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13 maart: begin van lente

De eerste vlinder van het jaar.
Een gehakkelde aurelia die de 
warmte van de mergelwand 
absorbeert langs het Albert 
kanaal.
Lente begint pas echt als de 
vlinders verschijnen…

Op de volgende bladzijde: de eerste dagpauwoog
         





        Op het plateau van Caestert vond ik die dag nog een aurelia, verscholen tussen klimop 



De mooiste foto’s van 13 maart waren van deze dagpauwoog contrasterend met het dode hout.





         Ook in het Poppelmondedal vond ik aurelia’s. De lente was begonnen…



24 maart: de soorten breiden uit

Tot 24 maart zag ik geen andere soorten, 
af en toe een koolwitje dat nerveus heen 
en weer fladderde en niet lang genoeg 
op één plek bleef om er een deugdelijke 
foto van te maken. 

Toen spotte ik dit vosje in het veld dat zich te goed deed aan de nog nauwelijks bloeiende 
hondsdraf.



Op het betonnen fietspad van de Muizenberg vond ik wel al de eerste beschadigde dagpauwoog 
die zijn gehavende vleugels koesterde in de voorjaarszon.



Deze, op het asfalt langs het kanaal, was niet helemaal onbeschadigd, maar er toch beter vanaf 
gekomen.



        Een aurelia heeft in de berm een zonnebed gevonden en laat zich gewillig fotograferen.



25 maart: een bijzondere reeks; parende dagpauwogen





       En een eenzame dagpauwoog in de afwateringsgoot van het Albert kanaal



Deze gehakkelde aurelia liet zich 
gemakkelijk van opzij fotograferen in 
de berm van het Albert kanaal.

De bermen van het Albert kanaal tussen Veldwezelt en Kanne zijn niet alleen zeer vlinderrijk, zoals 
deze reportage zal bewijzen. Je treft er ook verschillende weinig voorkomende en zelfs bedreigde 
soorten aan, naast incidentele gasten die min of meer per ongeluk in onze streken zijn verzeild 
geraakt…



26 maart: zeldzame soorten in Nederland op de Cannerberg

        Dit is een kleine vos, de grote vos staat op de rode lijst.



Elders zie je deze oranje luzernevlinder niet tot nauwelijks. Ik ben hem dit jaar regelmatig 
tegengekomen op verschillende locaties.



Mijn eerste groot koolwitje (op foto toch) hangend aan een vergeet-me-nietje. Witjes zijn 
nerveuze vlinders en al zijn ze talrijk, ze zijn niet altijd gemakkelijk te fotograferen. Hier had ik 
geluk omdat het mij zo dichtbij liet komen terwijl het licht perfect was voor de camera.



Nog zo’n voltreffer; een citroenvlinder hangt aan de knop van een kastanje. Citroentjes zijn ook 
witjes. Je ziet ze minder, maar zijn net zo lastig te fotograferen. Twee gelukjes op een dag.



27 maart: de eerste blauwtjes

Dit boomblauwtje op het vleugelzaad van een esdoorn is als foto niet de meest duidelijke en het 
was ook niet het eerste blauwtje dat ik zag, maar de eerdere (dwerg)blauwtjes in het Montenaken 
bos lieten zich niet fotograferen. Deze foto’s nam ik in hetzelfde bos waar het licht helaas niet 
optimaal is.



Een aurelia verscholen in het onderhout van het Montenaken bos is zichtbaarder dan hij denkt 
omdat hij contrasteert met zijn omgeving.



Een citroenvlinder op de oever van de 
Jeker doet zich te goed aan de nectar 
van paardebloemen.

Hem merk je veel lastiger op met zijn groenig gele kleur in het hoge, nog jong sappige gras…





8 april: en daar zijn ze dan!

Het eerste bont zandoogje gevonden in het ENCI bos op de Sint Pieter. Het seizoen barst los, 
merkte ik even later op het plateau van Caestert.



Een oranjetipje op look-zonder-look. Het vloog telkens voor mij uit zodra ik het wilde fotograferen 
tot het eindelijk een paar tellen stil bleef zitten, net rond de bocht naar d’n Observant.



11 april: de dans van de geaderde witjes

Boven hun geliefde paarde-
bloemen, op de helling van de 
Cannerberg, kon ik hun dans 
vast leggen met mi jn be-
scheiden camera die moeite 
heeft met het bewegende 
beeld…

Toch een prachtig document…





Dit is een van de redenen waarom ik 
nadacht over de aanschaf van een 
nieuwe camera; dit net niet effect. Er 
moesten kleine, handzame camera’s 
bestaan die hiermee beter overweg 
konden…
Thuis lag de Nikon D5300 met toebehoren, opgeborgen in een bruin rugzakje, maar ik wilde niet 
met +5 kg over de heuvels sjokken. Ik ben zelf al zwaar genoeg. Bovendien moet je telkens van 
lens wisselen en in de eerste plaats ging ik voor de wandeling, niet voor de foto’s… Dat was een 
bijproduct dat evenwel steeds belangrijker werd.



Een bont zandoogje 
genomen op dezelfde 
dag in het Millennium 
bos.



   En nog een klein koolwitje dat uitrust op het blad van een braam, genomen op de Cannerberg.



13 april: het deert hem niet

       Voor deze dagpauwoog is taxus snoeisel blijkbaar geen gif! Een foto in Daalhof Maastricht.



20 april: na een week koud en nat zijn de vlinders terug

       Dagpauwoog op paardebloem genomen op de Cannerberg.



Een mooie reeks van een bont zandoogje 
dat precies op de grens tussen Nederland 
en België zat te zonnen in een meidoornhaag.

Wolderveld.





23 april: op zoek naar salomonszegel op de Cannerberg

Op zoek naar gele 
dovenetel en 
salomonszegel kwam 
ik dit klein geaderd 
witje tegen dat zich 
voedde met een 
tussen braamstruiken 
groeiende 
paardebloem.



29 april: het verschil



Familie bij elkaar; een oranjetipje tussen wilde vegetatie en een boswitje tussen brandnetels. 
Beiden op het plateau van Caestert.



De eerste atalanta is uit zijn winterslaap ontwaakt of komen aanvliegen vanuit zuidelijker streken 
en rust op een braamstruik op het plateau van Caestert.



De atalanta is een trekvlinder die behoorlijke afstanden 
kan afleggen en hier vanaf het voorjaar tot de herfst in 
grote aantallen voorkomt. Exemplaren die aan het eind 
van de herfst worden geboren kunnen hier overwinteren. 
In een oude schuur of stal b.v.



6 mei: op wandeling

I.p.v. te vliegen wandelt een gehakkelde aurelia in het rond 
op het plateau van Caestert.



9 mei: spannend!

In het Jekerdal achtervolgde ik dit gehavende spannertje een hele poos voor ik ten slotte een 
acceptabele foto had.



11 mei: een prachtige opname van een zeldzaamheid

Op deze opname van 
een lente 
landkaartje op 
gevallen wilgenpluis 
die ik in het Jekerdal 
maakte, ben ik 
werkelijk trots. De 
combinatie van 
kleuren matcht 
geweldig… 



12 mei: de nieuwe camera

Wat een verschil. Aan het Albert kanaal maakte ik deze eerste 
geslaagde opnamen van een icarusblauwtje dat zich laaft aan 
vogelwikke.
Het aantal kwaliteitsfoto’s neemt nu ook snel toe, ook natuurlijk 
omdat de lente zich volop ontplooit.



Nog aan het 
Albert kanaal dit
bruin dikkopje.



heideblauwtje



Het is een genot 
om kleine 
vlindersoorten, 
zoals deze 
boomspanner 
die zich ophield 
in het 
Poppelmondedal 
nu zo relatief 
gemakkelijk te 
kunnen 
fotograferen.



14 mei: ondanks de niet aflatende wind

Alles beweegt en toch lukt het nu om zo een serie te 
fotograferen van een dagpauwoog op scherpe 
boterbloem, genomen op de Louwberg in Wolder.





15 mei: opgewonden!

Een landkaartje in 
het Montenaken bos 
rust op het blad van 
een braamstruik.
Dit is 
voorjaarsdracht. In 
de zomer ziet dit 
insect er heel 
anders uit.



Even later zag ik dit klein geaderd witje hangend aan de 
bloem van een reigersbek.



Een ander landkaartje vond ik op wilde peen 
op de Sint Pietersberg.





De grootste 
verrassing was deze 
koninginnenpage.
(Vorig jaar zag ik er 
een maar was niet in 
staat er een foto van 
te maken.)

Ze zweefde van het 
ene klaverbloempje 
naar het volgende, ik 
was vastbesloten, 
liep met haar mee in 
het Poppelmondedal 
tot ik haar uitgebreid 
had vastgelegd. Ook 
al ontdekte ik later 
dat er dit jaar geen 
gebrek was aan deze 
pages, kwam er zelfs 
een in het dorp tegen, 

ik was blij met de uitvoerige reeks.





16 mei: langs de Jeker

       Een wat door de zon overbelicht wikkeblauwtje in het veld.



    en de rups van de wilgenhoutvlinder (mot)



Een groot koolwitje hangend aan 
kleinbloemige salie



20 mei: een gentiaanblauwtje in het Jekerdal



En nogmaals de 
koninginnenpage 
in het
Poppelmondedal.
Dit keer op
witte klaver.





Een vroege sleedoornpage 
op het plateau van Caestert. 
Wel dichtbi j , maar die 
zwiepende takken in de 
eeuwige wind…



En dan deze prachtige 
distelvlinder op de zwarte 
mergel langs het kanaal…

Ik volgde hem tot op de bloeiende 
gelderse roos…





Verderop langs hetzelfde kanaal 
zag ik eerst deze bruine daguil 
op het har t van een wi lde 
margriet…



En daarna dit paartje icarusblauwtjes 
op kamille



22 mei: het worden er steeds meer langs het Albert kanaal

bont zandoogje



klaverblauwtje op 
wilde margriet



boswitje op luzerne



gamma uil op luzerne



distelvlinder op rode klaver



bruine daguil op basterdklaver





vrouwelijk icarusblauwtje op wederik



atalanta op brandnetel



dagpauwoog op 
h e t g r e n s p a d 
tussen Wolder 
en Vroenhoven



23 mei: korte ontmoeting met een lente landkaartje

Ik zag het in het 
Poppelmondedal , 
kon een foto maken 
en toen was het 
weg. Ik zocht maar 
vond het niet meer.



dit bont zandoogje in 
Kanne was geduldiger



een paartje in de 
Hoge Fronten



25 mei: naar het dak van Maastricht

vals witje in het
Poppelmondedal



Op de top van d’n
Observant waren 
veel 
koninginnenpages
die zich niet lieten 
fotograferen…



28 mei: de aantallen aan het Albert kanaal

bont zandoogje op 
braam blad



distelvlinder op luzerne







serie van een klein geaderd witje dat zich verplaatst 

op ruige leeuwentand







Een zeldzame
rouwrandspanner 



vals witje



heideblauwtje 
op luzerne



vrouwelijk witstreepblauwtje 
op kleefkruid, een zeldzame 
verschijning die eigenlijk niet voorkomt 
in onze sterken 



          het dit jaar weinig voorkomende groentje



dagpauwoog op luzerne



kroosvlindertje 



30 mei: na de hittegolf

een gehavend bont 
zandoogje op het 
Jezuïetenpad in het 
Jekerdal



parende vosjes op 
zwart knoopkruid in het 
Wolderveld











distelvlinder op paardebloem 
in Heukelom



1 juni: het zomert in het Millenniumbos

een hele reeks van een geduldige distelvlinder op wilde 
liguster







evenals deze dagpauwoog



en deze kleine vos





5 juni: een motje langs het kanaal in Vroenhoven

maar eerst dit 
witstreepblauwtje



ereprijskokermot



kleine vos
op een 
bietenblad in het 
Jekerdal



aan de wandel



10 juni: op zoek naar het zonneroosje

Na het zonneroosje 
vond ik deze atalanta 
op het plateau van 
Caestert



En op het 
grenspad tussen 
Wolder en 
Vroenhoven dit 
vosje



Op de Cannerberg



        de rups van een dagpauwoog



en een compositie met bont 
zandoogje



14 juni: op bezoek bij de herder van de Sint Pietersberg

een atalanta met 
ongelijke vleugels 
op een brandnetel



Wat vind u lekker?
gehakkelde aurelia op paardenvijg



Plateau van 
Caestert:
De 
bewegingen 
van een 
atalanta op 
een wilde 
roos



het eerste koevinkje van het jaar op een 
zuring blad



bruin zandoogje op
zwart knoopkruid
in het Kannerveld 



een bont zandoogje 
tussen braamstruiken 
in het Vroenhoven veld



en een vosje



20 juni: langs de Gulp

een groot dikkopje 
op basterdklaver in 
Slenaken



bruin zandoogje 
op basterdklaver



      bruine daguil in Beutenaken



zandoogje op braam



gehakkelde aurelia, Waterop



21 juni: zomer

k o e v i n k j e o p 
zomerfijnstraal aan 
het Albert kanaal



bruin zandoogje in het Millenniumbos



koevinkje



dagpauwoog in het Poppelmondedal



Duivelsgrot



28 juni: eeuwige wind                               dagpauwoog op beemdkroon in Biesland



een wel erg gehavend 
k o o l w i t j e o p d e 
Louwberg in Wolder



    gehakkelde aurelia op braam



      kleine vos op wilde marjolein



koevinkjes in verschillende staat op de 
Dousberg

op brandnetel

op biet



groot koolwitje op hennepnetel



      bruin zandoogje



icarusblauwtje
op echte kamille
of hoe ik de beweging van het zich 
voedende blauwtje vastlegde





toch is het een 
mooie plaat van 
deze beschadigde 
aurelia



  de dans van een koevinkje op luzerne



dagpauwoog op het Wolder grenspad



    en een kleine vos



30 juni: hoe is het aan het Albert kanaal?

koevinkje
op braam



icarus-
blauwtje 
op 
rolklaver



het zeldzame
tijmblauwtje 
op wilde peen



zoekende
dagpauw-
oog op
wilde
marjolein



klein koolwitje
op wilde marjolein

in het veld van Kanne



          klein geaderd witje samen met een honingbij op wilde marjolein op de Sint Pietersberg



4 juli: Savelsbos

gestreepte
goudspanner
op grote brandnetel
in Keer



           een invasie van bruine zandoogjes in het bos, hier op een akkerdistel







    koevinkje op valeriaan



atalanta in Gronsveld



gehakkelde aurelia zoekt zijn heil op hondenstront



klein koolwitje met aardhommel op
schaduwkruiskruid in Rijckholt

      



     gehakkelde aurelia op braam



5 juli: weer thuis

randvlekuil in Daalhof



In het Vroenhoven veld nam ik deze foto’s
van een icarusblauwtje op een

akkerdistel en daarna nog
van een
dagpauwoog
(hier onder)





6 juli: langs het kanaal                                     dwergblauwtje op wondklaver



groot koolwitje
op luzerne



citroen-
vlinder op
luzerne



      koevinkje op meidoorn, Muizenberg Kanne



atalanta op grote kaardenbol
met aardhommel



 zomer landkaartje (vlinder)



boomblauwtje
op wilde marjolein



gehakkelde aurelia
op wilde marjolein



koevinkje



bruin zandoogje , Jeker 
Kanne



8 juli: een aangename verrassing

icarusblauwtje op heelblaadjes, Jekerdal



en een bruin zandoogje



     koevinkje op de Sint Pietersberg



… en toen kwam de verrassing…
Waar ik al een hele tijd op 
hoopte, gebeurde.
Langs het kanaal in Kanne zat 
een spaanse vlag op het nog 
m a a r o n l a n g s b l o e i e n d e 
koninginnekruid.
Vorig jaar kon ik één foto maken, 
snel van opzij. Daarna geen 
vlagje meer gezien.
Nerveus nam ik een foto, maar 
het beestje bleef zitten, stond mij 
toe dat ik een hele reeks maakte.
En…, verderop zat er nog een en 
de volgende dag weer. Een 
invasie van spaanse vlaggen dit 
jaar. Ik zag ze overal: dichter bij 
de brug van Vroenhoven, op het 
plateau, zelfs in de Hoge Fronten

Aan spaanse vlaggen geen gebrek. Ik fotografeerde complete series, maakte uiteindelijk alleen 
nog foto’s wanneer ik de situatie werkelijk bijzonder vond. Er was een vrijdag dat ik er tientallen 
zag…







met wilde bij



9 juli: de volgende dag

Eerst een groot 
koolwitje op wilde 
marjolein langs het 
Albert kanaal in 
Kanne, maar daar zijn 
ze weer…













met aardhommel



net naast de deur (bij wijze van spreken) vond ik dit 
heideblauwtje op wilde marjolein





13 juli: intussen aan de Jeker               vond ik een spikkeldikkopje op guldenroede



   en een dagpauwoog



  een wikkeblauwtje op wilde marjolein



14 juli: op zoek naar de sleedoornpage

maar eerst langs
het kanaal en 
deze aurelia op
marjolein



heideblauwtje op luzerne



icarus-
blauwtje
op
marjolein



    koninginnenpage op bitterkruid



bruin dikkopje op braamblad



klein
koolwitje
op
marjolein



     klein geaderd witje op luzerne



     op het Caestert plateau spotte ik dit koevinkje



      vervolgens een zomer landkaartje op marjolein



en eindelijk de gezochte sleedoornpage zich voedend aan een distel



daarna kwam ik dit oranjetipje tegen op de bloem van sint-janskruid



en nog een koevinkje op een braamblad



       gehakkelde aurelia in het ENCI bos op de Sint Pietersberg



parende hooibeestjes 



boswitje op rolklaver



gehakkelde aurelia op wilde marjolein



bruin
zandoogje
op
marjolein



16 juli: richting Veldwezelt

ontmoette ik langs het 
kanaal mijn eerste 
keizersmantel 
die zich te goed deed aan 
centaurie



  een koevinkje op marjolein was minder spectaculair



deze zeldzame akkerparelmoervlinders dan weer wel



   wel een spectaculaire foto van een koevinkje



            en wat te denken van deze spaanse vlag in de vlucht



 als toetje een dambordje op beemdkroon, allemaal langs het kanaal



in het Lanakerveld dit
oranje zandoogje 
op zilverschoon



een langere sessie met een icarusblauwtje op gerst



oranje zandoogje op meidoorn



     terug langs het kanaal: een gehavende atalanta



bruin blauwtje op rolklaver



vrouwelijk 
icarusblauwtje 
op rolklaver



bruin dikkopje op rolklaver en brunel



icarusblauwtje



       boomblauwtje



spaanse vlag op koninginnekruid



bruin blauwtje op klaver



bruine daguil op luzerne





          icarusblauwtje (v) op luzerne
een reeks fraaie foto’s onder optimale omstandigheden









klein koolwitje op luzerne



    icarusblauwtje op wilde marjolein



        bruine daguil



     bruin dikkopje op rolklaver en op luzerne (onder)





dwergblauwtje 
op salie





    groot geaderd witje



icarusblauwtjes op wilde marjolein



gehakkelde aurelia op 
grote brandnetel



18 juli: parende zandoogjes

zomer landkaartje op wilde marjolein in het Kanner veld



parende bruine zandoogjes



    gehakkelde aurelia op vlinderstruik op het plateau van Caestert



       bont zandoogje



In het 
Montenaken bos 
maakte ik deze 
foto van een 
aurelia op een 
brandnetel vol 
spinrag



langs het Albert kanaal in Kanne wachtten de spaanse 
vlaggen weer op mij







nog een fraaie reeks van een koevinkje op 
koninginnekruid



deze zijn genomen aan 
de Jeker in Kanne



     gehakkelde aurelia op bamboe



terug langs het
Albert kanaal:
boomblauwtje
op marjolein





spaanse vlag en honingbijen
op hun geliefde koninginnekruid



24 juli: vlinders moeten eten tussen de buien, dacht ik

Daarom liep ik langs de grens richting Veldwezelt en 
kwam onderlangs het kanaal terug.
bruin blauwtje op marjolein



    koningspage op slangenkruid, een dwaalgast in onze streken



aardbeivlinder op akkerdistel



      de grote beer, de enige van zijn soort die ik vond en zag



oranje luzernevlinder
op luzerne
en koninginnekruid



een bruine eikenpage
op witte honingklaver
en op braam



                 grote vuurvlinder



26 juli: Frontenpark

en wie kwam ik er 
tegen…?
een spaanse vlag 
op z i jn ge l ie fde 
koninginnekruid







parende kleine koolwitjes op braamstruik



        bont zandoogje



   dagpauwoog op de Romeinse baan



witte eenstaart aan het Albert kanaal



      en een bonte brandnetelroller



        icarusblauwtje



    gehakkelde aurelia in het veld van Vroenhoven



29 juli: eerste tekenen van een naderende herfst
Vroeg? Zeker! Toch kwam ik de eerste najaarspaddestoelen tegen… Vooral verscheidene en 
tamelijk veel boleten… We hadden dan ook een natte periode achter de rug…

    icarusblauwtje op de Cannerberg



bruin blauwtje op klaver
in het Jekerdal



bruin zandoogje
op marjolein en
duizendblad
in het Poppelmondedal



 gehakkelde aurelia op wilde marjolein





 klein koolwitje op wilde marjolein langs het Albert kanaal in Kanne



        spaanse vlag



Dit icarusblauwtje kijkt vanaf het asfalt 
langs het kanaal vol hoop naar mij op, of is 
het argwanend. Wat denkt dit beestje met 
de lens op hem gericht?



  grijze worteluil op de Cannerberg



     icarusblauwtje (v)



         icarusblauwtje in Biesland



vedermot op huislook op de Louwberg



    gehakkelde aurelia op sleedoorn



  oranje zandoogje op akkerdistel op de Cannerberg



1 augustus: op zoek naar de argusvlinder
Ik kreeg de tip van een vlinderspotter en wandelde de volgende dag naar Slavante om het diertje 
te zoeken… 

  rupsen van de dagpauwoog op brandnetel op de Sint Pietersberg



de eerste vlinder 
op
Slavante was dit
icarusblauwtje



en hier een vrouwelijk 
exemplaar op klaver



 de eerste argusvlinder



         bruin zandoogje tussen duizendblad op de Zonnenberg 



      en ook hier een argusvlinder (op brandnetel)



o r a n j e  
zandoogje 
o p w i l d e 
marjolein







            argusvlinder op koolzaad



 klein koolwitje op luzerne



2 augustus: tussen de buien (al was dat niet wat de radar beloofde) 

gehakkelde aurelia
op koninginnekruid

Albert kanaal Kanne







dagpauwoog
op koninginnekruid



spaanse vlag
op koninginnekruid



bonte brandnetelroller
plateau van Caestert



 bruin blauwtje op klaver



bruin blauwtje 
op witte en basterd klaver



            icarusblauwtje op brunel



   bont zandoogje op de Cannerberg en op de Sint Pieter (onder)





bruin blauwtje
op rolklaver
in het Poppelmondedal



       klein koolwitje op d’n Observant



    klein koolwitje op luzerne langs het Albert kanaal



6 augustus: een wel heel onverwachte ontmoeting

boomblauwtje
op liguster in Kanne



  spaanse vlag op koninginnekruid langs het Albert kanaal in Kanne



Op weg naar huis geloofde ik mijn 
ogen niet: een kolibrivlinder aan het 
kanaal? Die verwacht je hier niet! 
Zuid Frankrijk, of zo…
Het kostte heel wat moeite het diertje 
vast te leggen met de compact 
camera, tot ik het apparaat instelde 
op automatische focus waarmee ik 

wel vaker verbluffende foto’s heb gemaakt.
Evengoed kon ik de meeste weggooien, maar 
deze twee zijn een schot in de roos terwijl het 
insect zich snel fladderend te goed doet aan 
een distel.



Daarna is wat volgt nogal gewoontjes 
zoals dit bruin blauwtje op wilde 
marjolein, maar het kan niet altijd 
miraculeus zijn…



Er volgde echter 
nog meer d ie 
dag, zoals deze 
keizersmantel. 
Je hebt van die 
dagen…



een spaanse vlag op zijn voorkeur: koninginnekruid, verderop langs het kanaal in Vroenhoven



en nog een sint-jansvlinder op marjolein die 
ik moest achtervolgen om er enkele goede 
foto’s van te kunnen maken.



7 augustus: diversiteit    esparcetteblauwtje in Vroenhoven langs het kanaal



      bruin zandoogje op havikskruid



spaanse vlag
op koninginnekruid





distelvlinder
op koninginnekruid





         gehakkelde aurelia op koninginnekruid





oranje luzernevlinder
in het veld van Kanne

op o.m. rode klaver en bitterzoet



groot dikkopje
op akkerdistel
op het plateau van Caestert



   bruin blauwtje op klaver



koninginnenpage



heideblauwtje
op akkerdistel



       bruin blauwtje



          parende icarusblauwtjes op havikskruid



    sleedoornpage op late guldenroede





groot koolwitje
op basterdklaver 



       spannertje op luzerne in het veld van Kanne



         gehakkelde aurelia op braamstruik aan het Albert kanaal



op koninginnekruid





    een gehavende spaanse vlag op koninginnekruid



            bont zandoogje in het Vroenhoven veld



            gehakkelde aurelia op koninginnekruid



       vlekstipspanner



11 augustus: parende witjes

   spaanse vlag, Albert kanaal Kanne



de paringsdans van
kleine koolwitjes
op brandnetel en wilde marjolein





bruin blauwtje
op wilde marjolein
op de Cannerberg



  atalanta





bleek blauwtje
op luzerne

aan het Albert kanaal, Kanne

op de volgende pagina’s een uitgebreide 
reeks van een spaanse vlag op 
koninginnekruid en vlinderstruik









   nieuwe ontmoeting met de kolibrivlinder, dit keer op slangenkruid



         icarusblauwtje op rolklaver



         zwartvlekdwergspanner in het Wolderveld



         bruine snuituil op de oude Romeinse baan



        bruin zandoogje op wilde peen, Dousberg



17 augustus: ontmoeting met een hermelijnvlinder op het Caestert plateau



       icarusblauwtje op weegbree, Sint Pietersberg



          spaanse vlag op koninginnekruid, Albert kanaal Kanne



21 augustus: eerste ontmoeting met een kleine vuurvlinder

Net achter Kanne, 
a a n h e t A l b e r t 
kanaal, zag ik dit 
insect voor het eerst. 
Ook hij deed zich te 
goed aan het door 
veel vlinders geliefde 
koninginnekruid.
Ik nam een hele 
reeks foto’s, maar 
deze hadden niet de 
kwaliteit van een 
l a t e r e s e r i e v a n 
hetzelfde diertje die 
ik op het plateau van 
Caestert nam.





        dagpauwoog op vlinderstruik



   klein geaderd witje op braamstruik



heideblauwtje op bijvoet



        glansvleugelpijlstaart op koninginnekruid en een voorbij vliegende wesp







icarusblauwtje
op luzerne



dwergblauwtje



klein koolwitje
op basterdklaver en op luzerne



 icarusblauwtje op boerenwormkruid



en op wilde marjolein



23 augustus: sessie met een kolibrivlinder op een warme dag langs het kanaal

hoe lastig het is om een
kolibrivlinder
te fotograferen

smikkelend van luzerne



       bruin zandoogje op wilde marjolein in het Poppelmondedal



icarus-
blauwtje
op
rolklaver
aan het
Albert kanaal





    bont zandoogje op de Cannerberg



oranje luzernevlinder op basterdklaver



bont zandoogje
in het Jekerdal rust op het blad van
bitterzoet



gehavend bruin blauwtje
op de Sint Pietersberg overdenkt zijn zonden op 
klaver



     dagpauwoog op vlinderstruik langs het Albert kanaal in Kanne



sessie met 
een 
distelvlinder
op een 
vlinderstruik





27 augustus: lange sessie met een kleine vuurvlinder

Op het Caestert plateau zat 
deze vuurvlinder en deed 
zich te goed aan de kamille 
die in de berm van een veld 
groeide waarop mensen 
aan het werk waren.
Hij trok zich ook van mij en 
mijn camera niets aan, wat 
laat zien hoe insecten zich 
aanpassen aan ons, de 
dominerende soort, met 
natuurl i jk al le kwali jke 
gevolgen voor hen van 
dien. Ze hebben geen 
keus…









       groot koolwitje



vrouwelijk icarusblauwtje
op klaver



29 augustus: aantallen en variaties nemen af

dagpauwoog
aan het Albert 
kanaal



                klein koolwitje op brandnetel op de Cannerberg



               bont zandoogje op grote brandnetel



icarusblauwtje
op wilde marjolein
aan het Albert kanaal 
in Vroenhoven



          dagpauwoog in het veld van Vroenhoven



1 september: naar de stad

groot koolwitje
in het Millennium bos



         dagpauwoog op steenbreek aan de Maas



3 september: het blijft zomeren aan het Albert kanaal

icarusblauwtje
op rolklaver



gehakkelde aurelia



     icarusblauwtje op duizendblad



    dagpauwoog op koninginnekruid



   en deze nam ik in het Millenniumbos



                   waar ik ook dit klein koolwitje op leeuwentand tegenkwam



          en deze koninginnenpage



dagpauwoog op paardenbloem tussen 
madeliefjes op de Louwberg in Wolder



klein geaderd witje op paardebloem op de Cannerberg



bruin blauwtje
op bezemkruiskruid

in het Wolderveld



kleine vuurvlinder op duizendblad



     oranje luzernevlinder boven oranje havikskruid



atalanta



         klein koolwitje



   oranje iepentakvlinder in Daalhof



15 september: het worden er steeds minder, maar soms…

dagpauwoog
in bietenveld
op de Cannerberg



   klein geaderd witje op meidoorn in de Campagne



     bont zandoogje in het Jekerdal



      klein geaderd witje op paardenbloem op de Sint Pietersberg



   samen met een icarusblauwtje (v)



dagpauwoog op wilde marjolein
in het Poppelmondedal



        heideblauwtje



kleine vuurvlinder



geaderde witjes
op marjolein op het plateau van 
Caestert



       sleedoornpage



          groot koolwitje op braam



     dagpauwoog op koninginnekruid





op wilde marjolein
aan het Albert kanaal in Kanne





        bruin blauwtje



dagpauwoog op bezemkruiskruid



     op koninginnekruid



23 september: warme nazomer

icarusblauwtje paar
in het Poppelmondedal



     klein geaderd witje op het plateau van Caestert



dagpauwoog op wilde marjolein







klein geaderd witje op havikskruid in het Millenniumbos



           gele luzernevlinder op paarse dovenetel



         icarusblauwtje (v) in het Montenaken bos



      bont zandoogje in Montenaken



26 september: een lange wandellus

glansvleugelpijl-
staart
in Daalhof



    wilgenhoutvlinder



    verborgen vlinder in het Jekerdal



    klein koolwitje op raapzaad op de Sint Pietersberg



klein koolwitje 
op akkerdistel in Sint Pieter

  
    



geaderd witje op paardebloemblad op de Cannerberg  



bont zandoogje
langs de grensweg naar Veldwezelt



1 oktober: de laatste maand…?
Want met de klimaatverandering weet je het nooit

klein geaderd witje
op havikskruid in het Poppelmondedal



atalanta op reuzenbovist
op d’n Observant



dagpauwoog
en bruinrode heidelibel



        bont zandoogje



     klein koolwitje op paardenbloem in Vroenhoven



9 oktober: een Jeker wandeling

glansvleugel-
pijlstaart
onder klimop
in Daalhof



dagpauwoog, Campagne



atalanta
op klimop aan de voet van de
Sint Pieter



                bont zandoogje bij de Lichtenberg



        dagpauwoog in Wolder en op klimop (onder)





14 oktober: op zoek naar paddestoelen

schildzaadwitje op fijnstraal
Jeker, Kanne



           klein koolwitje op paarse dovenetel in het Frontenpark, Hoge Fronten



atalanta



atalanta
op brandnetel in Biesland



18 oktober: langs de Maas

gehavend
icarusblauwtje (v)
op riet in de 
Kleine Weert



dagpauwoog op reuzenberenklauw bij de Hoge Weert



19 oktober: zigzag

atalanta
op klimop
Hoge Fronten



27 oktober: het wordt kouder

atalanta
op de Sint 
Pietersberg

Na 27 oktober heb 
ik geen vlinder meer 
gezien…



470 pagina’s vlinder foto’s, 915 afbeeldingen, met daarop 75 verschillende soorten.
Het was een goed vlinderjaar met een aantal soorten ondervertegenwoordigd, maar anderen, 
zoals de spaanse vlag, onverwacht massaal.
Ik kwam twee keer een koningspage tegen, ook dat is uitzonderlijk en niet te vergeten de 
kolibrivlinder…
Ik heb diverse bedreigde en zelfs verdwenen soorten gezien, al geldt dit voor Nederland en woon 
ik bijna op de Belgische grens. Ik kan me niet voorstellen dat vlinders zich daar veel van 
aantrekken.

Nederlandse rode lijst
verdwenen soorten: dwergblauwtje, keizersmantel, klaverblauwtje, tijmblauwtje
ernstig bedreigd: bruin dikkopje, grote vuurvlinder, akkerparelmoervlinder, spaanse vlag, 
boomspanner
bedreigd: aardbeivlinder, gentiaanblauwtje, sleedoornpage, witte eenstaart
kwetsbaar: boswitje, bruin blauwtje, groot dikkopje, heideblauwtje, argusvlinder, rouwrandspanner, 
hermelijnvlinder, grote beer, gamma uil, randvlekuil



In het boek voorkomende soorten

gehakkelde aurelia
dagpauwoog
kleine vos
oranje luzernevlinder zeldzaam 
groot koolwitje uitgestorven
citroenvlinder
boomblauwtje
bont zandoogje
oranjetipje
klein geaderd witje
klein koolwitje
boswitje bedreigd
atalanta
ruitspanner zeldzaam
icarusblauwtje
bruin dikkopje ernstig bedreigd
heideblauwtje bedreigd
boomspanner ernstig bedreigd
koninginnenpage
wikkeblauwtje zeldzaam
gentiaanblauwtje bedreigd



sleedoornpage zeldzaam
distelvlinder
bruine daguil
klaverblauwtje uitgestorven
bruin blauwtje bedreigd
bleek blauwtje
boswitje bedreigd
gamma uil bedreigd
akkerparelmoervlinder zeldzaam
vals witje
rouwrandspanner zeldzaam
groentje
kroosvlindertje
ereprijskokermot
koevinkje
groot dikkopje bedreigd
hooibeestje
tijmblauwtje uitgestorven
gestreepte goudspanner
randvlekuil bedreigd
dwergblauwtje uitgestorven
lente landkaartje
spaanse vlag zeldzaam



spikkeldikkopje
sleedoornpage zeldzaam
keizersmantel uitgestorven
dambordje
oranje zandoogje
groot geaderd witje uitgestorven
koningspage dwaalgast - zeldzaam
aardbeivlinder bedreigd
grote beer bedreigd
bruine eikenpage
grote vuurvlinder zeldzaam
witte eenstaart zeldzaam
bonte brandnetelroller
grijze worteluil
vedermot
argusvlinder bedreigd
kolibrivlinder dwaalgast - zeldzaam
sint-jansvlinder
vlekstipspanner
zwartvlekdwergspanner
bruine snuituil
hermelijnvlinder bedreigd
kleine vuurvlinder



glansvleugelpijlstaart
oranje iepentakvlinder
gele luzernevlinder
wilgenhoutvlinder
schildzaadwitje zeldzaam
zomer landkaartje
witstreepblauwtje zeldzaam
esparcetteblauwtje zeldzaam

*uitgestorven wil zeggen dat deze vlinder in Nederland niet meer wordt gezien
*dwaalgast is een vlinder die in Nederland niet voorkomt, maar hier wel incidenteel wordt gezien

Maastricht: 7 december 2017


