De Grote vos in 2015
Het jaarverslag over de Grote vos (en de
Oostelijke vos) kan dit jaar erg kort zijn, omdat
er bijna geen zijn waargenomen.
Winter
Half januari is weer in een aantal bunkers
gezocht naar overwinterende vlinders, waarbij
weer geen Grote of Oostelijke vossen werden
aangetroffen.
Voorjaar
Er werd slechts één Grote vos van de
voorjaarsgeneratie waargenomen, namelijk door
Grote vos 20 april Dishoek, foto Jan Goedbloed
mij op 20 april op het Klein Vroon bij Dishoek.
Er werd ook maar één zekere Oostelijke vos van de voorjaarsgeneratie waargenomen, namelijk door
Arjen van Gilst op 27 maart in de Bijenkuil bij Klein Valkenisse. Verder werd een vliegende vos,
mogelijk Oostelijke, gezien op 15 april in Dishoek en op 10 mei werd in Koudekerke een vos
gefotografeerd die zo afgevlogen was dat determinatie als Oostelijke niet hard gemaakt kon worden.
Tenslotte werd nog een vliegende vos gezien bij Groede op 24 mei.
Excursies
De excursie van zaterdag 11 april
kon wegens regen niet plaatsvinden,
de alternatieve excursie van 18 april
en de zoekexcursie naar rupsen op 6
juni trokken geen deelnemers.
Zomer
Van beide soorten vos werden geen
exemplaren waargenomen. Niet in
Zeeland, maar ook niet in de rest van
Nederland.
Op 12 augustus bracht de
Oostelijke vos 27 maart Klein Valkenisse, foto Arjen van Gilst
Vlinderstichting een persbericht uit
met de titel ‘Oostelijke vos heeft het
niet gered’, waarin werd gesteld dat de Oostelijke vos zich niet heeft voortgeplant in Nederland, en
zich dus na de invasie van 2014 niet in Nederland heeft gevestigd. Ervaringen uit het verleden leren
dat waarnemingen van de zomergeneratie van de Grote vos uiterst zeldzaam zijn, omdat deze
vlinders zich snel voldrinken met nectar en dan al direct in winterslaap gaan. Daarom vind ik de
conclusie van de Vlinderstichting erg voorbarig. Pas als ook in het komend voorjaar geen vlinders
worden waargenomen, kan dit geconcludeerd worden.

Hotelterrein
Op 16 januari ging de kettingzaag in het bomenbestand op het hotelterrein en binnen een week lag
alles plat. Dus inclusief alle holtes en andere schuilplaatsen, plus de daarin overwinterende
organismen, zo goed als zeker ook dagvlinders. Vanaf 9 maart was het terrein met een hek afgezet en
dus niet meer toegankelijk.

Hotelterrein 29 januari

17 november

Kraaien
Al vanaf februari zag ik bijna dagelijks twee Zwarte kraaien op het Klein vroon. Ze liepen duidelijk
voedsel te zoeken in het gras en bij de zeer talrijke molshopen. Blijkbaar hebben ze in 2014 geleerd
dat dat voedsel oplevert. Dat hoeft niet per sé te bestaan uit dagvlinders, maar als ze de kans krijgen
zullen ze die niet versmaden. Of dit van invloed is geweest op het nagenoeg ontbreken van
voorjaarswaarnemingen is de vraag.
Conclusies
Zowel de Grote vos als de Oostelijke vos hebben in Zeeland waarschijnlijk een slecht jaar gehad. Naar
de oorzaken kan ik slechts gissen. De afgelopen winter lijkt niet slecht geweest te zijn voor
overwinterende dagvlinders, maar het feit dat van beide soorten maar één zeker waarneming is
gedaan in het voorjaar, en niet één waarneming in de zomer, doet het ergste vrezen.
We gaan met angstig kloppend hart het nieuwe jaar in.

