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Beste insectenliefhebbers,
Ondanks het koude en wisselvallige weer van de afgelopen weken, zijn er al flink wat dagvlinders
gezien. Op dit moment worden Oranjetipjes regelmatig waargenomen, en dat zal nog een week of
twee zo blijven. Als je deze fraai gekleurde vlinders wilt zien, zul je dus de komende dagen echt naar
buiten moeten. Er klinken her en der geluiden uit het veld dat Oranjetipjes minder algemeen zijn dan
vorig jaar. We hebben de statistieken van waarneming.nl er even op na geslagen. In April 2011
werden er in de Alblasserwaard 41 waarnemingen van Oranjetipje doorgegeven van 159 exemplaren
in totaal. In April dit jaar zijn dat tot en met 27 april 53 waarnemingen van 67 exemplaren. Het lijkt er
dus inderdaad op dat Oranjetipjes vorig jaar algemener waren dan nu. Wel is perfect zichtbaar dat
jullie keurig gehoor geven aan de oproep om waarnemingen door te geven, want het aantal
waarnemingen van Oranjetipje is 30% hoger in vergelijking met april vorig jaar. Daar zijn wij
natuurlijk erg blij mee! Een nieuwe plek voor Oranjetipje is Ottoland, waar dit jaar voor het eerst een
exemplaar werd gezien op meerdere dagen.

Oranjetipje man in het Alblasserbos Grote Nes (Oud-Alblas). Foto Adri Clements.

Voor Klein koolwitjes geldt eigenlijk als voor Oranjetipjes. Wij hebben het idee dat ze vorig jaar wat
algemener waren, al blijkt dat niet uit de statistieken van waarneming.nl. Dat zal vooral te maken
hebben met het feit dat voor dit jaar lang niet iedereen koolwitjes invoerde op waarneming.nl. Er zijn
tot 27 april van dit jaar bijna drie keer zoveel klein koolwitjeswaarnemingen ingevoerd dan in 2011.
In 2011 werd het Klein koolwitje tot en met april gezien in 41 kilometerhokken, terwijl dat in 2012 in
32 kilometerhokken het geval was. Dat is dus een kleine afname, die geheel verklaard wordt door het
matige vlinderweer van de afgelopen weken.
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Kleine vossen werden in 2011 met 38 exemplaren gezien in 25 kilometerhokken tussen 1 januari en
27 april. Dit jaar is het beeld heel anders: maar liefst 142 exemplaren werden gezien in 66
kilometerhokken (tot 27-4-2012)! Dat vult de Alblasserwaardse verspreidingskaart van de Kleine vos
behoorlijk! We kunnen dan ook zeggen dat de Kleine vos het dit jaar tot nu toe goed doet.
Van het libellenfront is opvallend genoeg nog weinig nieuws te melden. Het is vrij uitzonderlijk dat er
nog maar 1 libel is gezien in de Alblasserwaard tot vandaag. In andere jaren waren Glassnijder (22-42011) en Lantaarntje (25-04-2011) toch al wel gezien. Het matige weer zal er ongetwijfeld aan
bijgedragen hebben. De enige waargenomen libel tot nu toe is een vrouwtje Vuurjuffer in de
heemtuin van het Alblasserbos Papendrecht. Vuurjuffer is een schaarse soort bij ons, al verwachten
wij dat ‘ie algemener is dan wij denken. Hij komt vooral voor in bossen en bosjes in de buurt van
water, en die hebben we genoeg in de Alblasserwaard. De Vuurjuffer gedraagt zich echter
onopvallend, en je zult de soort daarom snel over het hoofd zien. Let de komende weken dus goed
op Vuurjuffers! Het goede libellennieuws is ook dat we volgende week bij de eerste dag mooi weer
direct kunnen genieten van de eerste Glassnijders, Lantaarntjes en Grote roodoogjuffers. Daarna
gaat het allemaal heel snel, en zullen veel soorten gaan vliegen.

Van de Grote roodoogjuffer kun je elk moment de eerste exemplaren aantreffen! Foto Anthonie Stip.
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Ook vlinders zullen volgende week bij mooier weer in behoorlijke aantallen gaan vliegen, verwachten
wij. Het advies is dan ook om één dezer weken bij mooi weer de eerste telling in de telgebieden uit te
voeren. Eén teller heeft zelfs de eerste telling al uitgevoerd, waarvoor dank. Verder kun je uiteraard
ook al je losse waarnemingen van libellen en vlinders invoeren op waarneming.nl. De waarnemingen
van de Alblasserwaard zijn te raadplegen via alblas.waarneming.nl.
Tenslotte willen wij jullie erop attenderen dat de Glassnijder in de maand mei in de spotlights staat
doordat het de Soort van de maand Mei is.
Wij wensen een ieder veel plezier in het veld! We houden jullie middels de nieuwsbrief op de
hoogte!
Gerdine den Ouden & Anthonie Stip
insectenalblasserwaard@gmail.com
PS: Bekijk ook de nieuwe website van de Natuur- en Vogelwacht op www.nvwa.eu!
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