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Van de bestuurstafel
Minko van der Veen

gele luzerne vlinder vrouwtje foto:Minko v/d Veen

Zonder twijfel mogen we terugkijken op een 
goed (dag)vlinderseizoen. Na een aantal 
‘magere’ jaren nu dan eindelijk weer eens 
een positief gevoel over de ontwikkeling van 
onze dagvlinders. Natuurlijk is er ook reden 
om de zaak te relativeren. Aan de werkelijke 
reden waarom het met onze dagvlinders al 
jaren bergafwaarts gaat is niets veranderd. De 
kwaliteit van hun leefgebieden staat nog altijd 
onverminderd onder druk. Aan de noodzaak 
vast te houden aan de planning van de realisatie 
van ecologische verbindingszones is niets 
veranderd. Helaas zien we in de praktijk dat 
die planning steeds verder van haar koers 
dreigt te raken. Lang niet alle betrokken en 
verantwoordelijke partijen zien het belang van 
ecologische verbindingszones. Gelukkig ‘doet’ 
onze provincie het landelijke gezien ‘goed’ en 
ligt Drenthe wat de realisatie van de ecologische 
hoofdstructuur betreft op schema. Het gevaar is 
echter niet denkbeeldig dat de komende jaren 
bezuinigingsmaatregelen om de gevolgen van 
de huidige zware economische crisis tegen te 
gaan niet altijd even gunstig zullen uitpakken wat 
betreft milieumaatregelen. 

Wat die nieuw uit te brengen atlas betreft, ook dit jaar 
zijn er weer veel mensen van ons op pad geweest om 
hun uurhok/km-hokken af te struinen. Op dit moment 
is het nog te vroeg om al met concrete resultaten te 
kunnen komen. 

Waar we ook heel ingenomen mee zijn, is het 
gegeven dat we steeds beter zicht krijgen op het 
voorkomen van nachtvlinders in onze provincie. Het 
aantal mensen dat bij nacht en ontij enthousiast 
met lamp en stroop in de weer is, om meer te weten 
te komen over het voorkomen van nachtvlinders, 
neemt nog steeds toe. Ook is het verheugend te zien 
dat er initiatieven worden genomen om de ‘relaties’ 
tussen deze actieve nachtbrakers te verstevigen 
en meer gecoördineerd op plekken in Drenthe naar 
nachtvlinders te gaan kijken. De grote stroom van 
nachtvlinderwaarnemingen moet nog binnenkomen,  
Daarover valt op dit moment nog niets te zeggen. 

Op 23 november houden we weer onze 
najaarsbijeenkomst in Elp. Ik zou zeggen kom, 
en neem je ervaringen en enthousiasme van het 
afgelopen vlinderseizoen mee en deel het met ons!

Minko van der Veen (secr.)

Dagvlinderexcursies.
Een activiteit waar we met 
tevredenheid op terug zien is 
de organisatie van een aantal 
‘soortgerichte vlinderexcursies’. 
Op het gebied van vlinderexcursies 
hebben we geen naam op te houden. 
Eigenlijk deden we er nauwelijks 
iets aan. Dit jaar hadden we ons 
voorgenomen rond de soorten hei- 
en kommavlinder, aardbeivlinder 
en bruine eikenpage’ een aantal 
excursies te organiseren. Mede 
door het goede weer hebben we al 
onze voornemens in daden kunnen 
omzetten en gemerkt dat we veel 
van onze ‘leden’ daarmee een plezier 
hebben gedaan. Zondermeer voor 
herhaling vatbaar. Zelf denk ik dan 
aan ‘witte plekken’ excursies, waarbij 
we een aantal km-hokken waarvan 
we niet of nauwelijks waarnemingen 
hebben, gaan bezoeken in het kader 
van onze nieuwe dagvlinderatlas. 
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Jelle de Vries

Veenvlinders in 2009

Voor de veenbesparelmoervlinder was 
2009 het beste jaar sinds 2004. In 2004 is 
begonnen met het jaarlijks tellen van alle 
veenvlinders. In acht veentjes zijn in totaal 
221 veenbesparelmoervlinders gezien. Voor 
de op één na hoogste score moeten we 
teruggaan naar 2006. Toen werden in 10 
veentjes 107 vlinders geteld. is de stand stabiel. Soms zijn iets méér soms 

iets minder exemplaren waargenomen. In 
het Hingsteveen vlogen 1200 vlinders en op 
de telroute in het Fochteloërveen 364 stuks 
(mededeling Judith Bouma). 

Over het algemeen zijn de huidige vliegplaatsen 
nog wel geschikt. Op enkele plaatsen is de 
oppervlakte vegetatie met veenmos, kleine 
veenbes en lavendelheide aan de kleine kant . 
Regelmatig worden in de veentjes en langs de 
randen opslag verwijderd om de verdamping 
en daarmee de verdroging te beperken. De 
afgelopen jaren zijn in het kader van het project 
‘Heide- en veenvlinders’ van een dertiental 
veentjes de opslag geheel of gedeeltelijk 
verwijderd. Deze werkzaamheden  worden 
uitgevoerd door Landschapsbeheer Drenthe. 
Ook voor de komende jaren staat er nog het 
één en ander op het programma.  Vooral langs 
de drogere randen blijven echter boompjes 
opslaan en is dus sprake van een terugkerend 
probleem dat blijvende aandacht vraagt van de 
terreinbeheerders . 
Verrassend was, naast hogere aantallen op de 
bekende vliegplaatsen, de waarneming van één 
veenbesparelmoer vlinder op Tweelingen Oost. 
Daar werd vorig jaar ook één veenhooibeestje 
gevonden. In 2009 zijn 9 exemplaren 
waargenomen. Intensief zoeken in dit moeilijk 
toegankelijk gebied loont blijkbaar de moeite. Op 
de andere vliegplaatsen van het veenhooibeestje 

Het veenbesblauwtje in de veentjes van 
het Dwingelderveld vertoont hetzelfde min of 
meer stabiele beeld als veenhooibeestje. De 
Meeuwenplas leverde verreweg het hoogste 
aantal op. Daar vlogen afgelopen seizoen 129 
van de totaal 130 waargenomen vlinders rond. 
In 1984 was veenbesblauwtje van 28 locaties 
in Drenthe bekend. In 1999 waren daarvan 
nog 8 over. In 2009 is nog slechts sprake van 
twee locaties waarvan een locatie slechts 1 
vlinder opleverde. Kortom de toekomst van het 
veenbesblauwtje in Drenthe en Nederland ziet er 
niet bepaald rooskleurig uit.

Foto’s veenvlinders 
van Pauline Arends
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De opmars van bont zandoogje (Pararge aegeria) in Drenthe.
Ate Dijkstra
Met veel dagvlindersoorten gaat het niet goed. Sommige 
soorten dreigen uit Nederland of Drenthe te verdwijnen. Wat 
Drenthe betreft, is de bruine eikenpage een voorbeeld van 
een dergelijke soort.  Verder zijn er eertijds zeer algemene 
soorten, die weliswaar nog steeds algemeen, maar niet  
meer de aantallen van vroeger bereiken. Een voorbeeld 
daarvan is kleine vos. Het is echter niet allemaal kommer 
en kwel. Er zijn ook dagvlindersoorten die het uitstekend 
doen en hun leefgebied aan het vergroten zijn. Een bekend 
voorbeeld is natuurlijk de gehakkelde aurelia. Voor 1990 
was gehakkelde aurelia in Drenthe een uiterst zeldzame 
zwerver. Tegenwoordig is het een algemene standvlinder. 
Een andere succesvolle soort is bont zandoogje.

In de periode voor 1990-1999 was het voorkomen in 
Drenthe vrijwel beperkt tot Noordwest- Drenthe en 
Zuidwest- Drenthe (Dijkstra et al. 2003). Nadien heeft hij 
zijn leefgebied sterk uitgebreid en zijn er eigenlijk maar 
weinig plaatsen waar de soort niet vliegt (fig. 1). Bont 
zandoogje is een soort van bossen, bosranden, parken, 
houtwallen en landschappelijke beplantingen. De soort 
ontbreekt tegenwoordig alleen nog maar in de grote open 
gebieden zonder deze elementen. Dat grote open ruimten 
geen probleem vormen wat betreft de uitbreiding blijkt uit 
het optreden van de soort in de veenkoloniale lintdorpen 
en randveenontginningen. Is de soort in de periode 1990-
1999  in Drenthe in 252 kilometerhokken waargenomen. 
In de periode 2000-2008 steeg dat aantal naar 877 
kilometerkokken. Een toename van liefst 350%. Deze 
sterke toename is geen typisch Drents fenomeen maar is 
ook elders vastgesteld. Naar de oorzaak van deze snelle 
uitbreiding  en toename kan men slechts gissen. Ligt het 
aan het klimaat ? Dat lijkt onwaarschijnlijk. 

De temperatuursverschillen binnen Drenthe zijn 
te verwaarlozen. Ligt het aan de voedselplanten 
van de rups. De rupsen leven op verschillende 
grassoorten die in de buurt van het bos 
groeien zoals boskortsteel, reuzenzwenkgras, 
eenbloemig parelgras, ruwe smele, kweek en 
kropaar. De eerste drie grassoorten komen niet 
of nauwelijks in Drenthe voor. Kropaar en kweek 
zijn in onze provincie hoogstwaarschijnlijk de 
belangrijkste voedselplanten. Deze soorten 
waren en zijn nog steeds zeer algemeen. 
De toename van bont zandoogje kan niet 
veroorzaakt zijn door een sterke toename van 
de voedselplanten. Ligt het aan genetische 
veranderingen? Dat lijkt ook onwaarschijnlijk. 
In Engeland is ook sprake is van een sterke 
uitbreiding van bont zandoogje. Een genetische 
uitwisseling tussen de vasteland populatie en 
de Engelse populatie is onwaarschijnlijk. Kortom 
de sterke toename van bont zandoogje blijft in 
nevelen gehuld. De natuur blijft verrassen.

Literatuur

Dijkstra, A.C.J., J. de Vries & B. Hoentjen, 
2003:  Dagvlinders in Drenthe. Uitgeverij  
                             
PuBliQue, Vlinderwerkgroep Drenthe

Bont zandoogje zonnend op braam
foto: Minko van der Veen
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Zilveren maan (Bolerio selene) in 2009
Jelle de Vries

Foto’s zilveren maar van Pauline Arends

Ook dit jaar, net als vorig jaar, een kleine stijging 
van het aantal vlinders. Bij de 1ste generatie 
in mei was nog geen sprake van een lichte 
toename. Van de 1ste  generatie zijn 9 vlinders 
geteld. De vliegperiode was erg kort. Na een 
dikke week was het al weer voorbij. 
Op 13 juli zijn de eerste vlinders van de 2de generatie 
gezien. Meer dan een week vroeger dan we de laatste 
jaren van de zilveren maan gewend zijn, Opvallend 
want de temperatuur was in het voorjaar en de 
voorzomer normaal. Wel komt de vliegperiode precies 
overeen met de gemiddelde vliegperiode vermeldt  
in de verspreidingsatlas ‘Dagvlinders in Drenthe’ n.l. 
in de weken 29 t/m 34 (Dijkstra et al 2003). De top 
van de vliegperiode met 97 vlinders was op 27 juli 
(week 31). In een gedeelte van het terrein, een drietal 
percelen, zijn wekelijks de vlinders geteld en dat geeft 
een goed beeld van de aantallen in de vliegperiode.
Week 29. 19 juli.  12 ex
          30. 20 juli.  30 ex
          31. 27 juli   42 ex (top)
          32.   3 aug   35 ex
          33. 10 aug.  10 ex
          34. 17 aug.    3 ex
In enkele percelen zijn begin juli stroken riet 
gemaaid. De korte bodemvegetatie wordt zo beter 
bereikbaar voor de vlinder. Of het echt effect heeft 
op de vlinderstand zal de komende jaren moeten 

blijken. Het blijft echter symptoombestrijding, want 
het echte probleem is de langzame voedselverrijking 
(méér riet) van de Reitma. Door toewijzing als Natura 
2000 gebied, met als gevolg een verbetering van de 
hydrologie in de omgeving, hopen we dat elders in 
het Elperstroomgebied het aantal moerasviooltjes zal 
toenemen en betere kansen biedt voor het behoud 
van de zilveren maan. Op dit moment zijn we blij 
met de langzame toename van de soort alhoewel uit 
het verleden is gebleken dat de vlinder grote aantal 
wisselingen vertoont. Het kan ook zo weer de andere 
kant opgaan.

Literatuur.
Dijkstra, A.C.J., J.de Vries & B.Hoentjen, 2003: 
Dagvlinders in Drenthe, Voorkomen en verspreiding 
1990-2001
Uitgeverij PubliQue / Vlinderwerkgroep Drenthe
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Persoonlijke ervaringen met de distelvlinderinvasie 2009
Jelle de Vries 

melanistische distelvlinder in de vlindertuin in Paterswolde
foto: Bertus v/d Velde

Wie heeft ze dit jaar niet  gezien? 
Zelfs mensen die normaal géén 
oog hebben voor vlinders is het 
niet ontgaan. Anders is men er wel 
op attent gemaakt door de media 
die veel aandacht aan de massale 
distelvlinderinvasie heeft gegeven. 
De grote golf  distelvlinders bereikte 
op 19 en 20 mei Nederland en heeft 
zich, volgens de nieuwsbrief van de 
Vlinderstichting, de dagen daarna over 
Noord- Europa uitgebreid. 

dieptepunt met slechts 72 stuks, 2007 met 233 en 
2006 met 367 ex. was beter maar ook dat hield niet 
over.  
Op 15 mei stonden we op een camping in Zuid- 
Beieren toen we door de grote trek overvallen werden. 
Op de camping, zo’n 100 meter breed, vlogen per 
minuut 20-35 vlinders voorbij. ’s Morgens was het nog 
vaak vochtig en kil maar toen tegen 11 uur de zon er 
door kwam, waren de vlinders snel opgewarmd en 
begon het vliegen, vaak tot 18.00-19.00  in de avond. 
Tijdens een avondwandeling vloog om de 10 meter 
een distelvlinder op. Ze zaten op het nog warme asfalt 
van wegen en grindpaden. 
De distelvlinders vlogen laag namelijk op een hoogte 
1 tot 1.5 meter. Bij een opstakel, zoals een huis 
of  bij bomen, vlogen ze recht omhoog, maar na 
het opstakel gelijk weer omlaag tot op de eerdere 
vlieghoogte. Niet van de koers af te brengen, richting 
noord of noordoost. 

Een paar dagen later, bij een verplaatsing met de 
caravan door Oostenrijk naar West- Hongarije, reden 
we de hele dag tegen de stroom in. Duizenden 
vlinders. Ze deden geen moeite om de auto te 
ontwijken en met een auto de vlinders proberen te 
ontwijken is nog gevaarlijker. s’ Avonds zaten op 
de auto en caravan honderden bruine strepen van 
de gesneuvelde vlinders! En dan al die vlinders die 
door ondermeer luchtwervelingen op de autobaan 
het leven hebben gelaten, of sneuvelden tussen de 
betonnen wegmarkeringen. We hebben onderweg 
honderden rond zien ronddwarrelen. Probeer maar 
eens op één meter hoogte een drukke autobaan over 
te steken! Later in Hongarije merkte je dat de trek 
aan het afnemen was. Minder vlinders en zowaar ook 
enkele die de verkeerde kant ( naar het zuiden ) op 
vlogen. Door die enorme aantallen ga je eens aan 
het rekenen. In de ongeveer 5 dagen durende trek 
moeten er op de camping in Beieren 30 000 vlinders 
gepasseerd zijn. ( 25 per minuut x 60 x 4uur x 5 
dagen ). Per 1 km breed front is dat 300 000 vlinders. 

Op 24-25 mei bereikte de golf  Groot Brittanië. Op 30 
mei werden de eerste distelvlinders op de Far Oer 
waargenomen en op 3 juni bereikte de distelvlinder 
IJsland. 
Toch was vóór deze grote golf sprake van een 
kleinere golf. De eerste distelvlinder werd in Drenthe 
op 26 april gezien. Op 30 april werden in de omgeving 
van Assen in ieder kilometerhok distelvlinders 
waargenomen. Op 2 mei, tijdens de aardbeivlinder 
telling in het Schoonebekerveld werden 5 vlinders 
gezien. En ook op 9 mei zijn er enkele meldingen. 
Uit de gegevens die nu al binnen zijn (30 oktober) 
blijkt dat de tellers heel veel vlinders hebben gezien.  
Aantallen van 27, 40, 50 en 58 stuks in tuinen en 100 
vlinders op een korte fietstocht zijn overweldigend. 
Waren de vlinders van de 1ste  generatie afgevlogen 
en flets oranje van kleur de vlinders van de 2de  
generatie, die begin juli ( 1ste waarneming 2 juli)  
opduikt waren prachtig vers en diep oranje. Deels 
zal het om exemplaren gegaan zijn die hier uit de 
pop zijn gekropen. Er kunnen echter ook exemplaren 
uit andere contreien tussen hebben gezeten. De 
trekneiging zat er nog enigszins in. 

Een opmerkelijke waarneming deed Bertus van de 
Velde die een melanistische vlinder fotografeerde in 
de IVN- vlindertuin in Paterswolde. De oranje kleur in 
de vleugels is verdwenen en er blijft een witte kleur 
over. Prachtig is ook de blauwe kleur van ‘haren’ 
op het lichaam. Op dat moment waren er volgens 
de Vlinderstichting slechts drie meldingen van deze 
melanistische vorm bekend uit het land.(zie foto!)
Op dit moment is het aantal waargenomen vlinders 
in Drenthe méér dan 2700 stuks. Vermoedelijk gaan 
we het aantal van de vorige grote invasie in 1996 
overtreffen. De massale trek van 1996 staat in onze 
vlinderatlas nog verreweg aan de top met ongeveer 
3600 waargenomen vlinders. Echter de trek van 1996 
begon later namelijk pas in juni. 
De laatste jaren zijn we ook niet echt verwend met 
grote aantallen vlinders. Vorig jaar (2008) was een 
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VLINDERS
Het asfalt is heet en de lucht boven het wegdek 

trilt. De weg voert van Besançon over de 
Zwitserse grens naar het bergdorpje Verbier. In 
de cd-speler zit een schijfje van Boudewijn de 

Groot. Hij zingt over een vlinder.
 

Zo te sterven op het water met je vleugels van 
papier 

Zomaar drijven na ‘t vliegen in de wolken drijf 
je hier.

 
In de warme lucht cirkelen tientallen vlinders. 

Sommige vliegen in paartjes, ze draaien 
dansend om elkaar heen. Ze gebruiken de 

ruimte van de weg, de open vlakte tussen twee 
percelen bos. Er zijn gele vlinders, oranje, 

bruine en soms ook een blauwe of witte. Ze 
drijven argeloos op de thermiek; houden .geen 
rekening met de voorbijrazende karavaan van 
Tourvolgers, als altijd haastig op weg, vol gas 
naar weer een nieuwe etappeplaats. Sommige 
vlinders ontsnappen aan de dood, maar velen 
vinden hun einde op mijn voorruit. Pok. Pok. 
Pok. Bijna in het ritme van het liedje van De 
Groot. Ze laten een vette bende achter op het 
glas. Soms een gele streep, soms een oranje, 
bruine of rode spetter. Er blijft niet veel van 

de vlinders over. Met de ruitenwissers zijn de 
resten bijna niet weg te krijgen. Het is geen 
eenzame dood die ze sterven - maar wel een 

rauwe. 
Verdienen ze geen eigen lied?

 
Zo te sterven op een voorruit met je 

vleugels van papier 
Zomaar kleven na ‘t vliegen in de wolken 

plakje hier

Antal Crielaard
(EN ROUTE Trouw maandag 20 juli 2009)

tweede generatie distelvlinder
foto: Minko van der Veen

En dat over een breed front van de Atlantische oceaan 
tot in Hongarije. Zeg, 1000 km breed maakt 300 000 
000 vlinders. Maar het kan ook de helft of misschien 
wel 1 miljard zijn, Natte vinger werk! 
De distelvlinders kwamen mogelijk uit het 
Atlasgebergte van Marokko, waar de afgelopen winter 
150.000 poppen per 2 hectare zijn geteld. De winter 
van 2008/2009 was in Marokko abnormaal nat. 

Ate Dijkstra nam op 8 augustus ook terugtrek waar 
van exemplaren van 2de generatie. Staande en 
liggende op het strand van Schiermonnikoog (paal 
7) kwamen van overzee de nodige distelvlinders 
overvliegen op weg naar het zuiden.

Minko van der Veen vertelt:
Mijn eerste distelvlinder zag ik dit jaar al op 9 mei 
(vroegste waarneming sinds 2002) in mijn tuin. De 
aantallen liepen in het begin nauwelijks op. Dat 
veranderde toen we eind mei voor een lang weekend 
naar Texel gingen. Op onze eerste duinwandeling 
(in de ‘Bollekamer’) telden we al meer dan 50 stuks. 
De meesten zagen we passeren, en kleiner deel 
troffen we nectar drinkend aan. Dat hele weekend 
was het, waar je ook op het eiland kwam, hetzelfde 
beeld: overal distelvlinders die met gezwinde spoed 
onderweg waren. Ook langs de kustlijn zagen we ze 
over het water aankomen of vertrekken.  In de Slufter 
telden we vele tientallen.
Weer thuis duurde het toch nog wel enige tijd voordat 
ik ook hier grotere aantallen telde: 50 stuks in ‘de 
Bieuw’ (tussen Veenhuizen en Een) op 13 juli.
De tweede generatie mocht er ook zijn: 25 stuks telde 
ik er op 10 augustus in onze tuin. 

In totaal registreerde ik zelf dit jaar rond de 280 
stuks in Drenthe. Met de waarnemingen van de 
vlinderwerkgroep IVN_Roden erbij zitten we bijna 
op 500 stuks dit jaar. Voor mij in elk geval het beste 
distelvlinderjaar ooit!
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Ron Soenveld
De aardbeivlinder, een dikkopje is 
een zeer kleine vlinder. De bovenkant 
van de vleugels is donkerbruin met 
veel witte vlekken. Er is een rij met 
ongeordende grotere witte vlekken. 
Er is nog een herkenbare witte vlek, 
een scherpe vierkante vlek met een 
scherpe inkeping de z.g. kies. De 
aardbeivlinder vliegt van half april tot 
half juni met een piek in mei en vliegt 
in één generatie.

Project Aardbeivlinder

Er loopt vanaf 2004 een project d.w.z. extra 
aandacht voor de aardbeivlinder. Jaarlijks werd 
er intensiever geteld, hierbij hebben we hulp 
gehad van de vlinderwerkgroep van de natuur 
vereniging  “het stroomdal”.    

Dit jaar hadden we een tweetal excursies gepland 
voor een algehele telling in het Bargerveen. De data  
2 en 9 mei, bleken achteraf heel goed gepland  en 
ook de opkomst was goed. We hebben op 2 mei het 
Schoonebekerveld onderzocht met een totale score 
van 380 stuks. Zeer tevreden. Op 9 mei weer een 
prachtige dag met veel vlinders, deze dag zijn we in 
het Meerstalblok geweest ook deze dag een prachtige 
score van 850 stuks. We hebben op alle bovenveense 
graslandjes aardbeivlinders aangetroffen. Met deze 
algehele telling willen we het aardbeivlinderproject 
in het Bargerveen afsluiten. Voor de komende 
jaren worden alleen de monitorings routes nog 
geinventariseerd.  

We gaan het komende jaar in het Veenpark de 
aardbeivlinder goed in kaart brengen. De bedoeling is 
om dit met een excursie te doen, zoals we dat in het 
Bargerveen hebben gedaan. We hopen weer op een 
goede opkomst. 

De aarbeivlinder zit op een pinksterbloem 
waar het eitje van een oranjetipje op zit!
Foto’s Ron Soenveld

Kommavlinder foto:
Ron Soenveld
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Bijzondere waarnemingen van dagvlinders in Drenthe in 2009

Jelle de Vries
Dit jaar komt het noorden van het 
land er nogal bekaaid af wat betreft 
het aantal bijzondere waarnemingen 
van dagvlinders. Elders in het land, 
en dan vooral in het zuiden, was het 
wat anders. Daar was sprake van een 
invasie van  oranje luzernevlinder en 
koninginnenpage. 

Zetten wij ook even onze ‘pareltjes’op 
een rijtje. Op dit moment (28 okt) zijn nog 
niet zoveel lijsten met waarnemingen 
binnen gekomen en is het een 
momentopname. Wie weet wat er nog in 
de notitieboekjes verborgen is. Stuur die 
gegevens wel zo snel mogelijk naar ons 
toe zodat we vóór de najaarsbijeenkomst 
op 23 november de gegevens kunnen 
gebruiken voor het jaarlijks overzicht 

Bijzondere waarnemingen van dagvlinders 
(stand eind oktober)

Geelsprietdikkopje:  geen waarnemingen.
Aardbeivlinder: heel veel in Zuidoost- 
Drenthe (zie verslag). Een twintigtal op het 
Dwingelderveld.
Koninginnenpage: slechts 3 waarnemingen. 
Landelijk méér dan 3000 (bron Vlinder Stichting).
Oranje luzernevlinder: vijf waarnemingen 
verspreid over de provincie.
Gele luzernevlinder: twee keer gezien.
Resedawitje: geen waarnemingen.
Bruine eikenpage: geen waarnemingen.
Sleedoornpage: uiteraard in Zuidwolde 
waargenomen maar ook, en dat is nieuw, in 
Alteveer.
Veenbesblauwtje: zie verslag.
Grote weerschijnvlinder: twee vlinders, beide in 
het Drentsche Aa gebied.
Distelvlinder: heel veel. méér dan 2000 vlinders. 
Eén melanistische vlinder in Paterswolde. Zie 
ook verslag.
Rouwmantel: één vlinder, een overwinteraar in 
Boswachterij Grolloo.
Veenbesparelmoervlinder: méér vlinders dan 
vorig jaar. Zie verslag.
Zilveren maan: méér vlinders dan vorig jaar. Zie 
verslag.
Argusvlinder: slechts vijf vlinders gezien. 
Allemaal op één locatie.
Veenhooibeestje: stabiel. Zie verslag.
Kolibrievlinder:  elf waarnemingen.

Oranje luzernevlinder foto: Jelle de VriesKoninginnepage foto: Minko van der Veen
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Voorjaarsbijeenkomst is op
19 april 2010

Waarnemingen 
Op papier naar: 
Jelle de Vries. Stakenakker 1. 
9431 KD Westerbork. 
Of tel: 0593-322219.
Digitaal (in een Excel bestand) kunnen 
waarnemingen gestuurd worden naar 
Minko van der Veen

 secretaris@vlinderwerkgroepdrenthe.nl 

Dit is ook het adres om de link naar de 
digitale nieuwsbrief per e-mail te krijgen.

  Stuur mij a.u.b. de nieuwsbrief over de post toe;

  Naam:

  Straat + nummer:

  Postcode +woonplaats:

  Telefoon:

  Opmerkingen:

  Let op! 
 voortaan ontvangt u de nieuwsbrief uitsluitend digitaal!
 Via de post alleen indien u 
 onderstaande bon hebt ingevuld en opgestuurd naar:

 Minko van der Veen
 Raiffeisenlaan 11
 9301 GT Roden

Beste vlinder liefhebbers,
De Vlinderwerkgroep Drenthe ontvangt geen subsidie, 
maar wel wordt de nieuwsbrief voor ons bij de Provin-
cie Drenthe gedrukt en verzonden.

Nu is ons verzocht; met het oog op de bezuinigingen 
in verband met de recessie, om te kijken of we deze 
kosten kunnen verlagen.

Hierop heeft het bestuur besloten de nieuwsbrief 
nog uitsluitend digitaal te verzenden en alleen een 
uitzondering te maken voor mensen die daar niet de 
mogelijkheid toe hebben, of om andere reden graag 
een papieren Nieuwsbrief willen hebben. 
Hiertoe dient u echter wel de bon onderaan deze blad-
zijde ingevuld op te sturen aan de secretaris.

De nieuwsbrief staat op onze website, maar indien u 
uw e-mailadres naar onze secretaris meelt, krijgt u een 
link via de e-mail.
secretaris@vlinderwerkgroepdrenthe.nl


