer natte en sombe
re periode. In de laatste decade van augustus,
waarin veel regen viel en de temperatuur laag
was, verminderden de aantallen oranje luzernevlinders en gamma-uilen flink, maar de ata
lanta en distelvlinder trokken zich er weinig
van aan. Vanaf deze periode werd Udea ferrugalis juist meer gezien en bleef tot in Septem
ber relatief talrijk. De redelijk warme septembermaand zorgde voor een langer seizoen voor
veel soorten trekvlinders, tot begin oktober.
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Fig. lA-B. Weersomstandigheden in 1998, waargenomen
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(gegevens Koninklijk Nederlands Meteorologisch
Instituut, 1999). lA, neer-
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temperatuur per decade in
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van Vuure). De aantallen bleven vrijwel het
gehele seizoen laag, maar kenden ondanks het
vrij koele weer een kleine opleving in de laat
ste decade van juni en de eerste van juli.
Daama zakten de aantallen weer in en kwamen de decadetotalen zelfs in de warme au-

Plutella xylostella (Linnaeus)

Met een jaartotaal van 752 in het vrije veld
waargenomen exemplaren heeft het koolmotje
een slecht seizoen achter de rug. Het eerste
exemplaar werd weliswaar op 30 maart te
Drachten waargenomen (A. Hoornveld-Jouksma), maar het seizoen, met in elke decade mel-

dingen, begon pas eind april met een exem
plaar op 22 april te Brielle (Zuid-Holland, P. J.
Rooij) en op 26 april te Kortgene (Zeeland, J.

gustusmaand niet boven de 70, dit in schril
contrast met de enorme invasie in 1997, toen
maar liefst in totaal 150.000 vlinders werden

geteld. Op 10 november werden de laatste
twee vlindertjes gezien te Kortgene (J. van
Vuure). Het koolmotje was in het zuidwesten
van ons land het talrijkst: in Zeeland werden
307 vlinders gezien en in Zuid-Holland 273.
Opvallend is het lage aantal van acht vlinders
in Noord-Brabant, maar ook in andere provincies was de soort relatief schaars. Geen enkele
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melding ontving ik uit Groningen, Drenthe en
Flevoland. Wederom werden er grote aantallen overwinterende viinders en rupsen gemeld
uit Honselersdijk (Zuid-Holland) door J.
Scheffers. De rupsen leven er in kassen op
violieren {Matthiola incana (L.) R. Br.) (zie

ook De Vos & Rutten, 1999). In januari
en maart werden in totaal 508 viinders en

93 rupsen in de kassen geteld, maar dit is zeker slechts een fractie van de werkelijke aantallen.

maar liefst 147 viinders werden geteld, waarvan niet minder dan 110 in Zeeland! Voorts
werden in Zuid-Holland en Gelderland res

pectievelijk 14 en 17 exemplaren genoteerd en
in Noord-Holland, Noord-Brabant en Lim-

burg ieder slechts twee. Uit de overige provincies kwamen geen meldingen binnen. De
eerste vlinder werd op 3 juli te Honselers
dijk (Zuid-Holland) gevangen door J. Schef
fers, gevolgd door twee exemplaren op 4 juli,
te Gapinge (Zeeland) en Ouddorp (ZuidHolland) (beide door K. J. Huisman). Het

Euchromius ocelleus (Haworth)

laatste exemplaar werd op 10 november gezien te Oost-Souburg (Zeeland, A. Baaij

Tot nu waren er slechts twee exemplaren van

ens).

Euchromius ocelleus uit Nederland bekend,

gevangen in 1985 (De Vos, 1992). Het is daarom een grote verrassing dat A. Baaijens op 25
September, nota bene in de lichtval in zijn achtertuin te Oost-Souburg (Zeeland), een derde
exemplaar ving. Het is een voorraadinsect,
oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Europa.
Mogelijk was dit exemplaar werkelijk een mi
grant, omdat de laatste decade van September
gekenmerkt werd door voomamelijk oostentot zuidoostenwind met vrij hoge temperaturen.

Uresiphita gilvata (Fabricius)
Eveneens een verrassende vangst betreft
Uresiphita gilvata, voorheen bekend als U.
polygonalis (Denis & Schiffermiiller). Slechts
drie exemplaren waren uit Nederland bekend,
respectievelijk in 1951, 1958 en 1989 gevan
gen (De Vos, 1992). A. van Tuijl ving op 12
augustus te Weesp het vierde exemplaar. De
vlinder is goed herkenbaar en kan nauwelijks
met een andere soort worden verward. Het geringe aantal waarnemingen wijst op grote
zeldzaamheid in ons land, maar in Zuid-

Europa kan de vlinder heel algemeen voorkomen. De rupsen leven op diverse soorten brem
(onder andere Genista en Cytisus).
Udea ferrugalis (Hiibner)

Sinds 1969 werd niet zo'n groot aantal exem
plaren van Udea ferrugalis waargenomen:

Nomophila noctuella (Denis &
Scbiffermuller)

In vergelijking met de recente extreme aantallen (in 1996 9710 exemplaren en 1997 zeven)
is het jaartotaal in 1998 met 276 exemplaren
niet hoog te noemen, maar gedurende de laat
ste dertig jaar is dit aantal echter slechts viermaal overtroffen, zodat we toch kunnen spreken van een goed seizoen voor deze soort.
Zoals wel vaker het geval is, zijn ook nu verreweg de meeste waarnemingen uit Zeeland
afkomstig, waar 212 exemplaren werden
geteld! Zuid-Holland en Noord-Holland volgen op afstand met respectievelijk 35 en 10
exemplaren. In de overige provincies wer
den maar enkele viinders gezien, of zelfs
geen enkele (Groningen, Drenthe en Flevo
land).

De eerste twee viinders werden op 15 mei
waargenomen in Kortgene (J. van Vuure) en
in Ouddorp (K. J. Huisman) en op 30 mei
werd de vermoedelijk laatste waarneming van
de eerste generatie gedaan in Klein Valkenisse
(Vlinder- en libellenwerkgroep Zeeland). In
een langgerekte periode van begin juni tot half
augustus bleven de aantallen van de tweede
generatie laag, hoewel in elke decade viinders
werden gezien. In de tweede en derde decade
van augustus stegen de aantallen, vermoede
lijk door het fraaie en warme weer, maar van
een explosieve toename was geen sprake.
Door de relatief hoge temperaturen in septem-
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snel gedaan. Toch werd de laatste vlinder van
het seizoen pas op 10 november gezien in
Zuidloo (Overijssel, H. Groenink).

exemplaren, maar in veel jaren wordt de vlin
der niet eens gezien. In 1998 werd een exemplaar waargenomen op Rottumerplaat (Groningen, De Vlinderstichting). Helaas is de
datum van de waameming niet bekend.

Palpita unionalis (Hubner)

Colias croceus (Fourcroy)

In 1998 werd een exemplaar gevangen van deze zeldzame trekvlinder, op 10 oktober te
Goirle (Noord-Brabant, H. Spijkers). De zeldzaamheid blijkt wel uit de weinige vondsten in
het laatste decennium: een exemplaar in 1990
en een in 1996 (De Vos & Rutten, 1998).

Een verrassing in 1998 was het plaatselijk talrijk voorkomen van de oranje luzemevlinder.
Zeer plaatselijk, want voor menigeen is de invasie van deze opvallende vlinder onopgemerkt voorbijgegaan. De waamemingen waren, evenals in voorgaande jaren, vooral
geconcentreerd in het westen van het land,
waarbij opvalt dat de totalen in de drie westelijke kustprovincies praktisch gelijk zijn: in
Zeeland 319 exemplaren, in Zuid-Holland 318
en in Noord-Holland 304. Wat ook opvalt is
dat in deze provincies, vooral in Zuid- en
Noord-Holland, bijna alle vindplaatsen dicht
aan de kust gelegen zijn. Zo werd in Petten
(Hondsbossche Zeewering) met 110 exempla
ren het hoogste aantal oranje luzemevlinders
geteld (De Windbreker), gevolgd door Borssele (96) (Vlinder- en libellenwerkgroep Zeeland) en Noordwijk (92) (H. J. Goudzwaard).
Ook in Limburg werd een groot aantal vlinders waargenomen: 261 exemplaren. Alle
overige provincies staan hiermee in schril con
trast: Noord-Brabant (25 exemplaren), Flevoland (24), Overijssel (17), Friesland (16),
Gelderland (14) en Groningen (1). In totaal
werden 1298 vlinders gezien, een bijzonder

ber bleven de aantallen vrij hoog, maar in de
koude oktober- en novembermaand was bet

Iphiclides podalirius (Linnaeus)
Evenals vorig jaar werd ook dit jaar e6n exem
plaar van de bij ons zeldzame koningspage ge
zien. Dit twaalfde exemplaar voor Nederland
sinds 1940 werd op 5 mei te Susteren (Limburg) waargenomen (De Vlinderstichting).
Vanholder (1999) meldt voor Belgie vijf
exemplaren, maar van vindplaatsen met een
"typisch biotoop van de koningspage". Volgens Vanholder werden er geen zwervers in
Belgie gezien.
Leptidea sinapis (Linnaeus)

Sinds de vestiging van het boswitje vanaf
1993 op en om de Sint Pietersberg in ZuidLimburg (Smeets, 1997; De Vos & Rutten,
1998) worden er elk jaar flinke aantallen
waargenomen. Nu en dan worden er ook
exemplaren elders in Nederland waargeno
men, vermoedelijk afkomstig uit deze of naburige populaties. Van de 139 gemelde boswitjes is er dit jaar slechts een op grote afstand
van de Zuid-Limburgse populatie gezien, te
weten een zeer vroeg exemplaar op 28 april te
Cuyk (Noord-Brabant, De Vlinderstichting).
Pontia daplidice (Linnaeus)
In 1995 werd voor het laatst een exemplaar
van het resedawitje in Nederland waargeno
men. De laatste jaren zijn de aantallen zeer
laag, met als enige uitzondering 1994 met 12

resultaat als men bedenkt dat slechts driemaal

eerder het totaal de "1000" passeerde. Sinds
1967 (3084 exemplaren) werden niet zoveel
oranje luzemevlinders gezien.
De eerste generatie was mager vertegenwoordigd. Het eerste exemplaar werd op 10
mei te De Cocksdorp (Texel) gezien (De Vlin
derstichting), bijna een maand later gevolgd
door een exemplaar op 4 juni te Noordgouwe
(Zeeland, Vlinder- en libellenwerkgroep Zeeland). Daama zijn er nog enkele tientallen
waamemingen tot eind juli. De tweede gene
ratie profiteerde duidelijk van de warme augustusmaand, want de aantallen namen snel
toe tot een maximum op 19 augustus van 201
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Tabel 1. Waargenomen aantallen trekvlinders per decade in 1998 (*eieren, rupsen en/of poppen; zie tekst; getallen tussen haakjes zijn niet exact gedateerd; getallen tussen vierkante haakjes zijn vondsten binnenshuis)
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I
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26. Peridroma saticia
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21.Agrolis ipsilon

....
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viinders. In deze periode werd ook op de
Hondsbossche Zeewering een greet aantal
viinders geteld, en werd ep 15 augustus een
pep gevenden en een pas uitgekemen mannetje (Grenert, 1998). Het decadetetaal bedreeg
786 exemplaren, een zeer heeg aantal. De relatief warme septembermaand resulteerde in
een lange vliegtijd veer de eranje luzemevlinder, heewel de aantallen veel lager waren dan
in augustus. Op 26 September tref J. Scheffers
langs een dijk bij Heek van Holland (ZuidHelland) 15 viinders aan, waarender een co

pula van de gewene verm en forma helice
Hiibner. Het betref vermeedelijk viinders van
een derde generatie, want anderhalve maand
eerder werden ep deze plek al vele eranje luzemevlinders gezien. Deze engeween late pa
ring zal heegstwaarschijnlijk niet meer tot
nakemelingen hebben geleid. Het laatste
exemplaar werd op 18 ektober gezien te Bernisse (Zuid-Helland, De Vlinderstichting).
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Het is merkwaardig dat de invasie in Belgie
nauwelijks werd epgemerkt, waar "slechts"
427 exemplaren werden geteld (Vanhelder,
1999). Weliswaar een van de beste Jaren veer
Belgie, maar tech beduidend minder dan in
Nederland.

Colias hyale (Linnaeus)

Veer de gele luzernevlinder was 1998 met 59
exemplaren een beter dan gemiddeld Jaar.
Tech meet er enige veerzichtigheid bij dit
aantal in acht werden genemen, want het is
bekend dat zich ender de vele nermaal gekleurde eranje luzemevlinders eek een aantal
vreuwtjes van de gele forma helice bevenden,
en het is dus geed megelijk dat een deel hiervan veer gele luzernevlinder is aangezien. Dit
vermeeden werdt versterkt als men naar de

vaak simultane waarnemingsdata van de beide
seorten kijkt en het verspreidingspatreen in
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Nederland, dat eigenlijk het klassieke model
volgt van de oranje luzemevlinder. De vlinders zijn vooral in Zealand en Zuid-Holland
gezien en ontbraken in de drie noordoostelijke
provincies (Groningen, Drenthe, Overijssel),
terwijl Colias hyale meestal juist een noordelijke route vanuit Duitsland kiest. Helaas zijn
de meeste waamemingen achteraf niet meer te
verifieren.

De eerste twee vlinders warden op 6 juni
waargenomen in de Groese Duinen (Zealand,
P. L. Meininger) en Netersel (Noord-Brabant,
De Vlinderstichting). Voor de eerste generatie
bleef het hierbij, want de eerstvolgende mel
ding volgde pas op 19 juli te Wilhelminadorp
(Zealand, Vlinder- en libellenwerkgroep Zeeland), maar ook hierna duurde het wear tot 11

augustus, dus een kleine maand, voordat er
werkelijk van aantallen van betekenis kon
worden gesproken. Dit was slechts van korte
duur, want in de laatste decade van augustus

25

13

10

II
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en de eerste van September warden maar weinig vlinders gezien, de laatste op 7 September
in de Houtrakpolder (Noord-Holland, De
Vlinderstichting). Op 16 September tenslotte,
ward er nog een rups gevonden te Ruurlo
(Gelderland, De Vlinderstichting).
Vanessa atalanta (Linnaeus)

Met een jaartotaal van 13.420 waargenomen

exemplaren is 1998 voor de atalanta zeker niet
slecht verlopen. Opmerkelijk is dat de vlinder
met uitzondering van december het gehele jaar
is waargenomen. Er ward een uitzonderlijk
groot aantal overwinteraars gemeld. Op de
eerste datum, 11 januari, warden zelfs twee
exemplaren gezien, te Haamstede (Zealand, P.
L. Meininger) en te Oud-Beijerland (ZuidHolland, Vlinderwerkgroep Hoekschewaards
Landschap). Daama volgden nog 13 exempla
ren, waarvan de laatste op 7 maart te Berkel
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maar 6% voor van bet aantal in de decade er-

gelijking met bet bijzonder boge aantal van
bijna 64.000 getelde vlinders in 1996, maar
bet was veel beter dan in 1997 (328 exempla
ren). Er zijn geen overwinteraars gemeld. De
eerste vijf vlinders werden op 9 en 11 april
(respectievelijk twee en drie exemplaren) in
de Noordoostpolder gezien (De Vlindersticbting), waama in elke volgende decade waame
mingen werden gedaan. De eerste generatie
was ecbter verre van talrijk en zelfs op de topdag 21 juni werden in beel Nederland slecbts
zeventien vlinders geteld. Pas in de warme augustusmaand kwamen de totalen van de twee
de generatie boven de bonderd uit en bereikten
op 31 augustus (dezelfde dag als de atalanta)
een maximum van 109 exemplaren. Daama
namen de aantallen weer in snel tempo af en in
oktober werden nog maar vier vlinders gezien,
waarvan de laatste op 15 oktober te Westkapelle (Vlinder- en libellenwerkgroep Zee-

voor! Met de aanboudende koude bleven de

land).

aantallen laag en werd de laatste atalanta op 17
november genoteerd te Kortgene door J. van

Anders dan bij de atalanta zijn niet alleen in
de drie westelijke provincies de boogste aan
tallen gezien. Weliswaar is Zeeland zoals gebruikelijk weer koploper met 241 exemplaren,

(Zuid-Holland, E. Molin-Neef). Op 19 maart
werd met een exemplaar te Petten (NoordHolland, De Windbreker) een periode ingeluid
van regelmatige waamemingen in een aaneengesloten periode, met hogere aantallen. Men
kan daarom aannemen dat teen de eerste im-

migranten ons land binnenkwamen. Tot in juli
bleven de totalen echter laag, vermoedelijk
door bet koele weer in juni en juli, waarbij de
top van de eerste generatie bereikt werd op 24
juni met landelijk 94 exemplaren. Hiema namen de aantallen vooral in de warmere augustusmaand toe tot een tweede piek (de tweede
generatie) op 31 augustus met 525 exempla
ren. In September bleven de aantallen vrij
hoog door de relatief hoge temperaturen, maar
zoals verwacht kon worden, vond er in okto-

ber een abrupte daling van de aantallen plaats:
in de eerste decade van oktober kwam nog

Vuure.

Zoals meestal bet geval is, werden ook nu
de meeste vlinders in de drie westelijke provincies gezien: in Zeeland werd een totaal geteld van 3034 exemplaren, in Zuid-Holland

maar ditmaal werden ook in Flevoland (vooral
in de Noordoostpolder) met 187, in Noord-

Holland (140), in Limburg (112), in Friesland

2726 en in Noord-Holland 2747. In Gronin-

(111) en in Zuid-Holland (97) een flink aantal

gen, Utrecbt en Drentbe werden met respectievelijk 68, 75 en 80 exemplaren de laagste aan
tallen gemeld. Opvallend is bet scbril contrast
tussen bet totaal in Groningen en Friesland
(respectievelijk 68 en 1643), vermoedelijk
veroorzaakt door een gebrek aan voldoende
waamemers in Groningen. Tussen 2 juni en 16
September werden er in totaal 56 rupsen waargenomen, dus van beide generaties. Op 11 ju
ni werden vijftien rupsen tegelijk gevonden te
Naaldwijk (J. Scbeffers) en op 19 juli acbt te

distelvlinders geteld. In alle overige provin
cies werden lagere aantallen gemeld. Opval
lend is dat er geen duidelijk patroon in de
waamemingen te bespeuren is. Dit is mogelijk
veroorzaakt door bet "ber en der" opgroeien
van de tweede generatie, waarbij plaatselijk
grote verscbillen kunnen ontstaan (De Vos &
Rutten, 1998). Er werden ecbter geen rupsen
gemeld.

's-Gravendeel (Zuid-Holland, Vlinderwerk-

groep Hoekscbewaards Landscbap). Alle overige waamemingen, verspreid over beel Nederland, betroffen meestal enkele exemplaren.
Vanessa cardui (Linnaeus)

Het jaar 1998 was met 1042 meldingen een
matig jaar voor de distelvlinder, zeker in ver-

Nymphalis antiopa (Linnaeus)
Na de invasie in 1995 (De Vos & Rutten,

1996) worden nog steeds elk jaar exemplaren
van de rouwmantel waargenomen. Enkele
biervan zijn vermoedelijk overwinteraars,
maar dat is niet altijd aan te tonen. Zeven
exemplaren werden ons gemeld. Vrijwel zeker
overwinteraars (telkens een exemplaar) wer
den op 15 maart gezien te West-Terscbelling
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(R. van Leeuwen), op 2 april te Midsland (Terschelling) en op 7 april wederom te WestTerschelling (P. J. Zumkehr). Latere vangsten
werden gedaan op 14 juli te Muiderberg
(Noord-Holland, A. van Tuijl), op 8 augustus
te Wijlre (Limburg, G. Smeets), op 31 augus
tus te West-Terschelling (P. J. Zumkehr) en
ten slotte op 18 September te Warmenhuizen
(Noord-Holland, F. Smit). De rouwmantel
wordt in dit verslag opgenomen, omdat de
vlinder sterk migratiegedrag vertoont en vermoedelijk voor een groot deel uit Duitsland
afkomstig is. Zolang nog niet duidelijk is of de
vlinder zich bier te lande heeft gevestigd, worden waargenomen exemplaren vermeld.

Lampides boeticus (Linnaeus)
Op 22 juli werd te Bergeyk (Noord-Brabant)
bet zesde exemplaar van Lampides boeticus in
Nederland gevangen (De Vlindersticbting).
Zover bekend is dit vrouwtje in bet vrije veld
gevangen, al moeten we de mogelijkbeid van
import via groente en fruit niet uitsluiten (De
Vos & Rutten, 1998).
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September te Vrouwenpolder (Vlinder- en libellenwerkgroep Zeeland). Enkele dagen later
werd op 7 September in de Wijkermeerpolder,
nabij Beverwijk (Noord-Holland), bet derde
exemplaar gevangen (J. Stuurman-Huitema),
dat zicb tbans in de collectie van bet Zoolo-

giscb Museum te Amsterdam bevindt.
Orthonama obstipata (Fabricius)
Vindplaatsen: Gdl.: Drempt, Wijchen; NH.: Oosthuizen;
Zl.: Kortgene, Oost-Souburg, Ouddorp.

Er werden in totaal elf vlinders van deze vrij
zeldzame spanner waargenomen. Zoals gewoonlijk werden de meeste biervan in bet
zuidwesten van ons land aangetroffen. De eer
ste vangst werd gedaan op 11 juli te Kortgene,
waar tevens de laatste twee op 10 november
vandaan kwamen (J. van Vuure). Op alle tussenliggende data werd telkens 66n exemplaar
gevangen. Ook in Belgie werden ditmaal vlin
ders waargenomen (Vanbolder, 1999; drie
exemplaren).
Telea polyphemus (Cramer)

Na een onderbreking van negentien jaar werd
deze spanner in 1995 weer in ons land gezien.

Op 1 juni van dit jaar werd te Veere (Zeeland)
een wel beel ongebruikelijke vangst gedaan.
Mevrouw Jansen ving er Telea polyphemus,
een grote soort nacbtpauwoog (Satumiidae),

Er werden toen maar liefst 19 vlinders waar

die tbuisboort in Noord-Amerika. De vlinder is

genomen, en in 1996 werd nog eens 66n exem
plaar genoteerd (De Vos & Rutten, 1998). In
1998 werd wederom 66n exemplaar waarge
nomen, in Veere op 26 juni (Vlinder- en libellenwerkgroep Zeeland). De vlinder is sinds
bet begin van de trekvlinderregistratie in 1940
nu uit acbt jaren vermeld.

vermoedelijk via scbeepvaartverkeer in onze
contreien terecbtgekomen. Dat de gave vlinder

Cyclophora puppillaria (Hubner)

Rhodometra sacraria (Linnaeus)
Deze fraaie en zeldzame trekvlinder wordt

meestal slecbts in enkele exemplaren waarge
nomen. Een uitzondering bierop vormt 1987,
toen maar liefst 94 exemplaren werden gezien.
In 1998 werden drie exemplaren waargeno
men. De eerste vlinder werd gevangen te
Gost-Souburg (Zeeland) op 13 augustus (A.
Baaijens), gevolgd door een exemplaar op 5

zelf de oversteek over de Atlantiscbe Oceaan

beeft gemaakt is vrijwel uitgesloten (mededeling via L. J. Nederlof, Diergaarde Blijdorp,
Rotterdam). Reeds eerder, in 1987, werd een

exemplaar van deze soort in ons land aan
getroffen, in de baven van Amsterdam, meegekomen met een vracbt sojabonen uit de Verenigde Staten (persoonlijke mededeling W.
Hogenes, Zoologiscb Museum Amsterdam).
Acherontia atropos (Linnaeus)
Vindplaatsen: Fr.: Bakkeveen, Lies (Terschelling), Schiermonnikoog; Ov.: Ootmarsum; Gdl.: Nunspeet; NH.: De
Koog (Texel), Den Burg (Texei), Medemblik; ZH.: Hendrik-Ido-Ambacht, Nieuwe Tonge, Gostvoome, Rockanje; Zl.: Biervliet, Brouwershaven, 's-Gravenpolder, Kre-
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vershille, Othene, Zierikzee.

Sinds 1983 werden niet meer zoveel doods-

hoofdvlinders in Nederland gezien, en het
aantal van 22 vlinders is ten opzichte van de
laatste twee decennia zelfs uitzonderlijk hoog
te noemen. De eerste drie vlinders werden in

Brouwershaven gevonden door mevrouw
Gast, die op 1,9 en 10 juli vlinders in haar huis
vond tijdens de verbouwing. In de schoorsteen
bleek een bijennest aanwezig en mogelijk zijn
de doodshoofdvlinders door de geur van ho
ning aangetrokken. Volgens mevrouw Gast
was de toegang tussen kamer en schoorsteen
hermetisch afgesloten en zijn de vlinders dus
niet via de schoorsteen binnengekomen (Vlinderwerkgroep Midden-Zeeland, 1998). Alle
overige meldingen betroffen steeds enkele
exemplaren, waarvan het laatste op 2 oktober
te 's-Gravenpolder (Vlinder- en libellenwerkgroep Zeeland). Er werden ook rupsen gemeld: op 14 September te Nunspeet (A. Smit),
op 21 September te Biervliet (Vlinderwerkgroep Oost-Zeeuws Vlaanderen) en op 8 okto
ber te Nieuwe Tonge (D. Doomheijn). De
meeste waamemingen stammen uit de kuststreek.

Ook in Belgie werden meer doodshoofd
vlinders gezien dan gemiddeld, maar met een
totaal van tien exemplaren bleef daar dit jaar
toch achter bij de betere jaren in de periode
tussen 1989 en 1992 (Vanholder, 1999).

Agnus convolvuli (Linnaeus)

Met een jaartotaal van 80 vlinders heeft de
windepijlstaart een redelijk goed seizoen ach
ter de rug. De eerste vlinder werd reeds op 13
juni gezien te 's-Gravenpolder (Vlinder- en libellenwerkgroep Zeeland) en de tweede op 19
juni te Wageningen (M. C. R. Franssen). De
windepijlstaart was gedurende een lange pe
riode aanwezig, zonder dat van een toename
kon worden gesproken. Bind augustus en be
gin September werden weliswaar de meeste
exemplaren waargenomen, maar dat was
slechts van korte duur. In oktober werden nog
maar drie vlinders gezien, waarvan de laatste
op 11 oktober te Hulst (E. Taelman). De mees
te waamemingen werden in de drie zuidelijke
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provincies gedaan: Zeeland (24 exemplaren),
Noord-Brabant (13) en Limburg (21). Uit de
provincies Groningen, Drenthe en Overijssel
werden geen vlinders en mpsen gemeld, uit
Flevoland en Utrecht elk slechts e^n mpsenwaameming. Overigens werden er bijzonder
veel rupsen gemeld, uit alle overige provin
cies, maar vooral uit Noord-Brabant, waar op
17 augustus te Drimmelen maar liefst 200 rup
sen werden gevonden (G. J. Padding). Op
Texel werden in De Waal op 26 augustus 18
mpsen gevonden (De Vlinderstichting), maar
de overige 16 rupsen werden bijna allemaal
apart aangetroffen. Er werd slechts een pop-

penvondst gemeld, op 19 juli uit Putten (De
Vlinderstichting).
Bij onze zuiderburen werden twee keer zo
veel waamemingen gedaan (163), waaronder
tevens 21 exemplaren uit (Nederlands)
Zeeuws Vlaanderen (Vanholder, 1999).

Macroglossum stellatarum (Linnaeus)
Voor de kolibrievlinder is een jaartotaal van
256 exemplaren niet uitzonderlijk. Er werd al
op 12 april een melding gedaan van een exemplaar te Kloetinge (Vlinder- en libellenwerkgroep Zeeland), vermoedelijk een overwinteraar. De eerstvolgende waameming was op 19
mei te Wageningen (M. C. R. Franssen), gevolgd door twee exemplaren op 3 juni te Clinge (Vlinder- en libellenwerkgroep Zeeland) en
in de Polder het Westmaas-Nieuwland (Zuid-

Holland, Vlinderwerkgroep Hoekschewaards
Landschap). Daama volgde een reeks van
waamemingen met een kleine piek van de eer
ste generatie in de derde decade van juni.
De tweede generatie was talrijker en had
haar hoogtepunt op 6 augustus, toen landelijk
81 vlinders werden geteld. Ondanks het warme weer in de tweede decade van augustus en
de vrij warme septembermaand daalden de
aantallen drastisch. Op 17 oktober werd te
Domburg (Vlinder- en libellenwerkgroep Zeeland) de laatste kolibrievlinder genoteerd. De
drie westelijke provincies en vooral Limburg
werden goed bezocht door Macroglossum
stellatarum: in Zeeland werd een aantal van

59 bereikt, in Zuid-Holland 30 en in Noord-
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Holland 22, maar in Limburg werden 115
exemplaren waargenomen. In alle overige
provincies werden maar enkele vlinders gezien, met uitzondering van Groningen, waaruit geen enkele melding binnenkwam.
Opmerkelijk zijn de vele poppenvondsten
in Limburg. In de periode van 22 juli tot 6 augustus werden maar liefst 73 exemplaren gevonden te Ransdaal, Gulpen en Eys (De
Vlinderstichting). Er werd slechts een rups gevonden, op 22 juli te Ransdaal.
Autographa gamma (Linnaeus)
De gamma-uil was in 1998, in vergelijking
met "normale jaren", niet erg talrijk; een totaal
van 17.508 getelde exemplaren is matig. Er
werden ook geen overwinteraars gemeld. De
waarnemingen begonnen echter vrij plotseling
met meerdere exemplaren tegelijk. Op de eerste datum, 25 april, werden te Hilversum 20
exemplaren waargenomen (W. Brier) en op 26
april te Haarlem €€w exemplaar (De Vlinder

stichting). Hiema was bet verloop van de aantallen vrij onregelmatig en vertoonde in de
derde decade van juni op 28 juni een landelijke piek van 135 exemplaren. De tweede generatie was uiteraard veel talrijker, maar kwam
wat traag op gang, zelfs in de warme augustusmaand. In de tweede decade werd een

hoogtepunt bereikt van totaal 4.491 exempla
ren, maar bet boogste dagtotaal werd op 31 augustus bereikt met 734 exemplaren. Hiema
werden grote aantallen (ca. 500) gamma's ge-

zien te Haarle (Overijssel) op 10 September
(W. Cord) en op 19 September 456 exempla
ren te Zaamslagveer (Zeeland; E. Taelman).
Het koude oktoberweer maakte snel een einde

aan bet seizoen en de aantallen namen dras-

tiscb af, maar tocb konden nog tot in november gamma-uilen worden gezien en de laatste
drie werden op 10 november genoteerd te
Apeldoorn (J. Kerseboom), Kortgene (J. van
Vuure) en Gost-Souburg (Zeeland, A. Baaijens).

De waargenomen aantallen zijn niet gelijkmatig over bet land verdeeld, waarscbijnlijk
deels veroorzaakt door een gebrek aan waarnemers in sommige streken, maar ook omdat
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de gamma-uil bij bet talrijker worden bewust
niet meer wordt geteld, een spijtige, maar ook
wel begrijpelijke reactie. In Zeeland werden
de meeste vlinders gezien, 6727 stuks, gevolgd door Noord-Holland, Gelderland en
Zuid-Holland, met respectievelijk 2421, 2320
en 1373 exemplaren. In Noord-Brabant, Lim
burg, Overijssel, Flevoland en Friesland wer
den totalen waargenomen tussen de 750 en
950, maar in Utrecht, Drentbe en vooral

Groningen bleven de waarnemingen ver acb-

ter. Uit Groningen werden slechts zeven vlin
ders gemeld, maar dat kan geen representatieve telling zijn geweest. Het ontbreken van de
gegevens van de Vlinderwerkgroep "Stad en
Ommelaand" is bier zeker debet aan. Slechts

twee mpsen en een pop werden gemeld: een
rups op 19 juli te Dongen (Noord-Brabant) en

op 1 augustus te Dronrijp (Friesland) zowel
een mps als een pop (alle via De Vlinderstich
ting).
Chrysodeixis chalcites (Esper)
Vindplaatsen: ZH.: Berkel, Brielle, Dubbeldam, Honselersdijk, Naaldwijk, Smitshoek, Spijkenisse, Staelduin,
Vlaardingen; NB.: Chaam; Zl.: Kortgene; Lbg.: Meijel,
Steijl.

De laatste jaren worden veel kleinere aantallen
van deze soort gevangen dan in de periode
voor 1996. Een verklaring biervoor is nog niet
voorbanden, maar mogelijk beeft bet iets te
maken met een betere regulatie van de plagen
in de glastuinbouw, waaruit vermoedelijk veel
exemplaren afkomstig zijn. In 1998 werden 45
vlinders in bet vrije veld aangetroffen, zoals
altijd weer voomamelijk uit gebieden met
glastuinbouw. De eerste werd al vroeg gevan
gen, op 1 juni te Naaldwijk (J. Scbeffers). De
volgende werd pas op 24 juli waargenomen te
Cbaam (H. Nagel). Hiema volgde een vrijwel
aaneengesloten periode van waamemingen tot
24 September, op welke datum drie exempla
ren werden gezien: te Dubbeldam (R. Vis),
Honselersdijk (J. Scbeffers) en Vlaardingen
(H. Nagel). Het laatste exemplaar werd op 15
oktober gevangen in Naaldwijk. Ditmaal wer
den in bet noorden geen exemplaren waarge
nomen.
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Spodoptera exigua (Hiibner)
Vindplaatsen: ZH.: Honselersdijk; Zl.: Kortgene, OostSouburg, Vrouwenpolder.

In 1998 werden maar liefst 14 exemplaren van
Spodoptera exigua geteld, een voor deze soort
opmerkelijk resultaat. Slechts in 1962 werd
met een totaal van 227 exemplaren een veel
hoger aantal bereikt, maar dat was dan ook
uitzonderlijk. Alle meldlngen kwamen uit
Zeeland en Zuid-Holland. Uit laatstgenoemde
provincie werden in totaal tien exemplaren ge
teld in Honselersdijk, in een gebied dat rijk is
aan glastuinbouw, Alle waamemingen werden
gedaan in de periode tussen 6 augustus en 28
September.
Helicoverpa armigera (Hubner)

Er werden geen vlinders uit het vrije veld gemeld, alleen enkele importen. A. Baaijens
vond op de groente-afdeling van een supermarkt in Vlissingen, "zoals in elk jaar", bijna
maandelijks rupsen in peulvruchten afkomstig
uit Senegal en Egypte. Een ontsnapt exemplaar bleek zich te hebben verpopt en ontwikkeld in de keuken van Baaijens, waar op 17
december een vlinder op een raam verscheen.
Mevrouw L. Geheniau-Lasance vond te Ves-

sem (Noord-Brabant) in peultjes uit Zimbab
we een rups, die werd opgekweekt.
Heliothis peltigera (Denis &
Schiffermiiller)

Na het grote aantal van 28 exemplaren in 1996
werd deze vrij zeldzame trekvlinder vorig jaar
niet gezien. Dit jaar werd slechts een exemplaar gevangen, op 27 juni in een lichtval te
Kortgene (J. van Vuure). In Belgie werden
drie exemplaren waargenomen van de tweede
generatie (Vanholder, 1999).
Lithophane leauHeri (Boisduval)

Na intensief speurwerk zijn A. Baaijens en K.
Alders er uiteindelijk in geslaagd rupsen te
vinden van Lithophane leautieri in OostSouburg (Zeeland), waarmee de vestiging in
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Nederland bewezen is (Baaijens, 1999). Baaij
ens wist de rupsen met succes op te kweken.
A1 enige tijd werd vermoed dat de vlinder inmiddels indigeen was (De Vos & Rutten,
1999). Eventuele nieuwe vindplaatsen zullen
echter worden gemeld om een overzicht te
houden van de uitbreiding in ons land. In 1998
werden 62 exemplaren waargenomen, het merendeel in Oost-Souburg, maar ook in Kapelle
(Vlinder- en libellenwerkgroep Zeeland) en
Kortgene (J. van Vuure).

Mythimna unipuncta (Haworth)
Na de twee exemplaren in 1997 werden in
1998 drie exemplaren waargenomen. Dat is
voor deze soort bijzonder, want alleen in 1989
was dit al eens het geval. Alle waamemingen
werden in Zuid-Holland gedaan, respectievelijk te Stolwijk op 25 en 31 juli en te Stekelhoek op 28 juli (De Vlinderstichting).
Peridroma saucia (Hubner)

In de jaren '60 heeft Peridroma saucia een
topperiode meegemaakt, waarbij niet zelden
enige honderden exemplaren in een jaar wer
den gezien. Daarvoor, in de jaren '50, was het
iets minder, en vanaf 1970 zijn de aantallen
opvallend laag. Ook in 1998 was het met drie
exemplaren niet veel beter. Ze werden gezien
op 21 en 29 September te Kortgene (J. van
Vuure) en te Rhoon (Zuid-Holland, N. W. Elf-

ferich). Vanholder (1999) noemt een jaartotaal
van 12 exemplaren in Belgie "niet zo slecht",
maar hij bedoelt natuurlijk in vergelijking met
de laatste jaren.
Agrotis ipsilon (Hufnagel)
Vindplaatsen: Fr.: Drachten, Hemrik; Ov.: Oud Ootmarsum; Gdl.: Apeldoom, Beesd, Drempt, Hatertse Vennen,
Nijmegen, Vorden, Wijchen, IJzevoorde; NH.: Callantsoog, Muiderberg, Oosthuizen, Petten; ZH.: Dubbeldam,

Naaidwijk, Nieuwe Tonge, Rhoon, Vlaardingen,Voorschoten; Zl.: Grijpskerke, Haamstede, Kapelle, Kortgene, OostSouburg, Vrouwenpolder; NB.: Dninen, Goirle, Hedikhuizen, Schijf, Vessem; Lbg.: Meijel, Susteren, Tegelen.

Al jaren achtereen zijn de totalen van Agrotis
ipsilon aan de lage kant, enkele jaren (zoals
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1996) uitgezonderd. Een totaal van 159 exemplaren is weliswaar meer dan het drievoudige
van 1997, maar voor de soort is het slechts een

matige score. De eerste en de tweede generatie
gingen ongemerkt in elkaar over. De eerste
twee waamemingen werden op 1 mei gedaan
in Kortgene (J. van Vuure) en in Vorden (W.
J. van Rooijen). Daama volgde een lange
reeks van waamemingen, maar steeds kleine
aantallen. Pas in September namen de aantallen toe. Het is mogelijk dat er toen een nieuwe
instroom van migranten plaatsvond als gevolg
van het zachte weer in die maand. In de koude

oktobermaand zou men verwachten dat de

aantallen, zoals bij andere soorten, sterk zouden dalen, maar dat was niet het geval. Zelfs in
de laatste decade van november werd op 23
november nog een exemplaar geteld in Goirle
(P. van Son). In Limburg en Zeeland werden
de grootste aantallen waargenomen, respectievelijk 45 en 40 exemplaren. In Gelderland
(26), Noord- en Zuid-Holland (14 en 11) en
Overijssel (11) werden veel minder vlinders
waargenomen, en in Noord-Brabant (8) en
Friesland (4) slechts enkele. Uit Utrecht,
Flevoland, Drenthe en Groningen zijn geen
meldingen binnengekomen.
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