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Scheefbloemwitje, alweer een nieuwe 
vlindersoort die opduikt in de regio

Sandra Casier

Op 1 mei 2019 nam ik in mijn tuin in Sint-Niklaas een foto van een witje, wat later een scheefbloemwitje
bleek te zijn. Ik ben me pas echt gaan verdiepen in de kleurrijke wereld van de dagvlinders toen ik me in
2017 aansloot bij het tuinmeetnetwerk van het project dagvlinders Durme- en Scheldegebied. Er ging een
nieuwe wereld voor me open, waar ik nog steeds met volle teugen van geniet. Wanneer je dan in je tuin
stuit op een nieuwe soort voor onze regio, dan is dat een bijzonder fijne ervaring. Een rondedansje van
vreugde deed ik echter pas een paar dagen later, want het vlindertje in kwestie hield ik voor een klein
koolwitje. Het was Robin Septor die me via waarnemingen.be liet weten dat het om een scheefbloemwitje
gaat. Later las ik dat het scheefbloemwitje lastig te onderscheiden is van het klein koolwitje en zeker als je
er niet verdacht op bent (een gedachtenlijntje tussen de bovenkant middenvlek en de onderkant van de puntvlek
loopt min of meer recht, n.v.d.r. ).

Het scheefbloemwitje is qua uiterlijke verschijning misschien niet zo spectaculair, maar de heldentocht
vanuit de Alpen, via Zwitserland en Duitsland, is dat wel. Het beestje maakt dankbaar gebruik van rotstuinen
in steden en dorpen, waar het de min of meer zelfde waardplanten terugvindt als in het oorspronkelijke
leefgebied, zijnde scheefbloem, scheefkelk en heriksoorten. Dit naarstige en avontuurlijke witje kan wel 5
generaties per jaar hebben. Dit zal zeker bijdragen tot de snelle uitbreiding van de soort richting onze con-
treien.

Ik popel om een nieuwe soort te ontdekken in onze regio en om daar beter op voor bereid te zijn, heb ik
het lijstje van te verwachten soorten in mijn hoofd geprent: het klaverblauwtje, de braamparelmoervlinder.
(“Het is een wedstrijd, het is een wedstrijd,… en ik hoop dat ik die winnen kan!”). Meer informatie over het
Project dagvlinders vind je op de website van de VVE Werkgroep Dagvlinders, www.phegea.org.

Het scheefbloemwitje is lastig te onderscheiden van het klein koolwitje waar het sterk op gelijkt. Het duidelijkste kenmerk om de soort te onderscheiden, vind je
aan de bovenkant van de vlinder, wanneer de vleugels open zijn. © Sandra Casier


