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VLINDEREN   IN   LIMBURG 

JohnAdamswordt be- 

dankt voorzijn rol als 

gastredacteurbijde 

totstandkoming van 

dit themanummer. Ver- 

der kon de uitgave van 

dit nummer mede tot 

stand worden gebracht 

dankzijeen financiële 

bijdrage vanonder- 

staande organisaties: 

^**  . _ De . 
AVIinderstichtinc 

provincie limburg 

(a:\iKtN ti: •• WEERT 

Horst 

Stichting 
het Limburgs 
Landschap 
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Het begin van dejaren tach- 

tig van de vorige eeuw mar- 

keert een duidelijke schei- 

ding in de studie en de be- 

schermingvan dagvlinders. 

Voor 1980 waren de meeste 

vlinderaars (al heetten ze 

toen niet zo) toch vooral in- 

dividueel actief. Er was wel 

enige samenwerking en er 

waren ook al een paar in- 

drukwekkende werken ver- 

schenen, vooral dankzij de 

heerLempke,decennialang 

de nestor van het vlinderon- 

derzoek in Nederland. Zelf 

vlinders verzamelen, en je goede plekjes geheimhouden, 

was tot dat moment het credo. Want je zag wel steeds 

minder vlinders, maarof dat waarwas.of het aan je zelf 

lag, en watje eraan zou kunnen doen, dat was moeilijk 

uit te vinden. In 1980 startte vanuit de toenmalige Land- 

bouwhogeschool het Landelijk Dagvlinder Project. Doel 

was uiteindelijk om de dagvlinderfauna in kaart te bren- 

gen en een mooie atlas te maken. Al snel werd zichtbaar 

dat er echt minder vlinders waren en dat het niet aan je 
zelf lag, maar wat je er aan kon doen bleef onduidelijk. 

In 1983 werden zowel de Vlinderstudiegroep van het Na- 

tuurhistorisch Genootschap in Limburg als DeVlinder- 

stichting opgericht. De Vlinderstudiegroep is altijd een 

echte studiegroep gebleven. Limburg is natuurlijk ook 
een van de spannendste plekken in Nederland om vlin- 

ders te bestuderen. En dan heb je ook nog eens de Arden- 

nen om de hoek. Daar waren sommige leden van de stu- 

diegroep dan ook al snel veel te vinden. Daar kon je ten- 

minste nog eens echt vlinders bestuderen en nieuwe 

dingen ontdekken. 

De Vlinderstichting richtte zich naast onderzoek ook op 
bescherming en communicatie. Want alleen maar con- 

stateren dat het slecht gaat met de vlinders is niet ge- 

noeg. Daarna moetje onderzoek doen om achter de oor- 

zaken te komen en vervolgens moetje die kennis om- 

zetten in praktische adviezen en die goed en duidelijk 

communiceren. 
Zelf zat ik in 1983 midden in mijn studie Biologie in Nijme- 

gen. De excursies dat jaar naar de vogel-, planten-en vlin- 

derparadijzen Terschelling en Serfaus (Oostenrijk) staan 

nog scherp in mijn geheugen. Wat een rijkdom! Op week- 

endbezoek bij mijn ouders in Maastricht, waar ik gebo- 

ren en getogen ben, trok vooral het Belgische deel van de 

Sint- Pietersberg mij.Daar vond je bijzondere planten en 

zagje leuke vlinders. Ik fietste meestal snel langs de ENCI 

naar Lanaye om daar rond te zwerven. 

Nog steeds ga ik graag naar 

Lanaye, maar ik ben steeds 

vaker op de Nederlandse 

kantvandeSint-Pietersberg. 

Daar gebeuren ook meer en 

meer spannende dingen (zie 

het artikel in dit nummer). 

De Vereniging Natuurmo- 

numenten werkt hard aan 

het verbeteren van de kwa- 

liteit van de kalkgraslanden. 

Dat gaat soms met vallen en 

opstaan, maar er zit duide- 

lijke vooruitgang in. Vereni- 

ging Natuurmonumenten 

zoekt daarin nadrukkelijk 

de samenwerking met andere organisaties en vrijwilli- 

gers. Het jarenlangeonderzoek van GuidoSmeets.huidig 

voorzitter van de Vlinderstudiegroep van het Natuurhis- 

torisch Genootschap in Limburg, mag in dat kader best 

wel eens even speciaal genoemd worden. Weinigen zet- 

ten zich zo langdurig en met zo'n grote overgave in voor 

de studie aan dagvlinders. En het heeft ook veel opge- 

bracht. Niet alleen blijkt de Sint-Pietersberg regelmatig 

de soortenrijkste locatie van Nederland, ook vond Guido 

de Boswitjes,de Dwergblauwtjes,de Bruine dikkopjes, 

de Veldparelmoervlinders en de eerste Klaverblauwtjes 

na lange tijd. Inmiddels plant het Klaverblauwtje zich al- 

weer meer dan vijf jaar voort,enisdaarmee officieel weer 

terug in Nederland. 

Ook in de rest van de provincie is het besef dat het slecht 

gaat met de dagvlinders doorgedrongen. Samen met on- 

der meer Staatsbosbeheer, Stichting het Limburgs Land- 

schap en de provincie wordt er gewerkt aan een verbete- 

ring van de leefgebieden van veel soorten. Laten we ho- 
pen dat we samen het tij kunnen keren! 

Er zijn altijd goede contacten geweest tussen de Vlinder- 

studiegroep en De Vlinderstichting. Pas nog gingen we 

op zoek naar de eitjes van de lepenpage in Heerlen (zie fo- 
to). Samen brachten we in 2001'Dagvlinders in Limburg' 

uit, nog steeds hét boek over de dagvlinders in deze pro- 

vincie. Een prachtige illustratie van wat er nog steeds aan 

vlindermoois te vinden is in Limburg, maar ook wat er 

verloren is gegaan. 

We hopen dat er in de toekomst nog vaker zal worden sa- 

mengewerkt tussen onze beide, even oude organisaties. 

Maar nu is het eerst feest. Bij deze: hartelijk gefeliciteerd, 

Vlinderstudiegroep van het Natuurhistorisch Genoot- 

schapen op naarde volgende25j'aar. 

CHRIS VAN SWAAY, 

SENIOR PROJECTLEIDER VAN DE VLINDERSTICHTING 
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Waarnemingen van bijzondere dagvlinders in Limburg 
vanaf2Qoo 
J.B.Adams, Huijn van Rodenbroeckstraat4S, 6413 AN Heerlen 

De dagvlinderatlas van Limburg (AKKERMANS et al., 2001) is 

gebaseerd op waarnemingen die gedaan zijn tot en met 

1999. Inmiddels is het acht jaar verder en zijn er zowel aan de 

NatuurBankLimburgvanhetNatuurhistorischGenootschap 

in Limburg als aan De Vlinderstichting zeer veel nieuwe 

waarnemingen van dagvlinders in Limburg doorgegeven. 

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de meest bij- 

zondere. Niet alle bijzondere vlinders zijn opgenomen. Voor 

de opmars van de Kleine pa rel moervli nder wordt verwezen 

naar een recent artikel in het Natuurhistorisch Maandblad 

(AKKERMANS & ADAMS, 2007) en voor de kleine pages en het 

Spiegeldikkopje wordt verwezen naar artikelen elders in dit 

nummer (VELING, 2008; RAEMAKERS & VOSSEN, 2008). 

(MATERIAAL EN METHODE 

De waarnemingen van de hier behandelde soorten zijn afkomstig 

uit de bestanden van De Vlinderstichting en de Stichting Natuur- 

Bank Limburg.Verder werden dewaarnemingen opde internetpa- 

gina Waarneming.nl geraadpleegd. Na ordening en bestudering 

van deze gegevens is van twijfelachtige waarnemingen, voor zover 

mogelijk, de waarnemer gevraagd om verdere informatie te leve- 

ren ter verificatie van zijn waarneming. Dit leverde de verwijdering 

van diverse waarnemingen op. Het ging hierbij enerzijds om admi- 

nistratieve fouten, zoals foutieve overnames of typfouten, en an- 

derzijds om determinatiefouten. Om dit soort fouten te voorkomen, 

doe ik hierbij dan ook een oproep aan alle waarnemers om, vooral 

bij bijzondere waarnemingen zorgvuldig te zijn en zo mogelijk fo- 

tografisch bewijsmateriaal te'verzamelen'(BouwMAN& GROENENDIJK, 

2006). 

Hieronder worden de verschillen soorten per familie behandeld. In 

de tekst is bij enkele soorten aangegeven welke verwisseling met 

andere soorten mogelijk is. Voor details hierover wordt verwezen 

naar de Veldgids Dagvlinders (WYNHOFF et al, 1999). Daar waar bij de 

waarneming het aantal waargenomen vlinders niet is aangegeven 

betreft dit een waarneming van één exemplaar. 

DIKKOPJES (HESPEMDAE) 

Bruin dikkopje (Erynnis tages) 

Het Bruin dikkopje kwam in de eerste helft van de vorige eeuw op 

diverse plaatsen op voedselarme zandgronden in Oost-Nederland 

voor. Sinds i960 komt de vlinder alleen nog in Limburg voor en sinds 

1985 alleen op de Wrakelberg en bij Eys (Bos et al., 2006). De aantal- 

len die op de monitoringroutes in deze gebieden werden gezien, 

waren tussen 1995 en 1999 laag, met gemiddeld drie exemplaren 

op de Wrakelberg en gemiddeld zes bij Eys.Tussen 1991 en 1999 werd 

verder slechts één exemplaar op de Sint-Pietersberg gezien. 

Het lijkt er op, dat de soort zich deze eeuw langzaam herstelt. Van 

2000 tot 2007 zijn op de Wrakelberg gemiddeld 13 en bij Eys gemid- 

deld negen exemplaren waargenomen. Op de Sint-Pietersberg zijn 

de aantallen ook gestegen en vanaf 2004 is een populatie aanwe- 

zig in het Popelmondedal en 

in de ENCI-groeve.Verder zijn 

er waarnemingen gedaan 

aan de Karstraat bij Rans- 

daal (2 augustus 2003),op de 

Berghofweide (17 mei 2006, 

25 april 2007) en in groeve 't 

Rooth (mei 2006). Gerichte 

zoektochten op andere po- 

tentieel geschikte lokaties 

hebben tot op heden geen 

resultaat opgeleverd. 

FIGUUR1 

Het Resedawitje (Pontia dapli- 

d icej werd in de warme zomer 

van 2006 diverse malen gezien in 

Limburg (foto: John Adams). 
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Bont dikkopje (Carterocephalus palaemon) 

Het Bont dikkopje heeft zijn verspreidingsgebied in Limburg gro- 

tendeels in het Zuidelijk Peelgebied rondom Weert. In de atlasperio- 

de van 1990 tot en met 1999 werd de vlinder hier in 57 kilometerhok- 

ken geregistreerd (AKKERMANS et al., 2001). Deze eeuw zijn er waarne- 

mingen uit 71 kilometerhokken bekend, een duidelijke uitbreiding. 

Deze uitbreiding heeft vooral plaatsgevonden in de Groote Peel en 

rond het Wijffelterbroek. Nieuwe gebieden waar het Bont dikkopje 

is gezien zijn de Deurnsche Peel, Criendtsveen en Kesseleikerbroek. 

De enige populatie die een afname laat zien, is die bij Swartbroek 

(RAEMAKERS & VOSSEN, 2008). 

De enige andere plek waar deze vlinder in Limburg voorkomt, ligt in 

de Schinveldse bossen. Deze populatie is klein. Door intensief zoe- 

ken is het aantal kilometerhokken waar de vlinder is gezien, van één 

naar drie uitgebreid (OP DEN KAMP,20O8). 

Zwervers zijn gemeld uit Swalmen (2002) en op de Sint-Pietersberg 

(8juni20o6). 

GROTE PAGES (PAPILIONIDAE) 

Koningspage (Iphidides podalirius) 

De Koningspage is een zeer zeldzame zwerver. In de atlasperiode 

zijn twee waarnemingen gemeld (AKKERMANS et al., 2001). Deze eeuw 

zijner zeven meldingen binnengekomen.Opvallend isdatdemees- 

te vlinders in de warme zomers van 2003 (Brunssum,Eys,Montfort, 

Sittard) en 2006 (Beek, Beringe) werden gezien. Verder is er een mel- 

ding bekend uit 2005 (Nederweert). Verwisseling van deze mooie 

vlinder met een door ouderdom wat flets gekleurde Koninginnen- 

page (Papilio machaon) is mogelijk. 

WITJES [PIERIDAE) 

Groot geaderd witje {Aporia crataegt) 

Het Groot geaderd witje wordt slechts zeer zelden in Limburg ge- 

zien. Uit de atlasperiode zijn vier waarnemingen bekend (AKKER- 

MANS et al., 2001). In deze eeuw is de vlinder slechts gezien op 1 juni 

2003 in Heerlen. Overigens bestaat er kans op verwisseling met het 

Vals witje {Siona llneata), een nachtvlinder behorende tot de familie 

van de spanners (Geometridae) die sinds 1970 in Limburg voorkomt 

(PRICK, 2008). 

Resedawitje (Pontia daplidice) 

Het Resedawitje [figuur 1] is een zeldzame trekvlinder, die in Lim- 

burg voor het laatst was gezien in Eijsden op 19 april 1998 (AKKERMANS 

et al, 2001). Het uitzonderlijke warme jaar 2006 was een goed jaar 

voor veel soorten trekvlinders, zo ook voor het Resedawitje. De vlin- 

der werd op vier plaatsen waargenomen, alle in Zuid-Limburg: Eijs- 

den (3 juli 2006), nabij grindgat Meers (28 juli 2006), Sibbe (7 augus- 

tus 2006) en Schoonbron (23 augustus 2006). 

Boswitje (Leptidea sinapis) 

Het Boswitje was in de vorige eeuw een onregelmatige standvlin- 

der. In 1992 vestigde zich een populatie op de Sint-Pietersberg, die 

zich tot op heden zeer goed heeft gehandhaafd. Dit leidde in 2002, 

na tien jaar onafgebroken voortplanting van de soort, tot de status 

van standvlinder in Nederland (SMEETS & VAN SWAAY,2002). Dit feno- 

meen was sinds 1940,toen het Landkaartje (Araschnia levana) als 

standvlinder werd verwelkomd, niet meer voorgekomen in Neder- 

land. Regelmatig zwierven Boswitjes uit over andere delen van Lim- 

burg. Hierdoor ontstonden nieuwe populaties in groeve Curfs (2001) 

en de Meertensgroeve. Daarnaast zijn waarnemingen uit meerde- 

rejaren bekend van de Bemelerberg, de Piepert ende Putberg. Bui- 

ten Zuid-Limburg zijn er alleen waarnemingen bekend van Herken- 

bosch (14 augustus 2001) en de Groote Peel (9 juli 2003). 

Enige jaren geleden is de soort opgesplitst in twee soorten. Van het 

Verborgen boswitje (Leptidea reali) is vastgesteld dat deze soort in 

de jaren vijftig op de Bemelerberg heeft gevlogen.Tot nu toe zijn van 

deze soort echter geen exemplaren vastgesteld in de huidige popu- 

laties (HOEN, 2004). 

BLAUWTJES (iYCAENIDAE) 

Morgenrood (Lycaena virgaureae) 

Het Morgenrood is een zeer zeldzame dwaalgast waarvan de laat- 

ste waarneming in Limburg stamt uit 1894 van de Mookerhei. Bij- 

zonderwas dan ook de waarneming van een afgevlogen vrouwtje 

in Koningsbosch op 17 augustus 2003 (Bos et al., 2006). 

Tijgerblauwtje (Lampides boetkus) 

Het Tijgerblauwtje wordt door LEMPKE (1972) genoemd als een zeer 

zeldzame trekvlinder. In de dagvlinderatlas van Limburg is de vlin- 

der niet opgenomen. In de dagvlinderatlas van Nederland staat 

een waarneming van 21 september 2003 in Vijlen (Bos et al., 2006). 

Door het veranderende klimaat is de kans op zuidelijke soorten ge- 

stegen. Wellicht als gevolg hiervan zijn in 2006 circa tien vlinders 

gezien op diverse plaatsen in Nederland en Vlaanderen, waarvan 

één in september in Maastricht (schriftelijke mededeling Kars Ve- 

ling). 

Geraniumblauwtje (Cacyreus marshall!) 

Het Geraniumblauwtje is een Zuid-Afrikaanse soort die voor het 

eerst in 1990 in Mallorca verscheen (TOLMAN & LEWINGTON, 1997). In- 

middels komt de vlinder in grote delen van Zuid-Europa voor. Dit 

is mede te danken aan de populariteit van de voedselplant van de 

rups, de sierplant geranium {Pelargonium spec.J, waarop de soort 

zich het gehele jaar voortplant. Hoewel de soort de Nederlandse 

winter niet kan overleven, kon worden verwacht dat de vlinder via 

vakantieverkeer of import van planten ook in Nederland zou op- 

duiken. In Limburg gebeurde dat op 22 juli 2003 in een tuin in Beek 

[figuur2J. Er werden indedaaropvolgendedagen maximaalzeven 

exemplaren gezien. Deze vlinders zorgden vooreen nieuwe gene- 

ratie, die vanaf 12 september begon te vliegen. De planten werden 

eind september gedeeltelijk in een onverwarmde kamer en ge- 

deeltelijk in de woonkamer binnengehaald. In de onverwarmde 

kamer kwam de laatste vlinder op 2 december uit en in de woon ka- 

mer op 27 december. In totaal hebben er circa 85 vlinders gevlogen. 

De populatie heeft de winter niet overleefd (schriftelijke medede- 

lingJaapPoot). 

Donker pimpernelblauwtje (Maculinea nausithous) 

De spectaculairste bijzondere waarneming van deze eeuw is zeker 

de terugkomst van het Donker pimpernelblauwtje in Limburg. Deze 

soort was in Limburg voor het laatst waargenomen in 1970. Het was 

dan ook een grote verrassing toen de vlinder in 2001 weer opdook in 

de buurt van Posterholt (ANONYMUS, 2002). Sindsdien wordt de vlin- 
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FIGUUR2 

Het Geraniumblauwtje fCacyreus marshallij, hierop 

Bezemkruiskruid(Seneao\naequ\dens),iseenexootdiede 

Nederlandse winter niet kan overleven (foto: Olaf Op den Kamp). 

der hier elk jaar gezien [figuur 3], in 2005 zelfs met 88 

exemplaren. Door De Vlinderstichting worden hier elk 

jaartellingen van de populatie uitgevoerd (WYNHOFFef 

al., 2005). Verder werden vlinders gezien in Echt (1 au- 

gustus 2001,20 exemplaren), Daelenbroek (1 augustus 

2001,25 exemplaren) en Melick (6 augustus 2002). Er is 

een beschermingsplan (BOEREN, 2005) opgesteld om het 

leefgebied van het Donker pimpernelblauwtje te be- 

houden en uitte breiden. 

Dwergblauwtje (Cupido minimus) 

Het Dwergblauwtje is een uiterst zeldzame vlinder in 

Limburg.Tijdens de vlindermonitoringroutes op de 

Sint-Pietersberg wordt gemiddeld één Dwergblauwtje per jaar ge- 

zien (ADAMS et ai, 2008). Daarnaast zijn slechts vier andere waar- 

nemingen bekend, waarvan drie op de Sint-Pietersberg (25 mei 

2001,30 mei 2002 en 5 mei 2003). Eén vlinder bracht in 2002 een 

bezoek aan de vestingwerken van Maastricht. Deze zwervers ko- 

men waarschijnlijk van de populatie langs het Albertkanaal bij 

Vroenhoven, gelegen op zeer korte afstand van de Nederlandse 

grens. Hier worden regelmatig vele Dwergblauwtjes tegelijkertijd 

gezien, zoals op 26 mei 2003 maarliefst 27 exemplaren. 

Gentiaanblauwtje (Maculineaalcon) 

Tijdens de atlasperiode stierf in 1993 de toen laatst bekende popu- 

latievan het Centiaanblauwtjes [figuur 4] in Limburg uit. Dit ge- 

beurde op de Brunssummerheide door te grootschalig plagbeheer. 

In 1995 werd een nieuwe populatie in de Zoom ontdekt (PAHLPLATZ 

& VOSSEN, 1997).Ondanks een Beschermingsplan Gentiaanblauw- 

tje 2003-2007 (WALLIS DE VRIES, 2003) werden hier helaas de laatste 

Centiaanblauwtjes gezien op 4juli 2005. Ook deze keer was dit mo- 

gelijk aan verkeerd beheer te wijten. Op 22 juni 2003 werd een Gen- 

tiaanblauwtje gemeld van de Breukberg in Schinveld. Dit is op zich 

een zeergeschikte plek, maar helaas groeit hier niet de 

voedselplant van de soort, namelijk Klokjesgentiaan 

(Centiana pneumonanthe). Gericht zoeken naar de vlin- 

der en naar eitjes op de groeiplaatsen van Klokjesgenti- 

anen op de Teverenerheide, net over de grens bij Schin- 

veld, heeft geen resultaat opgeleverd. 

Heideblauwtje (Plebeius argus) 

Het Heideblauwtje gaat in onze provincie achteruit. 

De vlinder komt alleen nog voor op heideterreinen in 

Noord- en Midden-Limburg. De belangrijkste popula- 

ties bevinden zich op de Groote Peel en de Mariapeel. 

FIGUUR3 

De ontdekking van de populatie van het Donker pimpernel- 

blauwtje (Maculinea nausithousj bij Posterholt is de meest 

spectaculaire dagvlinderwaarneming van deze eeuw in Limburg 

(foto: John Adams). 
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Verder zijn nog populaties aanwezig op de Swolgenderheide.de Ha- 

mert en de Bergerheide. De meest zuidelijke populatie, die van de 

Zoom, en de meest noordelijke populatie, die van de Genneperhei- 

de, lijken zeer klein. Van de Groote Heide zijn deze eeuw geen waar- 

nemingen bekend. 

Bruin blauwtje (Aricia agestis) 

Het Bruin blauwtje is gemakkelijk te verwisselen met de geheel 

bruine versie van het vrouwtje van het Icarusblauwtje (Polyom- 

matusicarus). Het belangrijkste determinatiekenmerk zijn de twee 

zwarte stippen aan de basis van de onderzijde van de voorvleugel, 

die wel bij het Icarusblauwtje, maar niet bij het Bruin blauwtje aan- 

wezig zijn. Omdat deze blauwtjes vaak de voorvleugels onder de 

achtervleugels verbergen, is dit kenmerk vaak moeilijk te zien. 

Het Bruin blauwtje heeft in Limburg al jaren een vaste populatie 

open rond de Sint-Pietersberg. De andere waarnemingen betref- 

fen zwervers of duiden op kleine kortstondige populaties. In deze 

eeuw werden in Noord-Limburg vlinders gezien bij Molenhoek.op 

de Genneperheide (in 2000 en 2005), op de Groote heidein Ven lo, 

bij Mooken bij Heel. In Zuid-Limburg komen de meeste waarnemin- 
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gen van zwervers uit de omgeving van Heerlen (Putberg, westzijde 

Brunssummerheide (zes exemplaren in driejaar), Benzenrade (vier 

exemplaren),Strijthagen (zeven exemplaren) en Landgraaf. Verder 

is de vlinder gezien op de Bemelerberg, in het Cerendal, in Cadier 

en Keer, bij de Piepert (twee exemplaren), in de Meertensgroeve, in 

de Eijsder Beemden en langs de Zuid-Willemsvaart in Maastricht. 

Opvallend is, dat alle waarnemingen van meerdere exemplaren in 

2005 hebben plaatsgevonden. 

Recent onderzoek in het Maasdal [CAILE et al, 200&) heeft op diver- 

se plaatsen waarnemingen opgeleverd die duiden op de aanwezig- 

heid van populaties. 

Klaverblauwtje {Polyommatussemiargus) 

Het Klaverblauwtje was eind vorige eeuw zo goed a Is verdwenen uit 

Limburg. Enkele zwervers uit dicht bij de Nederlandse grens gele- 

gen populaties konden korte tijd kleine populaties opbouwen,zoals 

in 1996 en 1997 in de Hoge Fronten in Maastricht (ELLENBROEK, 1997). 

Deze eeuw gaat het echter steeds beter. Op de Sint-Pietersberg wor- 

den vanaf 2001 elk jaar vele waarnemingen gedaan en lijkt een sta- 

FIGUUR4 

Het Gentiaanblauwtje (Maculinea alconj is in Limburg in korte 

tijd twee maal uitgestorven (foto: John Adams). 

biele populatie te ontstaan. Waarnemingen in twaalf 

kilometerhokken, voornamelijk in westelijk Zuid-Lim- 

burg, geven aan dat het Klaverblauwtje pogingen doet 

zijn leefgebied uitte breiden (OPDEN KAMP,2002). 

Bleek blauwtje (Polyommatus coridon) 

Deze vlinder kwam vroeger voor in Limburg, maar is 

na i960 alleen als zwerver aangetroffen. Vanwege zijn 

trekgedrag is hettoch altijd een vlinder om op te letten. 

In deze eeuw is alleen een waarneming uit Roermond 

bekend (8 september20oo). 

^^•H    SCHOENLAPPERS EN PARELMOERVLINDERS 

(NYMPHAUDAE) 

Grote weerschijnvlinder (Apatura iris) 

De Grote weerschijnvlinder kwam in de atlasperiode nog voor in het 

Weerterbos en in sommige bossen in Zuid-Limburg. De soort gaat al 

vele jaren achteruit in Limburg en dat heeft zich verder voortgezet. 

Uit Zuid-Limburg zijn deze eeuw geen waarnemingen gemeld. Uit 

het Weerterbos zijn slechts drie recente waarnemingen bekend uit 

2000,2002 en 2006,telkens één exemplaar. De populatie is dus zeer 

klein of mogelijk verdwenen (RAEMAKERS& VOSSEN, 2008). Positief zijn 

enkele waarnemingen uit juni en juli 2006 in het Wijffelterbroek. 

Dit zijn waarschijnlijk zwervers uit de populatie van het nabijgele- 

gen Belgische Stramprooierbroek. 

Kleine ijsvogel vlinder (Limenites Camilla) 

De Kleine ijsvogelvlinder is in de dagvlinderatlas van Limburg (AK- 

KERMANS et ai, 2001) nog bekend van een achttal populaties. In deze 

eeuwzijn de waarnemingen bijna allemaal afkomstig uit vier gebie- 
den, te weten het Weerterbos (RAEMAKERS & VOSSEN, 2008), het Hug- 

terbroek, de Schinveldse bossen (OP DEN KAMP, 2008) en het Schuit- 

water (REINTJES, 2008). In de Krang zijn geen waarne- 

mingen meer gedaan en in het Munningsbosch slechts 

vier. In het Schuitwater en rond Geysteren is het aantal 
kilometerhokken met waarnemingen gehalveerd. Bij 

Stramproy lijkt een kleine populatie zich te handhaven. 

Opmerkelijke losse waarnemingen zijn gedaan bij het 

Sarsven (26 juni 2000) en op de Beegderheide (27 juni 
2005). 

Volgens de dagvlinderatlas van Limburg (AKKERMANS et 

al., 2001) zijn er geen aanwijzingen voor het optreden 

van de zeldzame tweede generatie. Ook hier wordt de 

invloed van het veranderende klimaat zichtbaar. In 2005 

en vooral in 2006 (18 waarnemingen van 9 september 

FIGUUR5 

De Purperstreepparelmoervlinder fBrenthis inoj op deze foto 

werd op 16 juni'2004 gezien in de Anselvallei te Kerkrade 

(foto: Olaf Op den Kamp). 
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tot 15 oktober) vlogen er vlinders van de tweede generatie in het 

Weerterbosen in de Schinveldse bossen (waarneming H.Reumkens 
enJ.Hermans). 

Rouwmantel (Nymphalis antiopa) 

De Rouwmantel is een typische invasievlinder. In de atlasperiode 

vond in 1995 een grote invasie plaats met een uitloop naar 1996 en 

1997. De vlinders kwamen uit het oosten ons land binnen en werden 

voornamelijk in het noorden van Nederland gezien. In deze eeuw 

heefteen invasie plaatsgevonden in 2006. Nu komen de vlinders uit 

Scandinavië waarbij ze via het kustgebied Nederland binnen vlie- 

gen (mondelinge mededeling Jaap Bouwman). Weer is Limburg 

slecht bedeeld, maar er worden toch vlinders gezien in Landgraaf, 

Swalmen en Heerlen. In Merselo wordt een Rouwmantel dood in 

een nestkast aangetroffen. Ook nu worden ze in het daarop vol- 

gende voorjaar gezien, zowel in de ENCI-groeve, hetWeerterbos.de 
Meinweg,Kessel,deHamertalsin Nederweert. 

ren van de terugkeer van deze vlinder in Nederland is een soortbe- 

schermingsplan opgesteld (WALLIS DE VRIES, 2001). Bijna tegelijkertijd 

met de publicatie van een uitvoeringsplan voor het ontwikkelen van 

nieuwleefgebied voor de vlinder (WALLIS DE VRIES, 2004), werd de eer- 

ste vlinder gezien in het Popelmondedal op 30 mei 2004 [figuur 6]. 

Sindsdien zijn op de Sint-Pietersberg elk jaar vlinders gezien, maar 

wel in zeer lage aantallen.Van het Popelmondedal zijn in de periode 

2004 tot en met 2006 acht waarnemingen bekend met maximaal 

vierexemplaren per waarneming.Op het ENCI-veld werden in 2005 

en 2007drie waarnemingen gedaan met maximaal zeven exempla- 

ren per waarneming (ADAMS et al., 2008). Er is eenmaal een rupsen- 

nest gevonden (Bos et al., 2006). Het lijkt nog wat te vroeg om van 

een stabiele populatie te kunnen spreken (WALLIS DE VRIES & HUSKENS, 

2007). 

ZANDOOGJES (SATYRIDAE) 

Grote vos {Nymphalispolychloros) 

Volgens TER HAAR (1989) was de Grote vos niet zeldzaam in Lim- 

burg in de eerste helft van de twintigste eeuw en was "de rups in 

het zuiden van ons land soms schadelijk voor perebomen". Helaas 
laatdevlinderzich tegenwoordig zelden in Limburg zien. Tel kens 

werd één vlinder gezien in Milsbeek (2003), in Maastricht (2004), in 

het Schweibergerbos (2004) en langs de Roer bij Melick (2005). In 

het voorjaar van 2007 werd de Grote vos waargenomen in Cadier 

en Keer, in Nederweert en op de Sint-Pietersberg. In augustus 2007 

werd op de Sint-Pietersberg zelfs drie dagen achter elkaar een Grote 

vos gezien. 

Keizersmantel (Argynnis paphia) 

De Keizersmantel werd in de eerste helft van de jaren negentig re- 

gelmatig gezien, vooral in Zuid-Limburg. Daarna is er echter een 

waarnemingsstilte opgetreden. De laatste jaren wordt de Keizers- 
mantel weer wat meer gemeld, te weten uit Stramproy (1 juli 2003) 

en Epen (15 juli 2004). Ook voor deze soort was 2006 het beste jaar 

voor een waarneming (Venlo, Nederweert, Schin op Geul, Gerendal). 

De laatste waarneming komt uit Gulpen (2 september 2007). 

Purperstreepparelmoervlinder (BrenM/s/no) 

De laatste populatie van de Purperstreepparelmoervlinder vloog 

in Jabeek tot 1962. In de Anselvallei in Kerkrade werd 

de vlinder sinds 1998 onregelmatig gezien. De laatste 

waarneming daar dateert van 16 juni 2004 [figuur 5]. Er 

zijn verder nog losse waarnemingen van Noorbeek (14 

juli 2006) en groeve 't Rooth (15JUÜ 2006) bekend. 

Veldparelmoervlinder (Melitaea cinxia) 

De laatste Veldparelmoervlinders kwamen tot 1995 

voorlangs het Julianakanaal bij Roosteren.Op het Bel- 

gische deel van de Sint-Pietersberg is de vlinder uitge- 

zet in 1996 (HAZENBERG et al., 2000). Voor het bevorde- 

FIGUUR6 

De Veldparelmoervlinder (Melitaea cinxia,) op dezefoto dook 

op 30 mei 2004 opnieuw op in het Popelmondedal, na tien jaar 

afwezigheid in Nederland (foto: Hub Reumkens). 

Dam bordje (Melanargia galathea) 

Het Dambordje is een onregelmatige standvlinder in Zuid-Limburg. 

Gezien het aantal waarnemingen van 1993 tot 1997 in Rood bom 

heeft hier ook een tijdelijke vestiging plaatsgevonden. Op Thier de 

Lanaye (de Belgische Sint-Pietersberg) is al jaren een populatie aan- 

wezig. Af en toe worden hiervan zwervers op de Sint-Pietersberg 

gezien (29 juni 2003,9 juli 2003,29 juli 2004 en 5 augustus 2004). 

Uit deze eeuw zijn er nog drie waarnemingen van zwervers bekend 

(Wahlwiller.gjuli 2003,twee exemplaren; Brunssum,24juni 2006 

en Epen,14JUÜ 2007). 

Hooibeestje (Coenonympha pamphilus) 

Het Hooibeestje was vóór 1990 overal in Limburg een algemeen 

voorkomende vlinder. In de jaren 1991 en 1992 zijn de aantallen 

vlinders waarschijnlijk door slechte weersomstandigheden zeer 

sterk gedaald (Bos et al., 2006). Voor diverse gebieden resulteerde 

dat in plaatselijk uitsterven. In veel gebieden heeft sindsdien her- 

stel plaatsgevonden, maar in geheel Zuid Limburg is dit herstel zeer 

langzaam op gang gekomen. Het aantal stippen op het kaartje in de 

dagvlinderatlas van Limburg (AKKERMANsef a/.,200i) lijkt nog rede- 

lijk, maar vergelijking met de huidige waarnemingenen de zeer la- 

ge aantallen wijzen er op, dat dit meestal zwervers waren. Alleen in 

het Popelmondedal, in de spoorweginsnijding bij Eys.opdeSchrie- 
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versheideen in de Ruschergroeve werden in beide periodes meerde- 

re vlinders gezien en is een populatie aanwezig. Deze eeuw lijkt het 

herstel zich langzaam voort te zetten. Er zijn meerdere exemplaren 

tegelijkertijd gezien op de Putberg (2005, maximaal vier exempla- 

ren), in de Meertensgroeve (2006, maximaal drie exemplaren), in 

Hoensbroek (2005, twee exemplaren; 2006, vijf exemplaren), Gul- 

pen (2006,tien exemplaren), Epen (2003, maximaal zes exempla- 

ren), Valkenburg (2005,twaalf exemplaren) en Kerkrade(20o6,25 

exemplaren). 
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Summary 

OBSERVATIONS OF RARE BUTTERFLIES IN 

LIMBURG SINCE 2000 

Since the appearance of the Atlas of Butter- 

flies of the Dutch Province of Limburg in 2001, 

many new observations have been reported 

to the Limburg wildlife database (Stichting 

Natuurbank Limburg) and the Dutch but- 

terfly society (Vlinderstichting). This article 

summarises the observations of most of the 

Red-list species and rare vagrants.The most 

encouraging finding is the reappearance of 

the Dusky large blue (Maculinea nausithous) 

not farfrom the place where it was last found, 

ini970.TheGlanvillefritillary(A/le//toeoc//ix/o) 

has also returned, after 9 years, but the popu- 

lation is not yet well established. Afterioyears 

of continuous reproduction since 2002, the 

Wood white {Leptidea sinapis) was allocated 

thestatusofnewresidentfortheNetherlands. 

Various vagrants, like the Bath white (Pontia 

daplidice),the Scarce swallowtail (Iphiclides 

podalirius), the Long-tailed blue {Lampides 

boeticus) and the Geranium bronze (Cacyreus 

mors^o///) were seen in warm summers,espe- 

cially in 2003 and 20o6.0bservations of these 

vagrants have been more frequent since 

2000 than in the last part of the previous cen- 

tury, probable due to the changing climate. Of 

course there have also been negative trends. 

The Alcon blue (Maculinea alcon) has disap- 

peared from the province, and the Purple 

emperor (Apatura iris) probably no longer has 

an established population in Limburg.The 

Small heath (Coenonymphapamphilus) has 

not yet recovered from the severe decline in 

1991 and i992,especially in southern Limburg. 

And the Silver-studded blue (Plebeius argus) is 

deceasing in numbers. 
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Waarnemingen van bijzondere macronachtvlinders in 
Limburg van 2000 tot 2007 
Marcel J.M. Prick, Van Weerden Poelmanstraat 173,6417 EM Heerlen 

De macronachtvlinders van Nederland worden inigfamilies 

onderverdeeld waarvan de uilen (Noctuidae) met ruim 350 

en de spanners (Ceometridae) met ongeveer 300 soorten 

verreweg de grootste zijn. In dit artikel wordt een overzicht 

gegeven van de meest opmerkelijke waarnemingen gedu- 

rende de periode 2000 tot en met 2007. Deze waarnemin- 

gen betreffen 37 soorten behorende tot acht families, met 

daaronder tien soorten trekvlinders.Twee uilensoorten, de 

Coniferenuil (Lithophaneleautieri) en de Bleekschouderuil 

(Acontia lucida), zijn nieuwe soorten voor Limburg. 

INLEIDING 

Vergeleken met de belangstelling voor dagvlinders is die voor nacht- 

vlinders nog steeds vrij gering. Zo bestaat er al sinds 1990 een Lande- 

lijk Meetnet Dagvlinders waarbij op ongeveer 400 algemene routes 

verspreid over het hele land van april tot en met september gekeken 

wordt welke soorten in welke aantallen voorkomen. Daarnaast zijn 

er ook nog soortgerichte routes. Slechts weinig mensen houden zich 

bezig met systematisch onderzoek naar het voorkomen van nacht- 

vlinders. Over de verspreiding van nachtvlinders in Limburg is weinig 

gepubliceerd. Wel verschenen publicaties over enkele afzonderlijke 

soorten zoals de Spaanse vlag {Euplagia quadripunctaria) (GROENEN- 

DIJK, 2007a) en de Kleine sint-jansvlinder (Zygaena viciae) (GROENEN- 

DIJK & VAN OOSTERHOUT, 1998; VESTERGAARD,I999) en onlangs een artikel 

over waarnemingen van nachtvlinders in drietuinen in Limburg (VER- 

SCHOOR et al., 2008). In 2006 verscheen de door De Vlinderstichting in 

samenwerking met de Werkgroep Vlinderfaunistiek en de Vlaam- 

se Vereniging voor Entomologie vertaalde en bewerkte veldgids 

"Nachtvlinders" (WARING &TOWNSEND, 2006). Met het verschijnen van 

dit complete, handige boek wordt het determineren van de ruim 800 

in Nederland voorkomende soorten macronachtvlinders een stukge- 

makkelijker. Het valt te hopen dat deze gids tot een vergrote belang- 

stellingvoor en meer kennisover nachtvlinders zal bijdragen. 

MATERIAAL EN METHODEN 

De waarnemingen van de hier behandelde soorten zijn afkomstig 

uit de bestanden van De Vlinderstichting,de Werkgroep Vlinderfau- 

nistiek van EIS-Nederland, de Stichting Natuurbank Limburg en Ver- 

eniging Natuurmonumenten. De gegevens van deze laatste orga- 

nisatie hebben betrekking op de waarnemingen die in 2002 door 

Frans Post bij het Bovenste Bos.nabijTerziet,werden verricht.Verder 

werden de waarnemingen op de internetpagina Waarneming.nl 

geraadpleegd en werd gebruik gemaakt van een aantal persoonlij- 

ke mededelingen (John Adams, Anton Cox, Frans van Oosterhout en 

GuidoSmeets).Na ordeningen bestudering van al deze gegevens 

werd ervoor gekozen om in dit artikel soorten te bespreken die niet 
alleen voor Limburg, maar ook voor heel Nederland als zeldzaam of 

zeer zeldzaam te boek staan en waarbij in een aantal gevallen van 

een interessante ontwikkeling in het voorkomen sprake is. 

UILEN (NOCTUIDAE) 

Kompassla-uil (Hecatera dysodea) 

Deze zeer zeldzame soort wordt slechts af en toe in ons land aange- 

troffen. In 2007 bleek de soort massaal als rups gevonden te wor- 

den op diverse locaties in Midden-Nederland. Vooral langs weg- en 

spoorbermen, maar ook op allerlei ruderaIe terreintjes langs de gro- 

te rivieren en in industriegebieden, vaak ook midden in het stedelijk 

gebied, werden rupsen van deze soort aangetroffen. De rupsen zit- 

ten op Kompassla (Lactuca serriola) en eten de bloeiwijzen van de 

FIGUURl 
Imago Populierengouduil (XanW\aoce\\ar\s) (foto: Jacques Sentjens). 
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FIGUUR2 

Imago Vals witje fSiona lineataj 

a) bovenkant (foto: Kan Veling, 

De Vlinderstichting) en b) onder- 

kant (foto: Olaf Op den Kamp). 

plant (VLINDERSTICHTING, 2007). In 2006 werden eind juli in een berm 

langs de weg tussen Wijlre en Wittem de rupsen ook talrijk op Kom- 

passla aangetroffen. Zo'n 30 rupsen werden thuis opgekweekt en 

leverden tussen 22 juni en 19 juli 2007 bijna allemaal vlinders op, die 

vervolgens werden vrijgelaten (persoonlijke mededeling Frans van 

Oosterhout). Uit Wessem stamt een waarneming van een vlinder 

op 19 juni 2007. Dit is de tweede vlinder die ooit in onze provincie is 

aangetroffen (VERSCHOOR et al., 2008). 

Zuidelijke grasuil [Mythimna vitelline/) 

Deze uil is een trekvlinder die slechts af en toe wordt waargenomen 

en dan voornamelijk in het zuidwesten van Nederland. Er zijn geen 

waarnemingen uit Limburg gemeld in de periode van 1985 tot 2006. 

Uit Grubbenvorst stamt een melding van 17 september 1953 (LEMPKE, 

1964a). Het is daarom des te opmerkelijker dat in 2007 van vijf vlin- 

ders melding is gemaakt. Eén vlinder werd op 18 juni in Heerlen ge- 

zien. Eveneens telkens één exemplaar werd op 10 oktober te Poster- 

holt en op 27 en 28 oktober te Wessem waargenomen (VERSCHOOR et 

al., 2008). De vijfde waarneming stamt uit de omgeving van Ospel 

en werd op 12 oktober gedaan. 

Coniferenuil (Lithophane leautieri) 

In Nederland komen zes soorten voordietot het genus Lithophanebe- 

horen. Het zijn allemaal herfstuilen die met uitzondering van deConi- 

ferenuilalsimagooverwinterenendan in het voorjaar weer kunnen 

worden aangetroffen. De vlinders komen vaak beter op smeer dan op 

licht. Bovendien zijn het vrijwel allemaal zeldzame of zeer zeldzame 

soorten. De Coniferenuil hoorde tot het midden van de jaren vijftig 

in het Middellandse zeegebied thuis en heeft van daaruit zijn areaal 

in noordwestelijke richting uitgebreid. In 1951 werd het eerste Britse 

exemplaar op het eiland Wight gevangen (SOUTH, 1972). Vanaf 1973 

werden de eerste vlinders in Normandië bij St. Malo gemeld (VANHOL- 

DER & BOLLAND, 2000). In 1980 werd de Coniferenuil als jongste Neder- 

landse telg van het geslacht Lithophane voor het eerst in ons land te 

Kortgene (Zeeland) gesignaleerd. In het zuidwesten van ons land is de 

vlinder nu een vrij gewone verschijning (BAAIJENS, 2001). Het duurde 

tot 1999 voordat de vlinder voor het eerst in België werd gemeld. De 

rupsen zijn in ons land onder andere op Leylandcipres (Cupressocypa- 

ris leylandii) en Californische cipres (Chamaecyparis lawsoniana) aan- 

getroffen. Beide coniferen zijn geliefd in tuinen en parken (VANHOLDER 

& BOLLAND, 2000). Op 26 oktober 2007 werd te Wessem een vlinder op 

licht waargenomen. Het betreft hier de eerste geregistreerde waar- 

nemingvan de Coniferenuil in Limburg (VERSCHOOR et al., 2008). 

Lichtgrijze uil (Lithophane ornitopus) 

In tegenstelling tot de vorige soort kan de Lichtgrijze uil verspreid 

over het hele land worden waargenomen. Het is echter een zeldza- 

me soort van bosachtige streken die af en toe in slechts een enkel 

exemplaar wordt gezien. In het Bovenste Bos bij Terziet werd op 6 

oktober 2002 een vlinder gezien en op 22 november 2007trof Gui- 

doSmeetsopdie locatie twee exemplaren op smeer aan. Bij Ospel 

werd op 22 november 2006 ook een exemplaar waargenomen. 

Donkere winteruil (Conistra ligula) 

Deze herfstuil lijkt zeer sterk op de veel gewonere Bosbesuil (Coni- 

stra vaccina) en heeft met deze soort de grote variabiliteit gemeen. 

De vleugelpunt (apex) van de voorvleugel oogt bij de Donkere win- 

teruil veel spitser dan bij de Bosbesuil omdat het bovenste gedeel- 

te van de achterrand van de voorvleugel iets naar binnen gebogen 

verloopt. De vlinder geldt thans als een zeer zeldzame soort (WA- 

RING &T0WNSEND, 2006). In 1964 schreef LEMPKE (1964b) nog over deze 

soort:"Een typische Oost- en vooral Zuid-Nederlandse vlinder, hoe- 

wel hij ook in het laatstgenoemde deel van ons land in het geschik- 

te biotoop (bosachtig terrein) lang niet altijd gewoon is". In de jaren 

zeventig was de vlinder in deVijlenerbossen een zeer regelmatige 

verschijning op smeer (persoonlijke mededeling Frans van Ooster- 

hout). Uit de hier behandelde periode van acht jaar zijn slechts twee 

waarnemingen bekend.Op 21 november 2007 trof de auteur een 

vlinder op smeer aan op de Putberg bij Ubachsberg en op 1 decem- 

ber 2007 verscheen te Schin op Geul een vlinder op het vanglaken 

(persoonlijke mededeling Guido Smeets). Beide exemplaren beho- 

ren tot de vorm met duidelijk getekende bruinzwarte tot grijszwar- 

te voorvleugels; forma obscura (LEMPKE,1941). De top van de vliegtijd 

ligt in oktober en november. Na de overwintering worden slechts 

weinig vlinders, voornamelijk vrouwtjes, aangetroffen (LEMPKE, 

1941:1964b). 

Populierengouduil [Xanthia ocellaris) 

Van deze herfstuil [figuurijwerd halfseptember20o6enop4okto- 

ber 2007 een vlinder bij Ospel waargenomen en te Posterholt op 27 

september en 13 oktober 2007 ook een exemplaar (VERSCHOOR et al., 

2008). Het is een zeldzame soort die zondereen duidelijke voorkeur 

vooreen bepaalde biotoop vooral in het zuidwesten van Nederland 

wordt gezien. De jonge rupsjes voeden zich aanvankelijk met popu- 

lierenkatjes, vallen daarmee van de boom en leven dan verder inde 

kruidlaagvan lage planten (EBERT,1997). 

Zwart weeskind (Mormo maura) 

Behalve in Zuid-Limburg komt deze spectaculaire soort elders in 

Nederland alleen als zeer zeldzame zwerver voor. Dat hij in Zuid- 

Limburg lokaal een vrij gewone verschijning kan zijn, bewijzen de 
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FIGUUR 3 

Rups (zwarte vorm) Teunisbloempijlstaart fProserpinus proserpinaj 

(foto:Jacques Sentjens). 

veertien vlinders die te Gulpen in 2004 tussen 28 augustus en 2 sep- 

tember met smeer werden gelokt, met als hoogste aantal zeven 

exemplaren op 29 augustus. Op 18 augustus 2005 werden hier nog 

eens twee vlinders op smeer aangetroffen (persoonlijke medede- 

ling Frans van Oosterhout). Heel bijzonder zijn ook de observaties 

die sinds 2001 verricht zijn tijdens het monitoren van de Watervleer- 

muis (Myotis daubentonii) in de 400 m lange overkluizing van de 

Keutelbeek in Sittard.Tijdens monitoringsronden wordt hier vrijwel 

jaarlijks het Zwarte weeskind in meerdere exemplaren gezien. In ie- 

der geval werden op 24JUN 2002 drie en op 20 juni 2007 zes vlinders 

aangetroffen waarbij van één exemplaar een foto is gemaakt (DAM- 

STRA, 2008). Er bevindt zich blijkbaar een populatie van deze soort 

midden in de stad Sittard. Waarnemingen bij Griendtsveen op 9 juli 

2003,24 augustus 2004 en 16 juli 2006 en bij Helenaveen op 6 au- 

gustus 2007 duiden opeen populatie in deze omgeving. Op deze 

data werd telkens één exemplaar op smeer gezien. Op de Meinweg 

werd op 18 en 20 augustus 2007 een vlinder op smeer aangetroffen. 

Verder is er nog een melding van twee vlinders uit de omgeving van 

Slenaken op 3 augustus 2004 en tenslotte nog een melding van een 

vlinder op 10 september 2006 bij kasteel Schaloen te Valkenburg. 

Pijpenstro-uil (Apamea aquila) 

Een zeer zeldzame soort die behalve in de Peel ook lokaal in de veen- 

gebieden in het noordoosten van ons land voorkomt. Hij komt veel 

beter op stroop dan op licht. Dat de Pijpenstro-uil plaatselijk heel ge- 
woon kan zijn, bewijzen de meer dan 200 waarnemingen op smeer 

die tussen 2003 en 2006 in juli bij Griendtsveen werden gedaan 

(persoonlijke mededeling Anton Cox). 

Hoogveenvlekuil (Amphipoea lucens) 

Een zeldzame soort die in veengebieden op de voedselplanten Pij- 

penstrootje (Molinia caerulea) en Veenpluis leeft. Bij Griendtsveen 

werden tussen 2003 en 2006 door Anton Cox ongeveer 50 vlinders 

op licht geteld. Deze soort lijkt sterk op de Geelbruine vlekuil (Am- 

phipoeafucosa), maar is gemiddeld forser en kanalleen met behulp 

van een genitaalpreparaat met zekerheid worden gedetermineerd 

(LEMPKE,ig65). 

Wol legras-u i I (Celaena haworthil) 

Deze zeer zeldzame soort wordt vooral in vochtige veenachtige ter- 

reinen waargenomen.Tot de voedselplanten behoren onder meer 

grassoorten, Veenpluis [Eriophorum angustifolium) en wollegras 

[Eriophorum spec). Bij Griendtsveen werden tussen 2002 en 2004 

ongeveer 20 exemplaren in juli en augustus zowel op licht als op 

smeer waargenomen (persoonlijke mededeling Anton Cox). 

Karmozijnrood weeskind (Catocalasponsa) 

Van deze prachtige, zeldzame soort die verspreid over het hele land 

kan worden waargenomen werd telkens één vlinder aangetrof- 

fen bij Griendtsveen op 1 september 2004, te Mook op 2 septem- 

ber 2004, te Neerbeek op 16 juli 2007 (persoonlijke mededeling Jo 

Queis) en te Landgraaf op 14 september 2007. Op de Meinweg wer- 

den op7Juli2007twee exemplaren gesignaleerd. De voedselplant is 
de ei k [Ouercus spec.) 

Katoendaguil (Helicoverpa armigera) 
Deze soort is een zeldzame trekvlinder die afkomstig is uit subtro- 

pische gebieden en daar een doorlopende cyclus kent. De vlinders 

zijn zowel overdag als's nachts actief.Te Oostrum bij Venray werd op 

22 oktober 2006 een rups gevonden die verpopte en op 24juni 2007 

een vlinder opleverde. 

Vlekdaguil (Heliothispeltigera) 

Deze vlinder is evenals de vorige een trekvlinder en kan er gemakke- 

lijk mee verwisseld worden. Dit overkwam ook de ontdekker van de- 

ze soort als nieuwe soort voor de Nederlandse fa una, de heer Rijk. De 

op 8 september 1928 te Heugem doorhem gevangen vlinder werd 

aanvankelijk als Katoendaguil (Helicoverpa armigera) gedetermi- 

neerd. Pas later werd hij in zijn collectie correct op naam gebracht 

(RIJK, 1938). Van deze immigrant die verspreid over ons land kan wor- 

den waargenomen werden op 23 augustus 2006 bij een kwekerij 

van vaste planten te Meijel twee vlinders tussen een aantal Gam- 
ma-uiltjes (Autographa gamma)foeragerend aangetroffen. Op 27 

juli 2006 werd op de Sint-Pietersberg een vlinder op Kalketrip(Cen- 

taurea calcitrapa) gezien. 

Bleekschouderuil (Acontia lucida) 

Bij het doornemen van aantekeningen over lichtvangsten in deVij- 

lenerbossen, verricht door de helaas veel te vroeg overleden Frans 

Felder, vond de auteur een waarneming van deze in Noordwest-Eu- 

ropa uiterst zeldzame immigrant. Dit eerste Limburgse exemplaar 

werd op 26 juli 1998 ineen lichtval aangetroffen. Aan de juistheid 

van deze waarneming hoeft niet getwijfeld te worden omdat Frans 

Felder dit opvallende, fraai getekende uiltje ook regelmatig in Zuid- 
Frankrijk ving, waar de soort wijd verspreid voorkomt. De vlinder is 

zowel overdag als 's nachts actief (ROBINEAU, 2007).Tweemaal eerder 

is de soort in Nederland gesignaleerd. Het eerste exemplaar werd in 

1947, hoogstwaarschijnlijk in juli, te Sint Michielsgestel gevangen 

(LEMPKE, 1947), het tweede werd in 1997 bij Rockanje gezien (WARING 

&T0WNSEND,2OO6). 

Moeras-micro-uil (Hypenodes humidalis) 
Deze zeer kleine uilensoort kan gemakkelijk voor een micro worden 

gehouden en werd tussen 2003 en 2007 bij Griendtsveen zowel op 

lichtalsopsmeerinzeergroteaantallen aangetroffen (persoonlijke 

mededeling Anton Cox). Overigens is het in Nederland een zeldza- 

me soort van heiden, moerassen en vochtige graslanden die twee 

generaties per jaar heeft en waarvan de rups op diverse grassoor- 

ten leeft. 
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FICUUR4 

Walstropijlstaart (THy les ga 11 i \), a) rups, en b) 

imago (foto's: Herman Peeters). 

SPANNERS (CEOMETRIDAE) 

ties, waaronder een mannetje op 26 oktober 

te Heerlen. Op dit moment lijkt het Papegaai- 

tjeeen comeback gemaakt te hebben, want de 

vlinder is sinds 2004 in alle provincies behalve 

in Groningen, Flevoland en Zuid-Holland waar- 

genomen. Zeker in Limburg gaat het de soort 

weer voor de wind gezien de waarnemingen 

in 2007. De vlinder is aangetroffen in de omge- 

ving van Nederweert, Echt, Landgraaf en Epen. 

Te Posterholt is tussen 3 en 27 oktober vijf maal 

telkens één vlinder gezien en teSchin op Geul 

is hij begin november enkele keren waargeno- 

men (VERSCHOOR et al., 20o8).Tenslotteiser nog 

de waarneming van een laat exemplaar op 23 

november te Posterholt. De vlinder verschijnt 

aan het begin van de herfst en vliegt na de over- 

wintering weer in april en mei.Voedselplanten 

van de rups zijn diverse loofboomsoorten, met 

een voorkeur voor eik (WARING & TOWNSEND, 2006). 

Stalkruidspanner (Aplasta ononaria) 
Van deze spannersoort zijn slechts enkele waarnemingen uit Ne- 

derland bekend. Het is een Oost-Mediterrane xerotherme steppe- 
soort die hoofdzakelijk op kalkbodem voorkomt (FORSTER & WOHL- 

FAHRT,198I). In Limburg werden tot nu toe twee vlinders gezien. Het 

eerste exemplaar te Griendtsveenopi6augustusig64(LEMPKE,i967) 

en hettweedeop26juli2ooi indebuurtvanCottessen. 

Gemarmerde oogspanner (Cyclophorapendularia) 
Dit is een zeer zeldzame vlinder die af en toe verspreid over het 

land wordt waargenomen. Het is een soort van heiden en vochtige 

graslanden metals belangrijkste voedselplant wilg (Salix spec). Bij 

Griendtsveen werden tussen 2004 en 2006 van de twee generaties 

meer dan 20 exemplaren op licht gezien (persoonlijke mededeling 

Anton Cox).Van de eerste generatie stammen de waarnemingen uit 

mei en van de tweede uit juli en augustus. 

Zuidelijke bandspanner [Nycterosea obstipata) 
Bij deze kleine soort is duidelijk sprake van seksuele dimorfie. Het 

is een zeldzame trekvlinder die in wisselende aantallen verspreid 

over het land kan worden gevonden. De later in het jaar aangetrof- 

fen vlinders stammen vaak af van de hier eerder in het jaar versche- 

nen immigranten (WARING & TOWNSEND, 2006). Op 19 augustus 2002 

werd een vlinder te Susteren gezien. Op 13 oktober 2006 werd een 

mannetje te Venray gesignaleerd. In 2007 werden maar liefst zeven 
vlinders, telkens één exemplaar, waargenomen. Vier waarnemin- 

gen komen uit de omgeving van Nederweert. De data zijn 30 mei, 

25 augustus, 18 september en 4 november. Een vrouwtje werd op 12 

oktober te Wessem aangetroffen en op 13 oktober en op 4 november 

werd in Posterholt een vlinder gezien (VERSCHOOR et al., 2008). 

Grote boomspanner (Triphosa dubitata) 
Van deze zeer zeldzame spanner, die als voornaamste voedselplant 

Wegedoorn (Rhamnus catharticus) heeft, werden op 3 januari 2000 

twee overwinterende exemplaren bij Cadier en Keer gezien. De 

overwintering vindt onder meer plaats in huizen, schuurtjes, maar 

ook in natuurlijke winterkwartieren zoals grotten. De vlinders kun- 

nen daar soms al in augustus worden aangetroffen (EBERT,200I). In 

de jaren '80 en '90 van de vorige eeuw werden regelmatig vlinders 

aangetroffen in de grotten bij Geulhem (persoonlijke mededeling 

GuidoSmeets). 

Drievlekspanner (Stegania trimaculata) 

Bij het verschijnen van het laatste supplement van de Catalogus der 
Nederlandse Macrolepidoptera in 1970 was deze vlinder nog niet 

uit Nederland bekend. Voor FAJCIK&SLAMKA(I996) was het nog een 

Zuid-Europese soort die zeer lokaal in het zuiden en zuidwesten van 

Midden-Europa voorkwam. In 1987 werd het eerste Nederlandse 

exemplaar te Tegelen waargenomen (WIKIPEDIA, 2007).Thans is de 

Drievlekspanner in Nederland een zeer zeldzame soort die hier in 

twee generaties, mei-juni en augustus-september, verschijnt. De 

vlinder komt het meest in landbouwgebieden met populieren voor 

(WARING & TOWNSEND, 2006). In onze provincie stammen de meeste 

waarnemingen uit Midden-Limburg.Telkens één vlinder werd aan- 

getroffen op 6 juni 2006 te Brunssum (forma cognataria), op 24 mei 

2007 te Heerlen,op 4augustus 2007 te Sint Odiliënberg en op 11 au- 

gustus te Wessem (VERSCHOOR et al., 2008). Uit de omgeving van Os- 
pel is ook telkens één vlinder op 2i mei en 2,6 en 19 augustus 2007 

gemeld. Vooral bij de voorjaarsgeneratie kunnen af en toe donker 

bestoven exemplaren (forma cognataria) worden aangetroffen 

(FORSTER &WOHLFAHRT,198I;EBERT, 2003). 

Pa pegaaitje (Chloroclysta siterata) 

LEMPKE (1967) schreef destijds dat deze vlinder tot onze zeer zeldza- 

me spanners behoorde, waarvan slechts hoogst zelden een exem- 

plaar gevangen werd. Bovendien constateerde hij dat sprake was 

van een sterke achteruitgang van deze soort. Immers 18 jaar eerder 

kwam de vlinder nog verspreid over het hele land voor en was van 36 

vindplaatsen bekend (LEMPKE, 1949).Tussen 1980 en 2005 is de vlin- 

der van twee locaties in Limburg gemeld en in 2006 van drie loca- 

Dennenbandspanner (Pungeleria capreolaria) 

Dit is een spanner waarvan slechts enkele waarnemingen sinds 

1978 uit Nederland bekend zijn.Te Mook werd op 23 augustus 1985 

een vlinder gezien, op 30 augustus 2002 twee exemplaren bij het 

Bovenste Bos en op 19 augustus 2007 werd door de auteur een man- 

netje te Heerlen op licht aangetroffen. In de Belgische Ardennen kan 

de soort plaatselijk vrij gewoon zijn zoals in de omgeving van Jal- 

hay (Bel Croix). Het is een karakteristieke soort van naaldbossen en 
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FIGUUR5 

Imago vrouwtje Tauvlinder fAglia tauj in karakteristieke houding tegen beu- 

kenstam (foto: Marcel Prick). 

gemengde bossen met als voedselplanten spar (Picea spec, Abies 

Spec.) ( FORSTER & WOHLFAHRT,ig8l; EBERT.2003). 

Vals witje (Siona lineata) 

0p24juni 1969 werd deze spanner, die in de vlucht met het Klein ge- 

aderd witje (Pieris napi) [figuur 2] verwisseld kan worden, door J.Til- 

mans langs een spoordijk even buiten Eijgelshoven als nieuwe soort 

voor de Nederlandse fauna ontdekt (TILMANS,I97O). Het huidige voor- 

komen is vrijwel beperkt tot Zuid- en Midden-Limburg en de vlinder 

bereikt hierzijn noordelijke areaalgrens. De soort, waarvan de rups 

polyfaag op diverse kruidachtige en houtige gewassen leeft, is inmid- 

dels in veel grazigeterreinen aan te treffen. Dit blijkt uit het feit dat in 

2007 bij De Vlinderstichting 50 waarnemingen van 23 kilometerhok- 

ken binnenkwamen. Uit al deze waarnemingen valt af te leiden dat 

detop van de vliegtijd in detweede helft van mei en begin juni ligt. 

PIJLSTAARTEN (SPHINCIDAE) 

Doods\r\oofdv\'mder(Acherontiaatropos) 

Van deze grote spectaculaire trekvlinder worden ieder jaar wel een 

aantal exemplaren verspreid over ons hele land aangetroffen. Op 16 

augustus 2005 is een vlinder bij Wijlre gezien.Op 31 juli 2006 werd te 

Holtumeen rups gevonden die verpopteen op 18 september 2006 

een vlinder opleverde. Bij het rooien van aardappelen werden in de- 

zelfde plaats op 30 september 2006 nog eens vijf poppen gevonden. 

Verder is in 2006 telkens één waarneming te Susteren op 1 augustus 

en te Geleen op 25 oktober gedaan. In oktober 2006 werd te Heerlen 

een volwassen rups gevonden die op 13 april 2007 een vlinder ople- 

verde.Tenslotte werd op 12 juni 2007 nog een vlinder te Montfort 

aangetroffen. 

Teunisbloempijlstaart (Proserpinus proserpina) 

Deze warmteminnende soort heeft in Noordwest-Europa vanaf 

1980 zijn opmars in noordelijke richting uitgebreid. Hij is vóór 1990 

slechts een enkele keer in ons land waargenomen. Vanaf 1996 be- 

gon de vlinder aan een opmars die echter vrijwel tot de provincie 

Limburg beperkt bleef (HERMANS &THEELEN, 1998; VAN SWAAIJ & HER- 

MANS, 1999). In 1997 waren al zes vind plaatsen van vlinders of rupsen 

in Limburg bekend (JANSEN, 1998; PETERS, 1998).Tussen 1999 en 2001 

vond GuidoSmeets regelmatig een aantal rupsen op Wilgenroos- 

je (Chamerion angustifolium) op het industrieterrein Weerterveld 

tussen Meerssenen de Beatrixhaven. In 2004 werden op 23 en 24 

augustus telkens vijf rupsen gevonden te Landgraaf en op 29 au- 

gustus nog een rups te Brunssum. Waarnemingen van vlinders zijn 

ervan Schin op Geul in mei 2004,Elslooop20 mei 2005, Brunssum 

op 13 mei 2006 en uit de omgeving van Ospel op 14 en 26 mei 2007. 

Te Neer werd een rupsop24Juli 2006 aangetroffen, bij kasteel Ter- 

worm (Heerlen) een rups op 1 augustus 2007 (persoonlijke mede- 

deling John Adams) en te Maastricht een rups op 6 augustus 2007. 

De hoornachtige stekel op het elfde segment, de'pijl'.die karakteris- 

tiek is voor de meeste rupsen van de pijlstaarten, ontbreekt bij deze 

soort. In plaats daarvan bevindt zich op die plek een gele ronde vlek 

meteen donkere kern [figuur 3]. 

Oleanderpijlstaart(Daphn/s/7er/ï) 

Dit is een zeer zeldzame trekvlinder, afkomstig uit subtropische ge- 

bieden, waarvan vanaf 2000 uit Limburg slechts één waarneming 

bekend is. Deze waarneming op 24 september 2002 stamt uit Maas- 

tricht. 

Walstropijlstaart (Hylesgallii) 

Van deze zeer zeldzame soort die lokaal verspreid over ons land kan 

worden waargenomen werden te Cadier en Keer door Herman Pee- 

ters op 1 september 2002 twee rupsen op Wilgenroosje gevonden. 

De rupsen [figuur 4a] werden mee naar huis genomen, verder opge- 

kweekt en leverden in 2003 twee vlinders [figuur 4b] op. Overigens 

kunnen de rupsen in sommigejaren lokaal,vooral opdeVeluwe.in 

grote aantallen worden aangetroffen. 

TANDVUNDERS (NOTODONTIDAE) 

P\u\msp\nner (Ptilophora plumigera) 

Deze soort die als voedselplanten esdoornsoorten(/4cerspec.) heeft, 

dankt zijn naam aan de sterk geveerde antennen van het mannetje 

en verschijnt als een van de laatste vlinders in het jaar, eind okto- 

ber of soms zelfs pas in november, maar in ieder geval na de eerste 

nachtvorst. De vliegtijd kan tot in december duren. De Pluimspinner 

werd voor het eerst in Nederland op 21 november 1992 langs de rand 

van het Bovenste Bos bijTerziet waargenomen (PRICK & SMEETS,1995). 

Ook daarna werd hij op die locatie regelmatig gezien. In 2002 wer- 

den op 15,16 en 24 november in totaal elf vlinders waargenomen. 

In het aansluitende Belgische bosgebied bijTeuven kan hij soms in 

grote aantallen op het vanglaken verschijnen. 

NACHTPAUWOCEN (SATURNIIDAE) 

Tauvlinder {Aglia tau) 

Van deze vlinder die veelal in beukenbossen vliegt, zijn de manne- 

tjes overdag actief waarbij ze vooral bij zonnig weer in een wilde zig- 

zagvlucht op zoek zijn naar maagdelijke wijfjes. Ze komen echter ook 

goed op licht. Devrouwtjes [figuur 5] zijn in deschemeringen's nachts 

actief, maar zitten overdag met naar boven dichtgeklapte vleugels 

onder aan stammen of kleine struiken in afwachting van een manne- 

tje. In Limburg komt de soort alleen maar voor in het uiterste zuiden 

en noorden. De observaties stammen van Mook waarop 26 mei 2001 

één vlinder werd gezien en het Vijlenerbosch waar op 3 mei 2001 drie 

vlinders en opio mei 2002 twee exemplaren werden gezien. 
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DONSVLINDERS (LYMANTRIIDAE) 

Moerasspinner (Laelia coenosa) 

Dit is een uiterst lokale en zeldzame soort die eind juli 1949 als nieu- 

we soort voor de vaderlandse fauna te Swalmen door Landsman 

werd ontdekt. Dit werd door Lücker tijdens de vergadering van de 

entomologen op donderdag 13 oktober 1949 medegedeeld (LüCK- 

ER, 1949). In de jaren vijftig van de vorige eeuw werd de soort, zowel 

vlinders als rupsen, een aantal keren door onder meer Nies bij Deur- 

neen Budel gevonden (LEMPKE, 1959). Bij deze laatste plaats, op de 

grens van Limburg en Noord-Brabant, werden op 3 augustus 2001 en 

28 juli 2002 telkens tien vlinders op licht waargenomen (persoonlij- 

ke mededeling Anton Cox). Dit schijnt de enige plek in Nederland te 

zijn waarvan recente waarnemingen bekend zijn. Voedselplanten 

zijn Riet (Phragmitesaustralis),zwenkgrassen (Festuca spec.) en zeg- 

gen (Corexspec.) (WEIDEMANN & KöHLER.iggö). 

Zwarte I-vlinder (Arctornis l-nigrum) 

Dit is een zeldzame soort van bosachtige gebieden uit de oostelij- 

ke helft van ons land die vooral wilg (Salix spec.) en populier (Popu- 

lus spec.) als voedselplanten heeft. In Midden-Europa is hij in beu- 

kenbossen verbreid en heeft daar hoofdzakelijk Beuk [Fagus sylva- 

tica) en linde (T/7/ospec.) als voedselplanten (FORSTER & WOHLFAHRT, 

i960). In het Bovenste Bos werd in 2002 een vlinder waargenomen 

en in het uiterste noorden van Limburg werden in juli 2000 teMook 

en in juli 2003 bij de Plasmolen telkens drie vlinders op licht waar- 

genomen (persoonlijke mededeling Anton Cox). Het lichaam en de 

vleugels zijn afgezien van de zwarte'L'sneeuwwit [figuur 6], maar 

FIGUUR6 

Imago Zwarte I-vlinder (Arctornis l-nigrum,) (foto:JacquesSentjens). 

zijn prachtig groen gekleurd als de vlinder pas uit de pop gekomen is 

(WEIDEMANN & KöHLER,I996). 

BEERVLINDERS (ARCTIIDAE) 

Spaanse vlag (Euplagia quadripunctaria) 

Over deze soort verscheen in augustus 2007 een artikel in het Na- 

tuurhistorisch Maanblad (GROENENDIJK, 2007a). Daarin wordt door 

de auteur het belang van Zuid-Limburg voor deze Habitatricht- 

lijnsoort aangetoond. Om een beeld te krijgen van de populatie- 

ontwikkelingen wordt de soort op vijf monitoringroutes gevolgd. 

Buiten Zuid-Limburg wordt deze fraaie vlinder nauwelijks waar- 

genomen. De rups [figuur 7] leeft van allerlei kruiden en struik- 

achtige gewassen (EBERT,1997). De waarnemingen uit 2007 staan 

niet meer in het artikel van Groenendijk vermeld. Dat het echter 

een goed jaar voor de soort was, blijkt uit de 31 waarnemingen uit 

15 kilometerhokken die bij De Vlinderstichting zijn binnengeko- 

men en allemaal zijn gelegen in Zuid-Limburg. Uit Midden-Lim- 

burg is één waarneming van Posterholt op 25 augustus afkomstig. 

Zeer spectaculair was de ontdekking van een grote bronpopulatie 

in de omgeving van Brunssum, waar op 14 augustus 2007 onge- 

veer 25 exemplaren werden geteld (persoonlijke mededeling John 

Adams). 

Bonte beer (Callimorpha dom inula) 

Van deze fraaie beervlinder [figuur 8] die zowel overdag als 's 

nachts actief is, werden in de omgeving van Valken burg in 2006 op 

8 juni twee vlinders en op 11 juni één vlinder waargenomen. Hier 

zijn de laatste jaren ook regelmatig rupsen die overwinterd had- 

den, in het voorjaar op brandnetel (Urtica spec.) en braam (Rubus 

spec.) gevonden. De overwintering geschiedt meestal individu- 

eel, samengerold in bladeren in de kruid laag dicht boven de grond 

(WEIDEMANN & KöHLER,igg6). In het Bovenste Bos, werden in 2002 

drie exemplaren gezien en bij Nederweert werd op 25 juni 2007 

één exemplaar waargenomen. 

Klein muisbeertje (Pelosiaobtusa) 

Tussen 1985 en 2000 zijn geen waarnemingen uit Limburg van het 

zeldzame Klein muisbeertje geregistreerd. Op 3 augustus 2001 en 

op 28 juli 2002 werden op licht bij Budel telkens tien vlinders en op 

24 juli 2007 bij Griendtsveen twee vlinders ook op licht waarge- 

nomen. Voedselplanten van de rups zijn onder meer Riet en korst- 

mossen. 

Viervlakvlinder (Lithosia quadra) 

Dit is de grootste vertegenwoordiger van de onderfamilie van de 

Lithosiinae, waartoe ook de vorige soort behoort. Van deze zeer 

zeldzame trekvlinder komen de meeste waarnemingen uit de 

zuidoostelijke helft van Nederland.Te Venray werd op 14 en 22 sep- 

FIGUUR7 

Rups Spaanse vlag (Eu p\ag\a c\uadripunctaria) (foto: Jacques Sentjens). 
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FIGUUR8 

Imago Bonte beer (tallimorphadominulaj (foto: Nely Honig, De 

Vlinderstichting). 

tem ber 2006 tel kens één vrouwtje gesignaleerd. Tijdens de nacht- 

vlindernacht op 23 september 2006 werd ook een aantal vlinders 

in Nederland gezien. Deze vlinders maken hoogstwaarschijnlijk 

deel uit van een invasie in Noorwest-Europa (GROENENDIJK, 2007b). 

Op 19 juni 2007 werd een mannetje te Heerlen op licht waargeno- 

men. Het mannetje en vrouwtje zijn sterk seksueel dimorf. 

Prachtbeer (Utetheisa pulchella) 

Heel bijzonder was dat tussen 22 oktober en 4 november 2006 

tenminste vijf verschillende exemplaren van deze zeer zeldzame 

trekvlinder in Nederland werden gesignaleerd. Tot dan toe wa- 

ren slechts enkele meldingen van deze soort bekend (GROENENDIJK, 

2007b). Het eerste Limburgse exemplaar werd op 17 juli 1963 van 

de Brunssummerheide gemeld. In 2007 werden in Limburg twee 

vlinders waargenomen. Guido Smeets zag op 26 oktober een vlin- 

der op een kalkgrasland bij Schin op Geul [figuur 9] en begin no- 

vember werd op de Brunssummerheideeen exemplaar door Olaf 

Op den Kamp aangetroffen. 

BLOEDDRUPJES [ZYCAENIOAB) 

Kleine sint -ja nsvlinder (Zygaena viciae) 

De Bloeddrupjes behoren weliswaar tot de nachtvlinders, maar 
zijn bijna uitsluitend overdag actief. De Kleine sint-jansvlinder 

werd in het uiterste zuiden van Limburg in 1994 als nieuwe soort 

voor de Nederlandse fauna ontdekt (VESTERGAARD, 1999). Daarna 

werd de soort ook in 1995,1996 en 1997 op een kalkhelling vlak- 

bij Wijlre aangetroffen (GROENENDIJK & VAN OOSTERHOUT 1998; GROE- 

NENDIJK, 1999). Ook rupsen van deze soort werden hieriederjaarin 

mei tot 2004 op wikke (Vicia spec.) aangetroffen. In 2001 werden 

tien vlinders tussen 2ojuni en 3juIt, in 2002 24 vlinders tussen 24 

juni en 8 juli geteld. Op 16 juni 2003 werden vijf vlinders gezien, 

in 2004 nog drie rupsen, maar geen vlinders en de laatste vlinder 

werd op 20 juni 2005 waargenomen.Ondanks gericht zoeken naar 

rupsen en vlinders werd de soort daarna niet meer gezien en dat 

zou kunnen betekenen dat hij hier na tien jaar verdwenen is. Een 

mogelijke oorzaak kan zijn dat in de nazomervan 2005 een kudde 

schapen de plek waar zowel de vlinders als de rupsen zaten volle- 

dig heeft kaal gevreten (persoonlijke mededeling Frans van Oos- 

terhout). Op 8 juli 2006 werd door de auteur op een nieuwe vind- 
plaatseen ka I k hel I i ng i n de omgeving van Si m pel veld, één vlinder 

gezien en op 13 juni 2007 werden op dezelfde plek drie exemplaren 

waargenomen. Oppervlakkig gezien lijkt deze soort op de gewo- 

ne Sint-jansvlinder, maar hij is duidelijk kleiner, oogt fragieleren 

heeft slechts vijf stippen en bovendien ligt de top van de vliegtijd 

rond dejuni-juli wisseling, terwijl die van de Sint-jansvlinder ge- 

woonlijk in augustus ligt (GROENENDIJK,1999).Tussen de 24 vlinders 

die in 2002 werden gezien zaten ook twee dieren met zes stippen 

FIGUUR9 

Imago Prachtbeer (Utetheisa pulchellaj (foto: Guido Smeets). 

(persoonlijke mededeling Frans van Oosterhout). Deze variëteit is 

ook in de literatuur beschreven (EBERTJ994). 

DISCUSSIE 

Van de 37 genoemde soorten zouden er in Nederland tenminste 

vijf als typisch Limburgse specialiteiten kunnen worden gekarak- 

teriseerd. Het zijn de Drievlekspanner (Stegania trimaculata), het 

Vals witje (Siona //>?eofo),deTeunisbloempijlstaart (Proserpinus 

proserpina), de Spaanse vlag (Euplagia quadripunctaria) en de Klei- 

ne sint-jansvlinder (Zygaena viciae). Het zijn allemaal warmtemin- 

nende soorten die 20 tot 30 jaar geleden niet of nauwelijks in Ne- 

derland voorkwamen en die geleidelijk hun areaal naar Limburg 
hebben uitgebreid, waarbij vooral in deze eeuw het aantal waar- 

genomen vlinders duidelijk is toegenomen. Dit zal waarschijnlijk 

te maken hebben met een voor deze soorten gunstige klimatologi- 

sche ontwikkeling en misschien zullen ze zich in de komende jaren 

vanuit hun Limburgse uitvalsbasis verder over Nederland versprei- 

den. Daarnaast speelt zeker ook een zogenaamd waarnemersef- 

fect een rol, omdat steeds meer mensen zich voor (nacht)vlinders 

interesseren en hun waarnemingen ook via De Vlinderstichting, 

Waarneming.nl of anderszins doorgeven. 
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Summary 

OBSERVATIONS OF RARE MACRO-MOTHS IN 

THE PROVINCE OF LIMBURG SINCE 2000 

Recent years have seen an increase in the 

number of records of macro-moths in the 

province of Limburg, including many note- 

worthy observations. Thirty-seven of the 

most interesting species are discussed.Two 

of them, Blair's shoulder-knot (Lithophane 

leautieri) and Pail shoulder (Acontia lucida), 

are new additions to the Limburg fauna. 

At least five of the rare species observed, 

the Dorset cream wave (Stegania trimacu- 

lata), Black-veined moth (Siona lineata), 

Willowherb hawk-moth (Proserpinusproser- 

pina), Jersey tiger (Euplagia quadripunctar- 

ia) and New Forest burnet (Zygaena viciae) 

are thermophylic species whose occurrence 

in the Netherlands is almost exclusively lim- 

ited to southern Limburg.They were hardly 

seen in the Netherlands 20 or 30years ago, 

but since then they have steadily expanded 

their range to our province, probably owing 

to favourable climate conditions. 
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Kleine pages in Limburg 

Kars Veling, De Vlinderstichting, Postbus 506,6700 AM Wageningen 

Stil zittend op een jong berkje in de overgang van hei naar 

bos zie je een Groentje (Callophrys rubi) compleet over het 

hoofd. Pas als je te dichtbij komt en de vlinder vliegt op dan 

zie je de donkerbruine bovenzijde van de vleugels, afgewis- 

seld met het fraaie groen van de onderzijde. Anderhalf uur 

moetje soms wachten, omhoog starend naar de top van de 

boom, om de eerste lepenpage (Satyrium w-album) te zien 

vl iegen en van de Sleedoorn page (Theclabetulae) is het vele 

malen makkelijker om eitjes te vinden dan de vlinders zelf. 

De kleine pages leven een verborgen bestaan. Naast deze 

soorten komen in Limburg ook nog de Bruine eikenpage 

(Satyrium ilicis) en de Eikenpage (Neozephyrus quercus) 

voor. De vijf soorten kleine pages zullen hier kort worden 

besproken. 

GROENTJE 

Het Groentje [figuun] is een buitenbeentje binnen de kleine pages. 

De andere hier besproken soorten zetten hun eitjes af op bomen en 

struiken, terwijl de voedselplanten van het Groentje onder andere 

Dophei (Erica tetralix),Struikhei (Calluna vulgaris), Blauwe bosbes 

(Vaccinium myrtillis) en Sporkehout (Rhamnusfrangula) zijn (AKKER- 

MANseto/.,20oi). Het iseen typische vlinder van bosranden, vooral 

de overgang van heide naar bos. Het is zeker geen algemene vlinder 

in Limburg die vooral aanwezig is in de Peelregio.deMeinwegen in 

Noord-Limburg. De verspreiding van het Groentje is de laatste ze- 

ven jaar niet wezenlijk veranderd, hoewel uit het zuidelijk deel van 

Limburg van wat meer kilometerhokken meldingen zijn, bijvoor- 

beeld van de Brunssummerheide.de omgeving van Maastricht en 

langsdeGeul. 

IEPENPACE 

Altijd al zeldzaam 
De lepenpage is altijd een zeldzame vlinder in Nederland geweest. 

Hoe zeldzaam precies is onbekend. De vlinder heeft namelijk een 

bijzonder verborgen leefwijze en kan al een populatie hebben bij 

één fors uitgegroeide iep (Ulmus spec.J. Najaren van schijnbare af- 

wezigheid blijkt de soort toch nog gewoon aanwezig, zoals in een 

stadspark in Heerlen. Op 23 mei 1992 werd de aandachtvan Guido 

Smeets getrokken door een Eekhoorn (Sciurius vulgaris) die in een 

iep zaden verorberde. Zo omhoogkijkend viel zijn oog op de rups van 

een lepenpage (SMEETS, 1992). Nader onderzoek wees uit dat er nog 

een tweede populatie op twee kilometer afstand aanwezig was. 

Beide populaties zaten in een Pluimiep (U/mus/aew'sj. Deze iep is ta- 

melijk resistent tegen de iepziekteen deze soort is dan ook minder 
vaak gekapt. In deze periode werden ook bij Geulle nog twee vlin- 

ders gezien en ook daar was mogelijk een populatie aanwezig. 

Uren op de rug onder de boom 
In 2004 is weer op zoek gegaan in Heerlen, in de omgeving waarde 

soort in 1992 en 1993 was gezien. In juni werd het gebied bezocht 

en werden de iepen in kaart gebracht. Vervolgens is er gezocht naar 

poppen. Doordat zowel de rupsen als de poppen onderaan de blade- 

ren van de iep zitten, zijn deze met wat tegenlicht goed te ontdek- 

ken als een donkere vlek in het blad. Hierbij is de trefkans het grootst 

aan de buitenkant van de boom, omdat daar de eitjes worden afge- 

zet en de rupsen niet als zeer mobiel te boek staan. Voor 

deze zoektocht is helder weer van belang, want bij een 

bewolkte lucht schijnen de bladeren onvoldoende door. 

De rupsen zijn aanwezig van februari/maart tot mei/ju- 

ni, de poppen vooral in juni. Ondanks het feit dat er uren 

onderde iepen werd doorgebracht, werden geen rupsen 

of poppen gevonden. Wellicht dat de lichte bewolking 

hier een rol in gespeeld heeft, waardoor de doorschij- 

nendheid van de bladeren duidelijk minderwas. 

Juli 2004: lepenpages! 

Enkele kilometers verderop werden in Kerkrade, bij 

de zoektocht naar de Purperstreepparelmoervlinder 

(Brenthis ino),wé\ lepenpages aangetroffen. Hier ging 

FIGUURl 

Het Groentje (Callophrys rubij (foto: Kars Veling). 
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het om een nieuwe vindplaats, waar de soort ook uit het verleden 

nog niet bekend was! Dit zorgde voor nog meer enthousiasme om 

ze ook op die andere locatie weer te vinden. In juli werd de vind- 

plaats in Heerlen wederom diverse dagen bezocht op zoek naarde 

vlinders. Na een aantal dagen tevergeefs te hebben gezocht wer- 

den op 22 juli diverse lepenpages gezien in detop van twee for- 

se iepen. Het ging hierbij om andere bomen, dan die waarop de 

soort in 1992 en 1993 was gezien. Al gauw zong het nieuws rond en 

de laatste week van juli 2004 waren de bomen een echte attractie 

met bijna doorlopend turende blikken omhoog. 

Vlinders zoeken 

De vlinders leven bijzonder verborgen en houden zich het groot- 

ste deel van hun leven boven inde boomtoppen op. Mannetjes ver- 

zamelen zich daar en de vrouwtjes gaan erheen om te paren. Een 

groot deel van de tijd zitten ze echter stil op de bladeren en zijn ze 

weinig opvallend. Vooral aan het einde van de middag, vanaf een 

uur of vier, worden ze wat actieveren zie je ze regelmatiger klei- 

nestukjes vliegen. Bij de vliegplaats in Heerlen is enkele uren ge- 

zocht naarde soort alvorens ze een aantal malen werd waargeno- 

men. Slechts tien minuten naar boven turen zondereen vlinder te 

zien zegt dus niets over de aan- of afwezigheid van deze soort (VE- 

LING, 2005). Soms komen de vlinders ook op de grond of op nectar- 

planten zoals distel of braam {Rubus spec), maar dit is waarschijn- 

lijk alleen het geval als erte weinig honingdauw (afscheiding van 

bladluizen) in de boomkroon aanwezig is. 

Eitjes zoeken 

Doordat de vlinders verborgen leven en a Neen in juli aanwezig zijn 

is de kans om populaties te ontdekken niet zo groot. In Engeland 

en Duitsland is goede ervaring opgedaan met het zoeken van ei- 

tjes van de lepenpage. Deze zijn donker bruinzwart met een lichte 

rand en hebben de vorm van een vliegende schotel. Ze worden af- 

gezet aan de buiten kant van de iep, op de grens tussen het nieuwe 

en oude hout en op en bij de knoppen (LIEBERT, 1999). De eitjes wor- 

den zowel boven in de boom als op de lagere takken afgezet en het 

zoeken van eitjes van juli tot in februari is een goede manier om de 

soort vast te stellen. In het Zuid-Duitse Tubingen iseen aantal win- 

ters gezocht naar eitjes en inmiddels is de soort er al in vele tien- 

FIGUUR2 

Met hoogwerker op zoek naar de eitjes van de 

lepenpage fSaty ri u m w-a I bu m) (foto: Kars Veling). 

tallen kilometerhokken aangetroffen. De 

vondsten worden gedaan op prachtig uit- 

gegroeide iepen in een mooi ontwikkelde 

bosrand, maar ook op kleinere iepen mid- 

den in het stedelijk gebied en zelfs op klei- 

ne iepjes die solitair op een kaal industrie- 

terrein staan. Mogelijk is de lepenpage een 

van de meest wijd verbreide dagvlinders 

van die regio (HERMANN,1994). 

De boom in 

In december 2004 zijn daarom medewer- 

kers van De VI inderstichting en leden van 

de Vlinderstudiegroep op zoek gegaan 

naar de eitjes van de lepenpage in Heer- 

len. Er werd begonnen bij de bomen waar de soort was waargeno- 

men, maar ondanks urenlange inzet werd niets gevonden. Alleen 

de onderste takken konden vanaf de grond worden onderzocht, 

terwijl die bomen bijna 20 m hoog zijn. Ook andere iepen in de om- 

geving (tot ongeveer twee kilometer van de vindplaats) die beke- 

ken werden leverden geen eitjes op. In januari 2005 is opnieuw ge- 

zocht, maar nu met een hoogwerker [figuur 2]! Zo kon ook tot in de 

boomtoppen gezocht worden. Deze expeditie leverde natuurlijk 

ook wel de nodige belangstelling van de omwonenden op en het 

was daarom goed dat er een informatievel aanwezig was waarop 

stond wat er nu eigenlijk gedaan werd. De foto's en de uitleg die 

gegeven werd zorgden voor een zekere trots bij de Heerlenaren: 

"Dat in hun gemeente zo een zeldzame vlinder voorkwam!". He- 

laas had de zoekactie geen positief resultaat, ook nu werd geen ei- 
tje gevonden. 

Uiterste emoties 

Vanaf 2004 werd de Iepen page jaarlijks gezien, hoewel altijd maar 

in klein aantal. Nooit zijn meer dan vijf lepenpages bijeen gezien. 

De constante aanwezigheid van de vlinder maakte het de moeite 

waardom nog door te zoeken en ook in het voorjaar van 2007 werd 
weer gezocht. Groot enthousiasme toen Cerben de Graaf en Sicco 

Ens - eindelijk - de eerste twee eitjes vonden. Eén eitje was al leeg, 

maar het andere eitje was nog onaangetast. Het bleef die dag bij 

deze twee eitjes, maar toen anderhalve week later verder zou wor- 

den gezocht, bleek dat de takken met de eitjes door de gemeente, 

tijdens een reguliere snoeibeurt waren afgezet en vernietigd. Dat 
er nog meer eitjes moeten hebben gezeten, bleek de zomer van 

2007 toen de lepenpage toch weer gezien werd. 

Overleg 
Inmiddels is er contact met de gemeente over deze locatie en wordt 

nagedacht over manieren waarop de lepenpage in Heerlen een ze- 

kerder toekomst tegemoet kan zien. Behalve dat rekening kan wor- 

den gehouden met de vlinder bij het beheer, kan ook gezorgd wor- 

den voor risicospreiding door de aanplant van nieuween liefstal 

wat grotere iepen in de omgeving. Op de locatie bij Kerkradewaar 

in 2004 de eerste lepenpages werden waargenomen is de soort na 

2004niet meer gezien. 
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FIGUUR 3 

Leefgebied van de Bruine eikenpage (SatyriumilicisJ op de 

Boshuizerbergen (foto: Kars Veling). 

BRUINE EIKENPAGE 

Stiekem verdwijnen 

Als een beheerder op de hogere zandgronden gevraagd 

wordt of de Bruine eikenpage er in de buurt voorkomt 

dan krijg je vaak een bevestigend antwoord. Bij door- 

vragen blijkt dat men hem al in geen jaren meer gezien 

heeft. Het aantal waarnemingen is in Nederland de af- 

gelopen tien jaar dramatisch afgenomen. Ook in Lim- 

burg is dit het geval (VELING, 2006). 

Lage eikjes 

De Bruine eikenpage komt voor in de buurt van lage, 

vaak wat kwijnende eikjes van zo'n 40 cm tot 1,5 m hoog. 

In het binnenland zijn dat altijd jonge eikjes. De soort is 

te vinden in jonge aanplant van eiken of op plekken waar natuur- 

lijke verjonging plaatsvindt. Nogal wat vliegplaatsen liggen langs 

spoorlijnen. Dat zijn vaak schrale, zandige plaatsen waar uit veilig- 

heidsoverwegingen regelmatig wordt gekapt om te voorkomen dat 

er hoge bomen dichtbij het spoor staan. In Limburg is een van de lo- 

caties bijvoorbeeld de Boshuizerbergen bij Venray, waar de soort zo- 

wel langs de spoorlijn als in een jonge eikenaanplant aanwezig is 

[figuur]. 

Veel nectar 

Naast die jonge eikjes, die voor de rupsen als voedselplant dienen, 

heeft de Bruine eikenpage ook nectarplanten nodig. In tegenstelling 

tot de Eikenpage, die bovenin de boom kan blijven zitten en leeft van 

luizenmelk (zoetstof uitgescheiden door bladluizen), is de Bruine ei- 

kenpage regelmatig te zien op nectarplanten zoals braam, distels en 

Jacobskruiskruid (Seneciojacobaea) (CHARDON, 1992). Ook Sporkehout 

(Rhamnusfrangula)\s een geliefde nectarplant. De vlinders zijn echter 

in deze struik moeilijk te zien en ook Eikenpages maken er nogal eens 

gebruik van. Soms kun je door te schudden aan Sporkehout tien tot 

vijftien pages opschrikken. Binnen een paar seconden dalen ze weer 

neer en in die tijd moeten ze op naam gebracht zijn. 

Verborgen bestaan 

Ondanks zijn nectarbehoefteen het feit dat hij regelmatig op oog- 

hoogte foerageert, wordt de Bruine eikenpage snel over het hoofd 

gezien. De bruine kleur is onopvallend en vaak zit de vlinder minu- 

tenlang met gesloten vleugels te drinken en zo stilzittend valt de- 

ze helemaal niet op. Soms komen ze met een flink aantal bij elkaar 

voor, maar op plekken met lage dichtheden worden op een dag soms 

maar twee of drie vlinders gezien. Op een kapvlakte, waar tussen 

dejong aangeplante eikjes vaak flink wat planten staan te bloeien, 

kunnen ze soms wel met tientallen bij elkaar voorkomen,zoals op 24 

juni 2003 in de Boshuizerbergen waar in een jonge eikenaanplant 31 

exemplaren werden gezien. 

Waarte vinden? 

De manierom deze vlindersoort te vinden is door gericht te zoe- 

ken op nectarplanten op plaatsen waar jonge eikjes staan, bijvoor- 

beeld jonge eikenaanplanten,dichtgroeiende kapvlaktes en wind- 

gaten in het bos (VELING, 2006). De Bruine eikenpage vliegt van half 

juni tot eind juli. In Limburg is de soort alleen in het noordelijk deel 

aanwezig. Helemaal in het noorden bij Mook bevindt zich al ja- 

renlang een populatie. Andere plaatsen waar waarnemingen uit 

meerdere jaren vanaf 2000 zijn doorgegeven, zijn Boshuizerber- 

gen (Venray), Broedersbos(Afferden),Broekhuizerbroek,de Paar- 

denkop ten zuiden van Ysselsteyn en de Hamert. In dit grote uitge- 

strekte Nationaal Park, waar in 2003 en in 2006 één exemplaar is 

gezien, zou de soort meer voor kunnen komenen hier zou het zoe- 

ken naar eitjes meer vindplaatsen aan het licht kunnen brengen. 

Eitjes zoeken 

Ook voor de Bruine eikenpage geldt namelijk dat de eitjes goed te 

vinden zijn. De eitjes worden op de lage struikjes afgezet op de stam, 

soms vlak boven de grond (GIBSON, 1997; KöSTLER, 2005). Om ze te vin- 

den moetje door de knieën en soms flink wat gras aan de kant doen. 

De vrouwtjes landen bovenop het struikje.maarze kruipen langs de 

stam naar beneden,ook tussen het gras door, om vervolgens eitjes 

af te zetten (KOSCHUH&SAVAS, 2004). Bij wat grotere struiken (tot 1,5 

m) worden de eitjes ook wel afgezet op de eerste zijtakjes. 

EIKENPACE 

Talrijker dan we denken? 

Van de hier besproken pages is de Eiken page de meest voorkomende. 

Waarschijnlijk komt de soort op nog veel meer plaatsen voor dan be- 

kend. Het grootste deel van zijn leven brengt de Eikenpage door in de 

boomkruinen en slechts af en toe wordt daar een vlinder gespot. Tij- 

dens de zeer hete periode in de zomer van 2006 werd dit mooi geïllu- 

streerd dooreen waarnemingvan GuidoSmeets bij de Kluis (Schin op 

Geul). 0pi9juli zag hij daar meer dan 100 Eikenpages op lage struiken 

in de schaduw zitten. Door de hitte waren ze uit de boomkruinen ver- 

jaagd en nu waren ze goed te zien en te tellen. Bij normale weersom- 

standigheden zouden op deze plek waarschijnlijk hoogstens vijf tot 

tien exemplaren zijn geteld.Ook elders in Limburg worden wel eens 

grotere aantallen bijeen gemeld,zoals op 31 juli 2006,80 exemplaren 

in Heerlen en op diezelfde plaats 50 exemplaren op i7juli 2007.Ook in 

dePeelregiozijngrotereaantallengezien,zoals73opdeLeveroysedijk 
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op 2 juli 2007,49 op 10 juni 2007 in een eikenbos in de Croote Moost 

en 43 in Ospel op 19 juni 2007. 

Hoge, oude eiken 

Overal in Limburg waar grote eiken staan zal de Eikenpage voor kun- 

nen komen. De soort stelt verder geen bijzondere eisen aan het leef- 

gebied. Het zoeken naareitjes van dezesoort levert regelmatig vonds- 

ten op, ook op plekken waarde vlinder zelf nog niet eerder gezien was. 

Als er een combinatie aanwezig is van Zomereiken (Ouercus robur) 

met Sporkehout dan worden op deze struiken regelmatig drinken- 

de Eikenpages gezien. Op andere nectarplanten worden Eikenpages 

maar weinig waargenomen. De soort kan ook overleven op plaatsen 

met weinigtot geen nectarplanten,omdat ze veel van hun voedings- 

stoffen van de bladeren van de eik aflikken, waaronder luizenmelk. 

Eitjes vooral bij eindknoppen 
In tegenstelling tot de eitjes van de Bruine eikenpage die op de stam 

en onderste takjes van lage boompjes zitten, zijn die van de Eiken- 

page lastiger te vinden omdat ze aan de buitenzijde en vaak hoog 

in de boom worden afgezet. Zeker in het stedelijk gebied, waar de 

bomen vaak hoog worden opgesnoeid vormt dit een probleem. Een 

flinke najaarsstorm kan daar trouwens wel een handje in helpen, 

omdat op de afgewaaide takken prima gezocht kan worden naar 

eitjes. Sommige bomen hebben ook takken die zo ver overhangen 

dat vanaf de grond de knoppen kunnen worden onderzocht. Van de 

Eikenpage bevinden zich verreweg de meeste eitjes tussen de eind- 

knoppen (NIELSEN, 1993). Ze zijn bruinig van kleur en dus niet erg op- 
vallend. De meeste eitjes worden apart afgezet; soms liggen ertwee 

of drie bijeen. 

FIGUUR4 

Het zoeken van eitjes van de Sleedoornpage (Thec\abetu\aej bij 

het Elzetterbos (foto: Cerben de Craaf). 

SLEEDOORNPAGE 

Vooral in Zuid-Limburg 

De Sleedoornpage is een zeldzame vlinder in Neder- 

land, die de laatste twintig jaar vooral in het stedelijk 

gebied voorkomt. In Limburg is de soort alleen nog in 

het uiterste zuiden aanwezig, hoewel daar de laatste 

jaren de toestand zorgwekkend is. De vlinder vliegt in 

augustus en september, maartoch zijn decemberen 

januari de beste maanden om de soort te zoeken! 

Verborgen 

Zoals de naam al aangeeft is de Sleedoornpage gebon- 

den aan Sleedoorn (Prunus spinosa). De rupsen leven 

van het jonge blad van deze soort, die veel in bosplant- 

soen wordt aangeplant. Naast Sleedoorn worden ook wel eitjes 

gevonden op andere Pamus-soorten, zoals Pruim (Prunus domes- 

tical en Gewone vogelkers (Prunuspadus). Ook de Sleedoornpa- 

ge verblijft een groot deel van zijn leven in de boomkruinen. Daar 

verzamelen mannetjes zich rondom een (letterlijk) opvallend uit- 

stekende boom. Vrouwtjes die uit de pop kruipen vliegen gericht 

op zo'n hoge opvallende boom afin de hoop snel een partnerte 

vinden. Na de paring kan ze zich dan helemaal concentreren op 

het afzetten van haar eitjes. Het leefgebied bestaat uit Sleedoorn- 

struweel met in de directe buurt opvallende bomen. In Limburg is 

de soort aanwezig op graften en op verspreid liggend Sleedoorn- 

struweel [figuur 4]. De eitjes overwinteren en zijn dus van sep- 

tember tot in april te vinden. 

Eitjes tellen 

Om een goed beeld te krijgen van de plaatsen waar de Sleedoorn- 

page voorkomt worden tellingen uitgevoerd van de eitjes die in de 

struiken aanwezig zijn. De eitjes worden vooral afgezet op de ok- 

sels van jonge takken tussen 50 en 170 cm van de grond (FARTMANN 

&TIMMERMANN,20O6). De eitjes zijn de gehele winter aan de bui- 

tenrand van de Sleedoorn aanwezig. Vanaf 2000 is de Sleedoorn- 

page in Limburg in 16 kilometerhokken waargenomen. Slechts in 

zes hokken zijn vlinders gezien, in de andere hokken is de aanwe- 

zigheid vastgesteld door de vondst van eitjes. In februari 2007 zijn 

in negen kilometerhokken in totaal 47 eitjes gevonden, verreweg 

de meeste in de omgeving van Epen [tabel 1]. 

KLEINE PAGES ZOEKEN: HEERLIJK WINTERWERK 

Lokatie Aantal kilometerhokken Eitj es 2007 

Epen 2 24 

Cottessen i 3 
Eys 1 2 

Wijlre 1 2 

SchinopGeul 1 3 
Sint-Pietersberg 2 7 
Stokhem 1 6 

Totaal 9 47 

Bij de kleine pages ben je dus niet helemaal afhankelijk van vlin- 

derwaarnemingen. Vier soorten overwinteren als eitje en zijn van 

juli/augustus tot het volgend jaar maart/april te vinden. Zowel 

TABEL1 

Aantal gevonden eitjes van de Sleedoornpage (Thecla betulaej in februari 
20oy. 
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Soort 

lepenpage 
(Satyrium w- 
album) 

Bruine 
eikenpage 
(Satyrium 
ilicis) 

Eikenpage 
(Neo- 
zephyrus 
quercus) 

Sleedoorn- 
page (Thecla 
betulae) 

Voedsel- 
plant 

Grote, in de zon   Diverse 
staande iepen     iepsoor- 
(U/musspec).     ten 

(Ulmus 
spec). 

.  Lage.minder Zomereik 
*  vitaleeikjes {Quercus 
{ (tot maximaal robur). 

1,50 m hoog). 

Hogere.oudere 
Zomereiken 
(Quercus 
robur). 

I Bosranden 
I met Sleedoorn 

(Prunus 
Spinosa) en 
Sleedoorn- 
struweel. 

Zomereik 
(Quercus 
robur). 

Sleedoorn 
(Prunus 
spinosa) 
en andere 
Prunus- 
soorten. 

Waarop de 
plant? 
Vaak in de buurt 
van de (ronde) 
bloemknoppen, 
zowel laag als 
hoger in de 
boom. 
Vlak boven de 
grond op de 
stam of op de 
eerste zijtakjes. 

Vooral tussen 
deeindknoppen 
van alle takken 
(hoog en laag). 

Op de grens 
van oud en jong 
hout.indeoksels 
van takjes,50- 
170 cm boven de 
grond. 

Hoe ziet het 
eieruit? 
Bruinzwart, 
glad meteen 
wit randje 
('vliegende 
schotel'). 

Crème- 
kleurigtot 
lichtbruin, 
halfbolrond 
met putjes 
en'deukje' 
middenop. 
Lichtbruin, 
afgeplat 
ha If bol- 
vormig met 
putjes. 
Wit.halfbol- 
vormigmet 
kleine putjes. 

Wanneer Waarin 
zoeken? Limburg? 
Julit/m Heerlenen 
februari. wellicht 

in andere 
gemeenten 
inZuid- 
Limburg. 

Julit/m Vooral 
maart. Noord- 

Limburg. 

Augustus 
t/m 
maart. 

Augustus 
t/mapril. 

Heel 
Limburg. 

Vooral 
inZuid- 
Limburg. 

TABEL 2 

Overzicht van de eitjes van de vier pages en vindplaatsen (foto 's: Kars Veling, met uitzondering van Bruine eiken page en Eikenpagejoto 's: Henk Bosma). 

in Nederland als in Duitsland en Oostenrijk is hiermee al ervaring 

opgedaan en er blijkt een goede vindkans te zijn, als je weet waar 

en hoe je moet zoeken. Zo zijn de eitjes van de Eiken page en Slee- 

doornpage heel goed te vinden. Voor Bruine eiken page en lepen- 

page is meestal meer geduld vereist, omdat deze soorten gewoon 

veel minder voorkomen en de tref kans beduidend lager ligt. In ta- 

bel 2 staat een overzicht van de eitjes van de vier pages en waar ze 

gezocht moeten worden. 
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Summary 

HAIRSTREAKS IN LIMBURG 

Five species of hairstreak occur in the Dutch 

province of Limburg. The Green hairstreak 

(Callophrys rubi) and Purple hairstreak 

(Neozephirus quercus) are common species, 

while Brown hairstreak (Thecla betulae) and 

Ilex hairstreak (Satyrium ilicis) are rare, and 

White-letter hairstreak (Satyrium w-album) 

only has one population. Most hairstreaks 

are difficult to spot, because they live hid- 

den in tree canopies. One way of finding 

these species is to search for eggs between 

July and April, because these butterflies 

overwinter as eggs on their host trees. Most 

of the eggs of Ilex hairstreak are deposited 

on small Oak trees (Quercus robur), near 

the base of the trunk. Purple hairstreak 

eggs can be found on larger oaks, mostly on 

the terminal leaf buds. Blackthorn (Prunus 

spinosa) is the most important host species 

of the Brown hairstreak, and the eggs of the 

White-letter hairstreak are deposited near 

the budsof Elm (Ulmus) species. 
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De historische en actuele verspreiding van het Bruin 
blauwtje en het Hooibeestje langs de Maas 
Pepijn Calle, Ecologisch Adviesbureau Calle, Van Broeckhuysenstraat^è,6511 PK Nijmegen 

Cijs Kurstjens, Kurstjens ecologisch adviesbureau, Rijksstraatweg 213,6573 CS Beek-Ubbergen 

Bart Peters, Bureau Drift, Nassaulaan 38,6571 AD Berg en Dal 

De Limburgse Maas (traject Eijsden/Mook) vormt voor het 

Nederlandse rivierengebied een bijzonder vlinderhabitat. 

Voor 1981 kwamen er circa 50 soorten dagvlinders voor, 

terwijl dit aantal tegenwoordig rond de 35 is (KURSTJENS 

et al., 2006). Het Bruin blauwtje (Plebeius agestis) en het 

Hooibeestje (Coenonymphapamphilus) behoren momen- 

teel tot de meer bijzondere dagvlindersoorten, die popula- 

ties hebben langs de Maas. In 2006 en 2007 is in het kader 

van het project 'Maas in Beeld' uitgebreid veld- en litera- 

tuuronderzoekgedaan naar de dagvlinderfauna van vrijwel 

alle natuurontwikkelingsprojecten langs de Maas. Dit arti- 

kel bespreekt de historische en actuele verspreiding van het 

Bruin blauwtje en Hooibeestje langs de Maas. 

BuitenpoWer Heerewaarden (Schurwaard) 

ledelse Bovenwaarden 
Kraaijenbergse Plassen 

Gebrande Kamp 

11 

Delaend 
kalberg 

Broekbuizerweerd .Eikenweerd 
Aastbroek   R t    , ,•    , 

,V;   Barbara s Weerd 

Blericker MdJ 
Romeinenweerd /u 

Bertkttrveld . i   """* 

Weerdebeemdei 

Bouitweerd- 

FIGUUR1 

Natuurontwikkelings- 

gebieden onderzocht 

voor het project Maas 

in Beeld (periode 

2006-2001). 

Overlaat van Osen 

Komngssteen     {rln. 

Brand 
Dilkensweerd/leggerse %'•; ,'Stevol 

Schroevendaalse Plas i- 

,' * B»g 

Elba 

Kerkeweeid 

Proefproject Heers «K> 

• 
Hochter Bampd f£, 

Bijkelse Bemden 
- Monding Swalmdal/Donderberg 

Asseltse Plassen 

Stadsweide 

isabellagreend 

oïensreense Plas) 

METHODE 

Het onderzoek naar de dagvlinders in het Maasdal [figuur 1] in 

2006 en 2007 is verricht in het kader van het onderzoeksproject 

Maas in Beeld. Daarbij worden deflora en fauna van alle natuur- 

ontwikkelingsgebieden langs de Maas op het traject Eijsden tot 

Hedel onderzocht. De hoofddoelstelling van het project Maas in 

Beeld is een evaluatie van 15 jaar natuurontwikkeling langs de 

Maas (KURSTJENS et al., 2006). In 2006 en 2007 werden in totaal 34 

gebieden onderzocht. Van deze gebieden liggen er 29 langs de 

Limburgse Maas (waarvan twee in Vlaanderen). Bij deze inventa- 

risatieswerden alle gebieden tussen mei en september vijf maal 

op dagvlinders geïnventariseerd.Van alle soorten zijn de aantallen 

genoteerd, bijzondere soorten zijn bovendien ingemeten met GPS. 

Tijdens het onderzoek werd wegens tijdgebrek geen aa ndacht be- 

steed aan het zoeken van eieren, rupsen en cocons. Wel werd pa- 

ring, territoriaal gedrag en eiafzet genoteerd om zo bijkomende 

informatie te verkrijgen over het al dan niet aanwezig zijn van po- 

pulaties en de omvang ervan. De grenzen van de tijdsperiodes die 

in dit artikel besproken worden, zijn gekozen op basis van een ster- 

ke verandering van de dagvlinderfauna in een bepaalde tijdsperi- 

ode. De veranderingen die per tijdsperiode plaatsvinden worden 

later in de tekst besproken. Alle waarnemingen van voor 2006 die 

worden besproken komen uit de databestanden van het Natuur- 

historisch Genootschap in Limburg, De Vlinderstichting en Vereni- 

ging Natuurmonumenten. 

BRUIN BLAUWTJE 

Het Bruin blauwtje [figuur 2] leeft in droge, zandige en grindrijke 

pioniersbiotopen, tot open, kruidenrijke en schrale graslanden en 

kalkgraslanden. Dergelijke graslanden worden gevonden in de dui- 

nen, op dijken, oeverwallen en rivierduintjes, in wegbermen en op 

opgespotenen ruderale terreinen. De vlinder vliegt vooral op warme 

open plaatsen en heefteen voorkeur voor gebieden met afwisse- 

lend open gronden begroeide plaatsen. De voedselplanten van het 

Bruin blauwtje zijn verschillende soorten uit de ooievaarsbekfami- 

lie, met name Kleine ooievaarsbek(Geran/iv/T7pus/7/u/Tj) en beide on- 

dersoorten van de Reigersbek {Erodium cicutarium). De soort over- 

wintert als halfvolgroeide rups (Bos et al., 2006). Het Bruin blauwtje 

wordt in de literatuur vermeld als een weinig mobiele vlinder. Over 

het algemeen verplaatsen de vlinders zich niet verder dan honderd 

tot tweehonderd meter van de plek waar verpopping heeft plaats- 

gevonden.Geregeld zijn echter enkele vlinders in staat gebleken om 

een grotere afstand af te leggen. Zo worden vlinders soms ver bui- 

ten de bekende vliegplaatsen waargenomen en worden braaklig- 

gende terreinen snel gekoloniseerd (BOURN & THOMAS, 1993;AKKER- 

MANset al., 2001). 
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FIGUUR2 

Bruin blauwtje (Plebeius agestisj in de Koornwaard 

(foto: Bart Peters) 

Waarnemingen voorigyo 

In deze periode werd nog niet zo intensief naar vlin- 

ders gekeken, waardoor het beeld van de exacte histo- 

rische verspreiding van de dagvlinders beperkt is. Van 

het Bruin blauwtje zijn in deze periode 30 verschillen- 

de waarnemingen (dus niet aantal individuen) bekend. 

Het ligt in de verwachting dat het Bruin blauwtje in de- 

ze periode aIgemener was dan de gegevens op het ver- 

spreidingskaartje [figuur 3] doen vermoeden. Waar- 

schijnlijk was geschikt biotoop in deze tijdsperiode 

nog op vrij grote schaal aanwezig. De soort kwam toen 

in ieder geval voor in het zuidelijk deel van de Maas (in 

ieder geval op de Sint-Pietersberg maar mogelijk ook 

langs de Maas), Midden-Limburg (traject Maasplas- 

sen) en nabij Cuijk en Hedel langs de Bedijkte Maas. 

Waarnemingen 1970-1994 

Erzijn indeperiodei970toten meti994slechtsi6waarnemingen 

bekend, terwijl er juist meer naar dagvlinders wordt gekeken. Er 

vindt in deze periode een afname plaats.de soort wordt niet meer 

gezien in het Maaspiassentraject. De werkelijke afname is wel- 

licht groter dan de kaartjes doen vermoeden. Dit heeft te maken 

met het incomplete beeld van de verspreiding in de vorige periode. 

De afname houdt verband met de toenemende intensieve land- 

bouwen het vastleggen van de oevers in deze periode. 

Waarnemingen 1995-2007 

In deze periode neemt het aantal waarnemingen toe naar 85. Dit is 

deels een waarnemerseffect, maar de soort is zeker bezig met een 

uitbreiding van haar leefgebied. Zo blijkt de soort op te duiken in al- 

lerlei natuurontwikkelingsterreinen die in deze periode worden in- 

gericht. Het Bruin blauwtje heeft momenteel onder meer popula- 

ties in de Eijsder Beemden.de Kerkeweerd en de Gebrande Kamp in 

Limburg, en deOeffelterMeent.de Buitenpolder Heerewaardenen 

de Koornwaard langs de Bedijkte Maas buiten Limburg. Verder zijn 

in het Limburgse Maasdal losse waarnemingen gedaan in Meers, 

DeRug.Koningssteen.OsenenMaasveld bijTegelen. 

.jT* s  «=^3^ 

1900-1969 

^f^? 
W 

1970-1994 

FIGUUR3 

Verspreiding van 

het Bruin blauwtje 

fPlebeius agestisj 

in verschillende 

tijdsperioden in het 

Maasdal. 
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FIGUUR4 

Verspreiding van het Hooibeestje (Coenonympha pamphilusj in verschillende tijdsperioden in het Maasdal. 

HOOIBEESTJE 

Het Hooibeestje leeft in korte, open, droge tot vrij vochtige en vrij 

voedselrijke graslanden, heiden en pioniersvegetaties en heeft een 

voorkeur voor mozaïekvormende vegetaties. Nectar wordt gevon- 

den in de ruigere en bloemrijke gedeelten van dit landschap. De 

voedselplanten van de rupsen van het Hooibeestje zijn verschil- 

lende grassen, zoals Gewoon reukgras {Anthoxanthum odoratum), 

zwenk- en beemdgrassen. De eitjes worden afgezet op de overgang 

van een hoge naar een lage grazige vegetatie (Bos et al., 2006). De 

overwintering gebeurt als rups (AKKERMANS et al., 2001). Het Hooi- 

beestje wordt evenals het Bruin blauwtje in de literatuur vermeld 

als een weinig mobiele vlinder. Mede door hun territoriale gedrag 

zijn vooral de mannetjes plaatstrouw. Deze mannetjes verplaat- 

sen zich in hun hele leven gemiddeld slechts negentig meter, maar 

op warme dagen kunnen ook zij gaan zwerven (WICKMAN, 1985;TAX, 

1989). Het Hooibeestje is, evenals het Bruin blauwtje,een echte zon- 

minnaar. De vlinder werd met regelmaat op molshopen, nabij konij- 

nenholen en op paadjes van de grazers zonnend waargenomen. 

Waarnemingen voor 1980 

Er zijn in deze periode 60 waarnemingen langs de Maas bekend [fi- 

guur 4]. Wellicht is dit een te lage inschatting en geeft de combina- 

tie van deze en de volgende periode een beter beeld van de histo- 

rische verspreiding. Opvallend is dat de soort niet ten westen van 

Cuijk langs de Maas is waargenomen, hoewel dit mogelijk ook een 

waarnemerseffect kan zijn. Een groot deel van dit traject bestaat 

uit kleihoudende bodems waardoor geschikt biotoop vrijwel ont- 

breekt. 

Waarnemingen 1991-1994 

Tussen 1991 en 1994 was er een landelijke terugval. De winter van 

1990-1991 was bijzonder slecht voor deze soort en vooral in het bin- 

nenland is het Hooibeestje toen opeen groot aantal plaatsen ver- 

dwenen. De terugval werd waarschijnlijk veroorzaakt door de 

weersomstandigheden in 1991. Maart en de eerste helft van april 

waren toen bijzonder warm. De rupsen waren in deze periode snel 

gegroeid en sommige hadden zich zelfs verpopt. Na 20 april werd 

het echter koud met zelfs enkele dagen flinke vorst. In de winter zit- 

ten de rupsen diep verscholen in de vegetatie en produceren dan 

een soort antivries in het bloed. Hierdoor zijn ze in de winter goed 

beschermd tegen vrieskou. Als ze weer actief zijn, zijn ze veel gevoe- 

liger voor lage temperaturen, waardoor er dan vele sterven (Bos et 

al., 2006). Deze achteruitgang vond ook in ons onderzoeksgebied 

plaats. Het bestand telt slecht 55 waarnemingen en de verspreiding 

neemt overal af. 

Waarnemingen 1995-2007 

Na de terugval in de vorige periode vindt landelijk herstel plaats. Dit 

gebeurt ook langs de Maas hoewel de populatie nabij Maasdriel uit- 

sterft. In het onderzoeksgebied komt de soort niet verder stroomaf- 

waarts voor dan de Kraaijenbergse plassen. Momenteel zijn er in de 

volgende natuurontwikkelingsgebieden populaties: Koningssteen 

en Gebrande Kamp in Limburg, Oeffelter Meent en de Kraaijenberg- 

se plassen in Noord-Brabant. Verder zijn er in Limburg in 2007 losse 

waarnemingen gedaan in de Brandt, Isabellagreend en de Stalberg. 

KANSEN VOOR DE TOEKOMST 

Waarnemingen 1980-1990 

Het aantal waarnemingen in deze periode is 69. Opvallend is het 

ontbreken van waarnemingen over een groot gedeelte van de Zand- 

maas en de Bedijkte Maas (traject Cuijk-Heerewaarden), afgezien 

van de omgeving van Maasdriel en de Buitenpolder Heerewaarden. 

Bruin blauwtje 

Het Bruin blauwtje heeft zich hersteld in het Maasdal. Het Maas- 

dal is zelfs een belangrijke regio geworden voor deze soort. De 

soort lijkt snel te kunnen profiteren van het ontstaan van geschikt 

leefgebied en kan deze ook vrij snel koloniseren. Dat het Bruin 
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FIGUUR5 

Gebrande Kamp, een leefgebied van zowel het Hooibeestje 

(CoenonymphapamphilusJ als het Bruin blauwtje (P\ebë\us 

agestisj (foto: Gijs Kurstjens). 

blauwtje momenteel niet in meer gebieden zit, heeft 

waarschijn lijk te maken met het feit dat in veel natuur- 

ontwikkelingsterreinen nog onvoldoende geschikt 

leefgebied is en dat bepaalde gebieden nog niet bereikt 

zijn. Kleine populaties kunnen snel uitsterven door bij- 

voorbeeldeen hoogwater, een periode met slecht weer 

of verdergaande successie door gebrek aan met name 

konijnen of andere grazers. Enerzijds is de soort kwets- 

baarvoor overstromingen (verdrinken van de rupsen), 

maaranderzijds heeft zij het juist nodig voor het ont- 

staan van geschikt habitat. Het ligt in de verwachting 

dat de soort kan profiteren wanneer oeverbeschoeiin- 

gen worden weggehaald in het kader van het project 

Natuurlijke Oevers en erosie en sedimentatie meer vrij 

spel krijgen. Ook kunnen zich binnen korte tijd populaties vestigen 

op terreinen waar reliëfvolgend tot op het zand de klei wordt ver- 

wijderd en vervolgens extensieve begrazing wordt ingesteld, zo- 

als dat bijvoorbeeld is gebeurd in het natuurontwikkelingsgebied 

de Gebrande Kamp [figuur 5]. 

Hooibeestje 

De populaties langs de Maas zijn extra kwetsbaar door de winterse 

overstromingen (verdrinken van rupsen) en de geïsoleerde ligging. 

Veelal zijn de natuurgebieden in het winterbed van de Maas slecht 

verbonden met die op de hogere zandgronden, waardoor de herko- 

lonisatie van deze toch al minder mobiele vlinder traag verloopt. 

Het geschikte leefgebied lijkt dankzij de recente grootschalige na- 

tuurontwikkeling flink toe te zijn genomen. Het ligt dan ook in de 

verwachting dat de soort zich geleidelijk uitbreidt na droge winters 

en warme zomers. Het Hooibeestje is in het Maasdal een indicator- 

soort voor gevarieerde en goed ontwikkelde bloemrijke graslanden 

op zandige bodems. 
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Summary 

HISTORIC AND CURRENT DISTRIBUTION OF 

BROWN ARGUS ANDSMALLHEATHINTHE 

FLOODPLAINOFTHE RIVER MEUSE 

In 2006 and 2007,35 nature reserves along 

the Dutch part of the river Meuse in the prov- 

ince of Limburg were surveyed for the pres- 

ence of butterflies. The survey focused on 

the effects that 10 to 15 years of habitat res- 

toration in thisfloodplain have had on flora 

and fauna.The reason for investigating this 

particular fauna group is that the Meuse val- 

ley used to be very rich in butterfly species. 

Brown argus [Plebeius agestis), which typi- 

cally occurs in pioneer habitats and dry sandy 

grasslands along rivers, nearly disappeared 

from the Meuse valley during the 1970-1994 

period. Afterwards, the species returned in 

many places and the Meuse populations are 

important in the Limburg provincial context. 

Small heath (Coenonympha pamphilus) is 

more commonly associated with flower-rich 

grasslands on sandy soils. Although it used to 

be widely distributed a long the river Meuse 

in Limburg, a combination of factors (agri- 

culture, flooding and weather extremes) 

have rendered it quite rare in the floodplain. 

The species recently enjoyed a slight revival 

in some nature reserves, but better connec- 

tions with inland populationsare needed. 
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Vlindermonitoring in het natuurreservaat het Schuitwater 

BartReintjes,NHTVInternationale HogeschoolBreda,Mgr. Hopmansstraat 1,4817 JJBreda 

In de Atlas van de Nederlandse Dagvlinders (TAX, 1989) wordt 

het volgende over dagvlinders in het Maasdal gezegd:"Het 

Maasdal stroomopwaarts vanaf Boxmeer was zeer soorten- 

rijk met op veel plaatsen meer dan 45 soorten per kilome- 

terhok. De dagvlinderstand is daar zeer drastisch achteruit- 

gegaan. Op sommige plaatsen waar vroeger meer dan 45 

soorten vlogen, kunnen nu niet meer dan vijf soorten worden 

geteld. Het maximale aantal soorten per uurhok ligt nu niet 

hoger dan 25."Om deze uitspraakte toetsen en om een bijd ra- 

ge te leveren aan deatlas'Dagvlinders in Limburg'(AKKERMANS 

et al., 2001) heeft de auteur van 1996 tot 1998 een gebieds- 

dekkende vlinderinventarisatie in het Schuitwaterreservaat 

verricht (REINTJES, 2000). In dit artikel wordt de ontwikkeling 

van de dagvlinderstand in dit reservaat in de periode 1998 tot 

en met 2006 beschreven en vergeleken met de resultaten van 

de eerste inventarisatieperiode.ln het laatste gedeelte wordt 

gekeken naar mogelijke verklaringen voor de veranderingen 

in aantal en verspreiding van een aantal dagvlindersoorten. 

HET SCHUITWATERRESERVAAT 

Het natuurreservaat isgelegen ten westen van de Maas in degemeen- 

ten Meerlo-Wanssum en Horst aan de Maas. Het wordt beheerd door 

Staatsbosbeheer. De oppervlakte bedraagt momenteel circa 370 ha. 

De kern van het reservaat wordt gevormd door een voormalige Maas- 
meander met vochtige graslanden, broekbos, moeras en open water. 

Het noordelijk deel staat bekend als het Broekhuizerbroek, het zui- 

delijk deel als het Lottumer- of Lottums schuitwater. De voormalige 

Maasmeander is omgeven dooreen vrij kleinschalig landschap met 
een afwisseling van bossen, boomsingels, akkers, graslanden en een 

aantal beekjes. De laagst gelegen, vochtige, schrale graslanden in het 

Lottums schuitwater worden gehooid [figuur 1]. 

In het noordelijk deel van het reservaat worden ook heide en enkele 

vennen aangetroffen. Steeds meer landbouwenclaves komen in be- 

heer bij Staatsbosbeheer. In een aantal percelen vindt omvorming 

van monotone dennenbossen naar een soortenrijke heidevegetatie 

FiGUURi 

Ligging natuurreservaat het Schuitwater en vegetatiekaart percelen 

Staatsbosbeheer (© Topografische dienst, Emmen). 

plaats. Ook vindt omvorming plaats van voormalige akkertjes naar 

heide en worden voormalige heideterreinen weer open gekapt. De 

oppervlakte heide bedroeg in 1998 ongeveer 30 ha, maar is hierdoor 

sindsdien sterk toegenomen (STAATSBOSBEHEER, 1986). Het gebied wordt 

gekenmerkt door kleinschaligheid en heeft een grote diversiteit aan 

vegetatietypen. Er is sprake van vele gradiëntmilieus. De begrazings- 

eenheid de Pastoorswei is een voorbeeld van die kleinschaligheid [fi- 

guur 2]. Dit gebied wordt extensief begraasd door IJslandse paarden, 

sommige delen al sinds 1976. Door de afwisseling van loof- en naald- 

bossen, droge schraalgraslandjes ontstaan op voormalige akkertjes, 

droge en vochtige heide.stuifduintjes en een aantal vennen, heeft zich 

op vele plaatsen binnen de begrazingseenheid een parkachtig land- 

schap ontwikkeld (STAATSBOSBEHEER, 1986). Het is niet verwonderlijk dat 

juist dit gebied het belangrijkste vlindergebied in het reservaat is. 

INVENTARISATIE 

Uit navraag bij medewerkers van Staatsbosbeheer en na onderzoek 

van het aanwezige archief materiaal blijkt dat tot 1996 nooit een gron- 
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FIGUUR2 

De begrazingseenheid de Pastoorswei: een afwisseling van schraalgrasland, 

bossen en heide met solitaire eiken en vliegdennen. Vlieggebied van de Bruine 

eikenpage fSatyrium ilicisj, de Eikenpage (Tvleozephyrus quercusj en het 

HooibeestjefCoenonympha pamphilusjf/bfo.Va/i Theeuwen). 

dig dagvlinderonderzoek in het reservaat heeft plaatsgevonden. Om 

deze leemte op te vullen is in igg6,i997en 1998 het reservaat gebieds- 

dekkend geïnventariseerd opdagvlinders. Er hebben tientallen bezoe- 

ken, verspreid over de maanden april tot en met september plaatsge- 

vonden. Dit onderzoek is in de periode 1999 tot en met 2006 herhaald. 

Hierbij zijn de inventarisatieresultaten van de totale onderzoeksperi- 

ode (1996-2006) onderverdeeld in drie tijdsperioden. De inventarisa- 

tieresultaten staan vermeld in tabel 1. 

De onderzoeksintensiteit is in de laatste twee perioden geringer, maar 

strekt zich wel uit overvierjaar in plaats van driejaar. Hierdoor kan 

sprake zijn van een klein waarnemerseffect. Zo kan er sprake zijn van 

een onderschatting in de laatste twee perioden van vlindersoorten 

die,zoals het Heideblauwtje (Plebejus argus), kleine populaties in het 

reservaat hebben. 

AANGETROFFEN DACVLINDERSOORTEN 

BELANGRIJKE VLINDERBIOTOPEN 

Elk biotooptype kent zijn eigen karakteristieke dagvlinders. Het groot- 

ste aantal karakteristieke vlindersoorten wordt aangetroffen in voed- 

selarme tot matig voedselrijke graslanden en in ruigtekruidenvegeta- 

ties (TAX, 1989; Bos et o/., 2006). Verder zijn veel vlinders karakteristiek 

voor halfopen loof- en broekbossen en voor heidevegetaties op een 

overgang naar struweel. Van deze laatste twee biotooptypen is een 

aantal mooie voorbeelden in het reservaat aan te treffen,zoals hieron- 

der nader wordt toegelicht. 

In het reservaat zijn de afgelopen elf jaar 34 soorten aangetroffen, 

waaronder zeven Rode lijstsoorten [zie tabel 1]. Deze 34 soorten zijn 

het hoogste aantal aangetroffen dagvlindersoorten in een uurhok 

in het rivierengebied (Bos et al., 2006). In het meest soortenrijke kilo- 

meterhok(Amersfoortcoördinaten: 206-388, zie figuur 1), gelegen in 

de Pastoorswei, zijn in de onderzoeksperiode 31 vlindersoorten aan- 

getroffen, waaronder vijf Rode lijstsoorten. Heideblauwtje, Groentje 

(Callophrys rubi),He\vi\nder (Hipparchia semele) en Bruine eikenpage 

(Satyrium ilicis) worden binnen het reservaat alleen hier aangetrof- 

fen. De vijfde Rode lijstsoort, de Kleine ijsvogelvlinder (Limenitis ca- 

milla), wordt vooral aangetroffen in het Broekhuizerbroeken Lottums 

schuitwater,maar ook in het zuidelijk deel van de Pastoorswei. Dit kilo- 

meterhok is daarmee één van de meest soortenrijke van Limburg wat 

betreft het aantal vlindersoorten en aantal Rode lijstsoorten (vergelijk 

AKKERMANS et a/.,200i; Bos et o/., 2006). Hieruit blijkt het belang van de 

Pastoorswei voor dagvlinders. 

De ontwikkelingen na 2000 zijn echter niet onverdeeld gunstig. De 

aantallen van bijvoorbeeld Groot dikkopje {Ochlodesfaunus) en Hooi- 

beestje (Coenonympha pamphilusjUggen in de laatste periode duide- 

lijk lager dan in de eerste twee periodes. Het Heideblauwtje is de laat- 

ste vier jaar nog maar incidenteel waargenomen en de Heivlinder is 

waarschijnlijk verdwenen. Het Groentje,een karakteristieke soort van 

struwelen met Sporkehout (Rhamnusfrangula) en Wilde lijsterbes 

{Sorbus aucuparia) in de nabijheid van vochtige of droge heide, wordt 

na 2000 steeds vaker gezien. In het laatste deel van dit artikel wordt 

ingegaan op de mogelijke oorzaken van deze ontwikkelingen. 

Broekbossen 

Er is bijna veertig hectare broekbos in het Schuitwaterreservaat aan- 

wezig. Dit biotoop, met name de bosranden en open plekken, vormt 

de belangrijkste vliegplaats voorde Kleine ijsvogelvlinder.Gehakkel- 

de aurelia (Polygonia c-album) en het Landkaartje (Araschnia levana). 

Deze soorten werden in de periode 1996 tot en met 1998 in grote aan- 

tallen en verspreid in het reservaat aangetroffen. Op 16 juli 1996 zijn 

bijvoorbeeld tijdens één bezoek ongeveer 30 exemplaren van de Klei- 

ne ijsvogelvlinder geteld en in 1997 werden op één waarnemingsdag 

rond de 200 exemplaren van het Landkaartje waargenomen. Na 1999 

is het aantal waarnemingen van de Kleine ijsvogelvlinderen het Land- 

kaartje matigtot sterk gedaald.Van het Landkaartje zie je de laatste 

jaren niet meer dan tientallen exemplaren op een dag. Bij de Kleine ijs- 

vogelvlinder is sprake van enig herstel, van niet meer dan vijf tot tien 

waarnemingen per jaar in de periode 2000 tot 2004 tot meer dan 25 

waarnemingen in 2007. Het overgrote deel van de waarnemingen in 

de laatste periode kwam vanuit het Lottums schuitwater. 

Kapvlaktesenheide 

Op de Pastoorswei en omgeving ontwikkelt zich een bosbiotoop vol- 

gens de natuurlijke successie van hetStruikheide-Kruipbremverbond 

FIGUUR3 

Icarusblauwtje (Polyommatus icarusj: kenmerkend voor vochtige en droge 

schraalgraslanden in het Lottums schuitwater (foto: Jan Theeuwen). 
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam     Rode lijst 1996-1998 1999-2002 2003-2006 Trend Schuitwater* 
1996-2006 

Trend Nederland* 
1992-2004 

Dikkopjes Hesperiidae 

Groot dikkopje Ochlodesfaunus                   Gevoelig +++ +++ ++ Sterke afname Sterke afname 

Geelsprietdikkopje Thymelicus syl vest ris ++ ++ + Matige afname Matige afname 

Zwa rtsprietd ikkopje Thymelicus lineola +++ ++ + Sterke afname Sterke afname 

Grote pages Papilionidae 

Koninginnenpage Papilio machaon - + + Sterke toename Matigetoename 

Witjes Pieridae 

Oranje luzernevlinder* Colias aoceus + + + 
Gele luzernevlinder* Colias hyale - + + 

Citroenvlinder Conepteryx rhamni ++ +++ +++ Stabiel Sterke afname 

Groot kool witje Pieris brassicae + + + Onduidelijk Matige afname 

Klein koolwitje Pieris rapae +++ +++ +++ Stabiel Matige afname 

Klein geaderd witje Pieris napi +++ +++ +++ Stabiel Stabiel 

Oranjetipje Anthocharis cardamines ++ +++ ++++ Sterke toename Stabiel 

Kleine pages.vuurvlinders 
en blauwtjes 

Lycaenidae 

Groentje Callophrys rubi + + ++ Sterke toename Stabiel 

Eikenpage Neozephyrus quercus +++ +++ +++ Stabiel Matige afname 

Bruineeikenpage Satyriumilicis                        Bedreigd +++ + ++ Fluctuerend Sterke afname 

Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas +++ +++ +++ Stabiel Onzeker 

Heideblauwtje Piebejus argus                       Gevoelig ++ + + Sterke afname Matige afname 

Icarusblauwtje Polyommatus icarus ++ ++ +++ Matigetoename Matigetoename 

Boomblauwtje Celastrina agriolus ++ +++ ++++ Sterke toename Onzeker 

Aurelia's Nymphalidae 

Kleine ijsvogelvlinder Limenitis Camilla                   Bedreigd +++ + ++ Fluctuerend Sterke afname 

Atalanta Vanessa atalanta' +++ ++ ++ 
Rouwmantel Nymphalis antiopa"              Verdwenen + 
Distelvlinder Cynthia cardui" +++ +++ +++ 

Kleinevos Aglais urticae ++ ++ + Matige afname Matige afname 

Grote vos Nymphalis polychloros'         Ernstig bedreigd + - - 
Dagpauwoog Inachis io +++ +++ ++ Matige afname Sterke afname 

Gehakkeldeaurelia Polygonia c-album ++ ++ ++ Stabiel Stabiel 

Landkaartje Araschnia levana ++++ ++++ +++ Matige afname Stabiel 

Zandoogjes Satyridae 

Bont zandoogje Pararge aegeria ++++ ++++ ++++ Sterke toename Sterke toename 

Argusvlinder Lasiommata megera ++ ++ + Matige afname Matige afname 

Koevinkje Aphantopus hyperantus ++++ ++++ ++++ Matige afname Stabiel 

Hooibeestje Coenonympha pamphilas ++ ++ + Matige afname Matigetoename 

Oranje zandoogje Pyroniatithonus ++++ ++++ ++++ Stabiel Matige afname 

Bruin zandoogje Maniolajurtina ++++ ++++ ++++ Matigetoename Stabiel 

Heivlinder Hipparchia semele                Gevoelig ++ + - Verdwenen? Sterke afname 

TABEL1 

Inventarisatieoverzicht dagvlinders Schuitwaterreservaat. Het aantal individuen is aangegeven in vier klassen,+: zeldzaam (i-w waarnemingen);++: vrij alge- 

meen (11-30 waamemingen);+++: algemeen (31-100 waarnemingen);++++: zeer algemeen (> 100 waarnemingen). De trend in Nederland is gebaseerd op Boset 
al. (2006). Van trekvlinders en/of zwervers (*) is geen trend weergegeven. 

(CALLUNO-GENISTION PILOSAE) naar het Berken-Eikenbos (BETULO-OUERCE- 

TUMROBORIS). Dit bostype wordt gekenmerkt door opslag van Zomereik 

(Quercus robur), Sporkehout, Ruwe Berk (Betuiapendula), Ratelpopu- 

lier (Populus tremula),Grove den (Pinus sylvestris), braam [Rubus spec.) 

en Wilde lijsterbes. In de ondergroei wordt veelvuldig Struikhei (Callu- 

na vulgaris) en soms ook Dophei (Erica tetralix) aangetroffen. 

Belangrijke dagvlindersoorten zijn Eikenpage (Neozephyrus quercus), 

Boomblauwtje (Celastrina argiolus), Groentje, Groot dikkopje en de in 

Nederland zeldzame Bruine eikenpage. De Eikenpage en het Boom- 
blauwtje zijn algemeen aanwezig in deze delen van het reservaat. 

Groot dikkopje en Bruine eikenpage waren in de periode 1996 tot 1998 

nogalgemeen.vooralopdenectarplanten braam en Sporkehout rond- 

om de vennen. Vanaf 2000 zijn de aantallen, vooral van het Groot dik- 

kopje.drastisch achteruitgegaan. Bij de Bruineeikenpage is wel sprake 

van herstel in de laatste driejaar en zijn er weer waarnemingen van 
meer dan 20 exemplaren per jaar verricht. Het Groentje gaat de laat- 

ste jaren in aantal en verspreiding vooruit.Tot 2003 werd het Groen- 

tje slechts sporadisch gezien (enkele waarnemingen per jaar), maar 

de afgelopen jaren konden op een goede dag meer dan tien exempla- 

ren rondom de vennen worden aangetroffen. De vochtige heidege- 

bieden op de Pastoorswei zijn het belangrijkste vlieggebied voor het 

Heideblauwtje. De Heivlinder werd tot 2000 op de droge open stuif- 

duinkopjes(Buntgrasverbond,SPERGULO-CoRYNEPHORiON), aangetroffen. 

Beide vlindersoorten zijn sterk achteruitgegaan. Het is niet aan te ge- 

ven wat precies de reden is dat de stand van Heideblauwtje en Hei- 

vlinder zo hard achteruit is gegaan. In de jaren negentig van de vorige 

eeuw kwamen van beide vlindersoorten kleine, kwetsbare populaties 

in een zeer beperkt deel van het Schuitwaterreservaat voor. Ook lan- 

delijk maakt het Heideblauwtje een negatieve trend door, onder an- 

dere als gevolg van vermesting en verdroging. Extremen in het weer, 

zoals vorst in de lente als er rupsen zijn en extreme hitte in de vliegtijd 

(zoals in 2004), kunnen het plaatselijk uitsterven van kleine popuia- 
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FIGUUR4 

Een voorbeeld van klein- 

schalig kapbeheer. Een open 

plek in het elzenbroekbos in 

het Broekhuizerbroek (foto: 

Jan Theeuwen), van belang 

voor de Kleine ijsvogelvlinder 

(timenitis Camilla,) en, bj 

hetLandkaartje(Araschr\\a 

levanaj. Hier afgebeeld de 

zomervorm op een scherm- 

bloemige (foto: Eleonore 

Teitsma). 

ties tot gevolg hebben (VAN SWAAY et al., 2006). De laatstejaren is deop- 

pervlakte geschikt biotoop voor zowel het Heideblauwtje als de Hei- 

vlinder toegenomen.Of dit nog op tijd is, zal de toekomst uitwijzen. 

Graslanden 

Het merendeel van de Nederlandse vlinders is gebonden aan graslan- 

den (TAX, 1989). In de afgelopen jaren zijn steeds meer akker-en gras- 
landenclaves in het reservaat in beheer van Staatsbosbeheer geko- 

men. Door de extensieve begrazing worden deze percelen in niet al te 

langetijdweeromgevormdnaardagvlinderrijkegraslanden begroeid 

met ruigtekruiden en opde lange termijn naar schrale graslanden. Het 

huidige areaal schraalgrasland bestaat uit ongeveer 25 ha droog hei- 

schraal grasland en 15 ha vochtigtot nat schraal grasland. 

De droge heischrale graslanden zijn met name te vinden in de Pas- 

toorswei. Deze kunnen worden gerekend tot het Buntgrasverbond 

(SPERGULO-CORYNEPHORION), Zilverhaververbond (THERO-AIRION) en het 

Borstelgrasverbond (VIOLION CANINAE). Het Hooibeestje wordt aange- 
troffen in de graslanden van het Zilverhaververbond en laat in de on- 

derzoeksperiode sterke aantalschommelingen zien. 

De vochtige en natte schraalgraslanden behoren tot de Veldrusasso- 

ciatie (CREPIDITO-JUNCETUM ACUTIFLORI) en het Dotterbloemverbond (CAL- 

THION PALUSTRIS). Belangrijke vlindersoorten in deze biotopen zijn Bruin 

zandoogje (Maniolajurtina), Icarusblauwtje {Polyommatus icarus) 

[figuur 3], Oranjetipje (Antchocharis cardamines) en in de wat ruige- 

re randen ook Argusvlinder {Lasiommata megera) en Groot dikkopje. 

Landelijk is zowel bij de Argusvlinder als Groot dikkopje sprake van een 

neerwaartse tendens (Bos et al., 2006, VAN SWAAY & PLATE, 2007). Deze 

ontwikkeling is voor beide soorten ook in het Schuitwaterreservaat te 

zien. In plaats van tientallen waarnemingen per jaar van de Argusvlin- 

der in de periode 1996 tot 2002, wordt deze vlinder de laatstejaren nog 

slechts incidenteel gezien. Het Groot dikkopje heeft nog steeds een 

grote verspreiding in het Schuitwater. De aantallen zijn echter sterk 

verminderd. 

VUNDERVRIENDELIJK BEHEER 

Indeafgelopen tien jaar is in het noordelijke deel van het reservaat 

een gunstig beheer voor dagvlinders en andere insecten gevoerd. In 

het Lottums schuitwater is het beheer echter veel minder gunstig ge- 

weest. De belangrijkste vlinderbiotoop in dit deel van het Schuitwa- 
ter zijn de vrij vochtige graslanden. Het graslandbeheer bestaat hier 

echter uit hooien en/of vrij intensieve begrazing door runderen. De 

hooilandjes worden niet gefaseerd beheerd, maar worden bijna ge- 

heel gemaaid. Dit kan vooral ongunstig zijn voor het Groot dikkopje 

en het Icarusblauwtje. Het is daarom aanbevelenswaardig om in ie- 

der geval de randen van de vochtige schraalgraslanden gefaseerd te 

maaien. Verder is in het Lottums schuitwater, in tegenstelling tot de 

Pastoorswei in het noorden van het reservaat, veel minder sprake van 
kleinschalig kapbeheer. Dit beheer.dat gericht is op inhammen aan de 

randen en open plekken in de (broek)bossen, is van groot belang voor 

de Kleine ijsvogelvlinder en het Land kaartje [figuur 4a;b] (SWAAY et al., 

2006). 

Op de Swolgenderheide, in het noordelijk deel, is de afgelopen tien 

jaar een groot aantal beheermaatregelen verricht die gunstige voor- 

waarden kunnen bieden voor dagvlinders. De belangrijkste beheer- 

maatregelen zijn: 

1. Het omvormen van de Zwarte dennenopstanden (Pinusnigra)tot 

een heidebegroeiing. De dikke strooisellaag en het takhout zijn 

daarbij verwijderd. De percelen zijn in vijfjaar omgevormd tot een 

soortenrijke heidevegetatie. De opslag is, onder andere door de 

VNeL-werkgroep (Vrijwillig Natuur en Landschapsbeheer) van 

het IVN 'de Maasdorpen', in toom gehouden. Deze percelen liggen 

midden in belangrijke vlieggebieden van het Heideblauwtje en 

deBruineeikenpage. 

2. Het kleinschalig open kappen van voormalige, maar dichtge- 

groeide heidevelden. Daarbij blijven oude vliegdennen en eiken 

staan. De oude eiken zijn van belangvoorde Eikenpage, want de 

Eikenpage leeft alleen bij grotere eiken. 

3. Het maken van een aantal brede verbindingszones en het kappen 

van een aantal bosranden en inhammen. Dit heeft vooral geleid 
tot een toename van Sporkehout, wat gunstig is voor onder andere 

Groentje, Bruine eiken page en Citroenvlinder(Go/ieptefyxr/iom/i/). 

4.Tenslotte is een aantal landbouwpercelen uit productie geno- 

men. De ontstane ruigtekruidengraslanden en op langere ter- 

mijn schraalgraslanden zijn van belangvoor Zwartsprietdikkopje 

{Thymelicus lineola), Geelsprietdikkopje (Thymelicus sylvestris) en 

Hooibeestje. 
Het aantal grazers (IJslandse paarden) is toegenomen,maardaar staat 

tegenover dat het begrazingsgebied zelf ook flink groter is geworden. 

De begrazingsdrukisdusongeveer hetzelfde gebleven. Door het klein- 

schalig kapbeheer, het uit de productie nemen van de landbouwen- 
claves en de extensieve begrazing is de oppervlakte heide, heischraal 

grasland en struweel sterk toegenomen. De toename van voedsel-en 
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nectarplanten, zoals Struikhei,Muizenoor (Hieracium pilosella),Scha- 

penzuring(/?umexocetose//o) en de opslag van Zomereik.Sporkehout 

en Wilde lijsterbes is gunstig voor veel soorten dagvlinders. Niet al- 

leen dagvlinders profiteren van het beheer, maar ook andere zeldza- 

me soorten, zoals Veldkrekel (Cryllus campestris), Blauwvleugelsprink- 

haan (Oedipoda caerulescens), Mierenleeuw [Myrmeleonformicarius) 

en Roodborsttapuit {Saxicola rubicola), hebben zich verder verspreid 

of nieuw gevestigd. 

VERGELIJKING SCHUITWATER EN NEDERLAND 

Tabeh laatzien dat vandevlindersoortendiein het onderzoeksgebied 

worden aangetroffen erin Nederland 14 soorten afnemen en maar 

drie soorten toenemen (VAN SWAAY & PLATE, 2007).Over het algemeen 

komt de trend van de dagvlindersoorten in hetSchuitwaterreservaat 

overeen met de ontwikkelingen in Nederland.Toch is het beeld in het 

Schuitwaterreservaat iets minder ongunstig, namelijk een afname 

van twaalf soorten en een toename van zeven soorten. Een positieve 

ontwikkeling ten opzichte van de landelijke trend laten Groentje, Ci- 

troenvlinder, Boomblauwtje en Oranjetipje zien. Mogelijk dat voor de 

eerste drie soorten de toename van Sporkehout in de open gekapte 

bossen en bosranden in met name het noordelijk deel van het reser- 

vaateen rol heeft gespeeld. Hierbij is het struweel op de overgang van 

heide naar bos, het voorkeursbiotoop voor deze vlindersoorten, sterk 

toegenomen. Dit beheer is mogelijk ook de oorzaak van de toename 

van de Bruine eikenpage de laatste jaren. Het Oranjetipje heeft mo- 

gelijk geprofiteerd van de toename van het areaal natte graslanden 

dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Hierdoor is de voedselplant 

Pinksterbloem [Cardamina pratensis) sterk toegenomen. Het Land- 

kaartje laat, in tegenstelling tot in Nederland, een negatieve trend 

zien. Deze vlinder kwam voor in de laag gelegen voormalige bedding 

van de Maas. Hier is echter, in tegenstelling tot andere delen van het 

reservaat, veel minder sprake geweest van kleinschalig bosrandbe- 

heer. Gevolg is een steeds minder geleidelijke overgang tussen bos en 

grasland, terwijl deze vlinder juist dit soort situaties prefereert (Bos et 

al.,2006). 

SLOTBESCHOUWING 

Het Schuitwater is een belangrijk bolwerk voor dagvlinders, met na- 

me voor de Kleine ijsvogelvlinder en de Bruine eikenpage. Het kilome- 

terhok waarin de Pastoorswei is gelegen is één van de soorten rijkste 

kilometerhokken van Limburg.Toch zijn weinig mobiele dagvlinder- 

soorten er kwetsbaar. De oppervlakte geschikt biotoop voor bepaalde 

kritische soorten is kleiner dan in veel andere belangrijke vlinderge- 

bieden in Limburg. Voorbeelden hiervan zijn hetWeerterbosvoorde 

Kleine ijsvogelvlinder en de Mariapeel en de Hamert voor het Heide- 

blauwtje en de Heivlinder. Het gebrek aan een goede verbinding met 

deze grote natuurgebieden, zorgt ervoor dat voor een aantal vlinder- 

soorten, vooral die gebonden zijn aan heidegebieden.de populatie 

klein is en een hervestiging of uitwisseling niet waarschijnlijk is. De 

verspreiding van Heideblauwtje,Groentje en Heivlinder was van 1996 

toten met 1998 geconcentreerd in slechts enkele terreinen. Dit heeft 

mogelijk geleid tot het verdwijnen van de Heivlinder na 2000. Klein- 

schalig beheer en het realiseren van corridors binnen het Schuitwater- 

reservaat zijn daarom onontbeerlijk. Met name in het zuidelijk deel is 

dit, niet in de laatste plaats voor de Kleine ijsvogelvlinder, voor verbe- 

teringvatbaar. 
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Summary 

BUTTERFLYSURVEYSOFTHE SCHUITWATER 

NATURE RESERVE 

Situated on the west bank of the river Meuse 

inthemunicipalitiesofMeerlo-Wanssumand 

Horst aan de Maas, the Schuitwater nature 

reservecurrently has a surfacearea of approx- 

imately 370 hectares and is managed by the 

national forestry service (Staatsbosbeheer). 

At its heart is an old meander of the river 

Meuse with open water, marshy forest and 

grassland. This low-lying meander is sur- 

rounded by forest, heathland and fen-mead- 

ows on the higher sandy soils. Butterflies at 

the Schuitwater nature reserve were sur- 

veyed during the 1996-2006 period.The sur- 

veys yielded 34 species, including seven from 

the Dutch Red List.Butterflies that are charac- 

teristic of the above habitats and are includ- 

ed in the Dutch Red List are Ilex hairstreak 

[Satyrium ilicis), Graylink {Hipparchia semele), 

Silver-studded blue (Plebejus argus), White 

admiral (Limenitis Camilla) and Large skipper 

(Och lodes f a unus). 

The Schuitwater nature reserve is one of the 

richest areas in Limburg in terms of numbers 

of butterfly species. Unfortunately, many of 

the species in this reserve are declining, as 

they are in the rest of the Netherlands.The 

most endangered species at Schuitwater are 

Graylinkand Silver-studded blue. 

Even though a butterfly-friendly habitat man- 

agement regime has been implemented espe- 

cially in the northern part of the reserve, fur- 

ther small-scale habitat management meas- 

ures remain important to create corridors 

linking all parts of the Schuitwater reserve. 
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Achteruitgang van dagvlinders in het Weerterbos 

KLEINSCHALIG BOSBEHEER LIJKT VAN GROOT BELANG VOOR BIJZONDERE SOORTEN 

F. Raemakers, St.Luciastraat 8,6002 BP Weert 

H. Vossen, Houtmolen 9,6031CP Nederweert 

Steeds minder dagvlinders sieren de laatste jaren het land- 

schap rond Weert. Enkele tot voor kort algemene soorten 

blijken zelfs schaars tot uiterst schaars te zijn geworden, 

andere zijn of lijken verdwenen. Deze achteruitgang geldt 

ook voor het Weerterbos. Dit artikel behandelt in het kort 

de uit het Weerterbos verdwenen of mogelijk verdwenen 

soorten. Uitvoeriger beschreven wordt een drietal bijzon- 

dere soorten waarvoor door vrijwilligers beheersmaatrege- 

len zijn uitgevoerd. Dit beheer, wat vooral bestaat uit klein- 

schalig bosbeheer, lijkt succesvol. 

RIJKDOM AAN DAGVLINDERS LOOPTTERUG 

Op een aantal monitoringsroutes verspreid over de regio Weert 

waar al gedurende een lange reeks van jaren dagvlinders worden 

geteld, blijken meerdere soorten in beduidend lagere dichtheden te 

vliegen dan tegen het einde van de vorige eeuw. Dat geldt ook voor 

het meest vlinderrijke gebied rond Weert, het Weerterbos. Boven- 

dien is het aantal soorten er afgenomen. Werden voorde periode 

1990 tot en met 1999 nog 31 soorten vermeld voor het Weerterbos 

(AKKERMANseta/.,200i) in 2007, waren dat er aanmerkelijk minder. 

Het Groentje {Callophrys rubi), het Geelsprietdikkopje (Thymelicus 

sylvestris),de Bruine eikepage (Satyrium ilicis) en het Bruin blauwtje 

(Plebeius agestis) zijn al een aantal jaren niet meer waargenomen. 

Het Icarusblauwtje ("Po/yowmotus/corus), de Grote weerschijnvlin- 

der (Apatura iris) en de Argusvlinder (Lasiommata megera) zijn in 

2007 niet meer gezien. Slechts voor enkele van deze soorten is een 

mogelijke oorzaak hiervoor aan te geven. Het Groentje is mogelijk 

uit het Weerterbos verdwenen door te zware ingrepen in de enige, 

kleine biotoop waar deze vlinder nog voorkwam. De Bruine eikepa- 

ge is maar een enkele keer waargenomen vóór 2000. Voor deze vlin- 

der ontbreekt in het Weerterbos de ideale biotoop. De Grote weer- 

schijnvlinder heefteen bloeiperiode gekend rond 1990. Daarna ging 

het snel bergafwaarts. De laatste zekere waarneming was op 11 ju- 

li 2006. Een populatie kan dus nog aanwezig zijn. Zeer opmerkelijk 

is, dat de Argusvlinder niet alleen uit het Weerterbos is verdwenen, 

maar naar het schijnt uit de hele regio Weert. Ook landelijk blijkt 

het met deze soort slechtte gaan. Van Swaay (VAN SWAAY et al., 2007) 

spreekt in dit verband van "de vrije val" van deze vlinder. Bij relatief 

veel soorten dagvlinders in het Weerterbos lijkt sprake van een da- 

lende tendens qua dichtheid in voorkomen. Van 

enkele bijzondere soorten echter lijkt de popula- 

tie stabiel of kan zelfs van groei gesproken worden. 

Voor deze soorten werd gericht, kleinschalig bos- 

beheer uitgevoerd. 

GERICHT BEHEER VOOR ZELDZAME SOORTEN 

In 2002 werden voor het behoud van het Spiegel- 

dikkopje (Heteropterus morpheus), het Bont dik- 

kopje (Carterocephalus palaemon) en de Kleine 

ijsvogelvlinder (Limenitis Camilla) voor 15 locaties 

beheersadviezen gegeven. Ook werden belangrij- 

FIGUUR1 

De locaties waar biotoopverbeteringen voor dagvlinders 

in het Weerterbos hebben plaatsgevonden of nog moeten 

plaatsvinden (© Topografische Dienst, Emmen). 

Legenda 

<•^ Nieuwe verbindingspaden. 

^^• Bospaden open gemaakt en/ofverbreed. 

Verbindingen die nog verbeterd worden. 

O    Open plekken vergroot. 
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ke of potentieel belangrijke verbindingswegen tussen vliegplaat- 

sen van de genoemde soorten aangegeven (PAHLPLATZ & RAEMAKERS, 

2002). In samenwerking met de Stichting het Limburgs Landschap 

is de laatstejaren door vrijwilligersgroepen veel werk verzet en kon 

een groot deel van de aanbevelingen worden gerealiseerd [figuur 

l]. Soms bleek gericht beheer moeizaam, enerzijds vanwege de bos- 

compensatieplicht en anderzijds omdat er nog particulier eigen- 

dom ligt in het Weerterbos. Een aantal bosranden is inmiddels meer 

opengemaakt, de opslag op paden is verwijderd, door kap zijn pa- 

den verbreed of zijn nieuwe verbindingen aangelegd en een te dich- 

te ondergroei van struweel is plaatselijk uitgedund [figuur 2]. Bo- 

vengenoemde bijzondere soorten lijken ervan te hebben geprofi- 

teerd, de ene soort echter meer dan de andere. 

HetSpiegeldikkopje 
Een kleine populatie van het Spiegeldikkopje [figuur 3] heeft zich de 

laatste decennia in het Weerterbos weten te handhaven in enkele 

moerassige laagten.opkapvlaktes van populieren en in aftakelen- 

de populierenopstanden. Hennegras (Calamagrostis canescens), de 

belangrijkste voedselplant van het Spiegeldikkopje, komt opal de- 

ze locaties nog relatief veel voor. Meer nog dan Hennegras komt in 

FIGUUR2 

Een open plek in het Weerterbos die voor vlinders beter bereik- 

baar werd gemaakt (foto: T. Frenken). 

het Weerterbos Pijpenstrootje (Molinia caerulea) voor, 

eveneens een voedselplant van het Spiegeldikkopje. Ka- 

lejonker (Cirsiumpalustre) en braam (Rubus spec.) zijn 

de voornaamste nectarleveranciers voor het Spiegeldik- 

kopje, maar de vlindersoort wordt ook waargenomen 

op onder andere Grote kattenstaart (Lythrum salicaria), 

Dophei (Erica tetralix) en Moerasandoorn (Stachyspa- 

lustris). 

De kern van de populatie ligt momenteel ten noorden 

van de Heugterbroekdijk in een aanplant van populie- 

ren [figuur 4]. In dit nattere deel van het Weerterbos 

blijkt de kern zich in de loop der jaren te verplaatsen 

van de ene plek naar de andere, afhankelijk van waar de 

meest recente kap van een populierenbos heeft plaats- 

gevonden of waar anderszins de beste voorwaarden aanwezig zijn. 

Opéén vliegplaats.een moerassige laagte ten zuiden van de Heug- 

terbroekdijk waar gedurende een langere periode waarnemingen 

werden gedaan, zijn recent geen Spiegeldikkopjes meer gezien. De 
kleine populatie op die locatie is blijkbaar uitgestorven en aanvul- 

ling heeft (nog) niet kunnen plaatsvinden. Buiten het huidige kern- 
gebied in het Hugterbroek lijken op enkele locaties in het Weerter- 

bos nog zeer kleine populaties voorte komen. 

Als de ontwikkeling van de populatie van hetSpiegeidikkopJein het 

Weerterbos gedurende de laatstejaren wordt vergeleken met de 

populaties in deGroote Peel en de Zoom,dan blijkt een opvallend 

verschil. Zowel in de Groote Peel als in de Zoom is sprake van een 

sterke achteruitgang, vooral na 2004 (mondelinge mededeling H. 

Vossen en A. Frenken).Op een monitoringsroute in de Groote Peel 

werden in 1997 in totaal 405 exemplaren geteld, in 2007 nog maar 

vijf! Beide hierboven genoemde natuurgebieden worden gedeel- 

telijk begraasd.Volgens RAEMAKERS (1997) heeft begrazing een nega- 

tieve invloed. Veel eitjes en rupsen zouden verdwijnen in de maag 

van de grazers. Het is echter onwaarschijnlijk dat alléén begrazing 

debet zou zijn aan de zeer opvallende achteruitgang in 2005. In het 

Weerterbos is de populatie de laatstejaren echter niet aantoonbaar 
achteruit gegaan, wel is mogelijk het areaal wat inge- 

krompen. Het Spiegeldikkopje lijkt hier geprofiteerd te 
hebben van beheerswerk dat gericht is op verbetering 

van de voor deze soort belangrijke biotopen. 

Het Bont dikkopje 
In de regio Weert komt het Bont dikkopje nog in meer- 

dere natuurgebieden voor. De meeste populaties zijn 

klein en dus kwetsbaar. In de laatste decade van de vo- 

rige eeuw zijn verschillende kleine populaties uitgestor- 

ven, onder andere bij deMoeselpeel en ten zuiden van 

het Weerterbos. 

FIGUUR3 

Het Spiegeldikkopje (Heteropterus morpheusJ,een kleine popu- 

latie van deze soort heeft zich in het Weerterbos weten te hand- 

haven (foto: T. Frenken). 
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FIGUUR4 

Verspreiding van het Spiegeldikkopje (Hete ropte r u s m o r- 

pheusj en het Bont d/Vrfop/efCarterocephaluspalaemon,) 

in het Weerterbos in 200J (© Topografische Dienst, Emmen). 

Legenda 

|    Kernpopuiatie Bont dikkopje. 

0    Kleine populatie. 

• Waarnemingen van één of enkele exemplaren. 

|    Kernpopulatie Spiegeldikkopje. 

£    Kleine populatie. 

• Waarnemingen van één of enkele exemplaren. 

De populatie in het Weerterbos, de grootste van 

de regio, lijkt na een aantal jaren van enige achter- 

uitgang weer te groeien. Het kerngebied ligt tus- 

sen de Grasdijk en de Colusdijk. Daar komt de soort 

voor op een kleine, vrij open plek met veel Henne- 

gras [figuur 5] en op en langs een aantal bospaden. 

Naast Hennegras heeft de vlinder hier ook Pijpen- 

strootje ter beschikking om eitjes op af te zetten. 

Braam is er de belangrijkste nectarplant. 

Ofschoon het Bont dikkopje momenteel nog niet 

bedreigd lijkt in het Weerterbos.zijnertoch ontwik- 

kelingen die zorgen baren. Het areaal binnen het 

Weerterbos is de laatste decennia ingekrompen. 

Ten zuiden van de Heugterbroekdijk zijn in 2007 nog maar weinig 

exemplaren waargenomen. Vliegplaatsen in dit deel van het Weer- 

terbos hebben aan kwaliteit flink ingeboet door sterke verruiging, 

verbossi ng of bosaanplant.Veel paden zijn te smal en/ofte veel dicht- 

gegroeid om nog voldoende zonlicht doorte laten. 

Tussen de Heugterbroekdijk en de Colusdijk heeft een andere ont- 

wikkeling plaatsgevonden. Daar is veel gedaan aan biotoopverbe- 

tering. Al dit werk van vrijwilligers lijkt zijn vruchten af te werpen. 

In het aftakelende populierenbos.dat het kerngebied van het Spie- 

geldikkopje vormt, wordt het Bont dikkopje ook regelmatig in klei- 

ne aantallen waargenomen. Dat is zeker niet toevallig, gezien de 

openheid en het ruime aanbod aan Hennegras en nectarplanten. 

Dit populierenbos ligt binnen het terrein waar Edelherten (Cervus 

elaphus) kunnen grazen, maar vooralsnog zijn er geen aanwijzingen 

dat begrazing hier een nadelig effect heeft op de popu- 

laties van deze dikkopjes. 

Naast de twee reeds genoemde locaties zijn er nog en- 

kele plaatsen, eveneens ten noorden van de Heugter- 

broekdijk, waareen kleine populatie lijkt voorte komen. 

Het verbeteren van de verbindingen tussen de verschil- 

lende populaties is één van de doelen van de vlinder- 

werkgroep uit Nederweert. 

De Kleine ijsvogelvlinder 

De Kleine ijsvogelvlinder komt in de regio Weert nog in 

verschillende natuurgebieden voor: het Weerterbos, het 

FIGUUR5 

Biotoop van het Bont dikkopje (Carterocephalus paiaemon) en 

het Spiegeldikkopje (Heteropterus morpheusj in het Weeterbos 

(foto: T. Frenken). 

Areven, het Wijffelterbroek en de Kettingdijk. In de laatste drie ge- 

bieden is sprake van een uiterst kleine en zeer kwetsbare populatie. 

In het Weerterbos komt een relatief grote populatie voor met fluc- 

tuerende aantallen vlinders. De grootste aantallen worden waarge- 

nomen langs en in de omgeving van de Grasdijk [figuur 6]. 

Het jaar 2007 bleek een topjaar. Op 7 juni werden in dat jaar bij een 

telling op een monitoringsroute in het kerngebied 62 exemplaren 

waargenomen (mondelinge mededeling H.Vossen). Momenteel 

lijkt de soort zijn areaal in het Weerterbos uitte breiden. Het is zeer 

goed mogelijk dat het bosrandenbeheer door vrijwilligers in dit deel 

van het Weerterbos sterk heeft bijgedragen aan de groei van de po- 

pulatie. Verdere uitbreiding van het areaal is nog mogelijk, omdat 

de voedselplant Wilde kamperfoelie {Lonicera periclymenum) op 

veel plaatsen in het Weerterbos voorkomt. 
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DISCUSSIE 

Het Weerterbos is, ondanks de achteruitgang in de laatste jaren, 

nog steeds rijk aan dagvlinders. De meeste soorten zullen zich ook 

in de toekomst gemakkelijk kunnen handhaven. De geplande en 

deels al uitgevoerde vernatting en de keuze van Stichting het Lim- 

burgs Landschap voor een meer natuurlijke ontwikkeling van het 

bos, zullen waarschijnlijk geen bedreiging zijn voor veel soorten. 

Dat geldt echter niet voor enkele van de meest bijzondere soorten. 

Het Spiegeldikkopje komt nu vrijwel alleen voor in aftakelende po- 

pulierenbossen. Deze bossen zullen in de toekomst verdwijnen. De 

openheid die dit vlindertje nodig heeft, met voldoende Hennegras 

FIGUUR 6 

Verspreiding van de Kleine ijsvogelvlinder fLimenitiscamillaJ 

in het Weerterbos in 2007 (© Topografische Dienst, Emmenj. 

Legenda 

|    Kernpopulatie. 

0    Kleine populatie. 

•     Waarnemingen van één of enkele exemplaren. 

en nectarplanten.zal alleen door periodiek men- 

selijk ingrijpen behouden worden. 

Het Bont dikkopje zal wat minder snel in de pro- 

blemen komen,maar bij een meer natuurlijke bos- 

ontwikkeling zal ook deze soort het waarschijn lijk 

moeilijker krijgen. Periodiek ingrijpen in bosran- 

den en open langs paden zal noodzakelijk blijven. 

Voorde Kleine ijsvogelvlinder.die momenteel nog 

de beste voorwaarden lijkt te vinden in het Weer- 

terbos, zijn zonnige open plekken en goed ont- 

wikkelde bosranden op locaties met Wilde kam- 

perfoelie van groot belang. Ook voor deze soort 

zullen soms soortgerichte maatregelen moeten 

worden genomen. Het uitvoeren van noodzake- 

lijke periodieke vlinder-of zelfs soortvriendelijke 

maatregelen mag uiteraard niet alleen een zaak 

van vrijwilligers blijven, maar dient ook vast ver- 

ankerd te zijn in het beheer van de Stichting het Limburgs Land- 

schap. 
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Summary 

DECLINING BUTTERFLY POPULATIONS IN 

THE WEERTERBOS WOODLAND RESERVE 

Small-scale forestry measures seem 

successful in preserving certain species 

The Weerterbos, a woodland nature reserve 

in the western part of the province of 

Limburg, has seen numbers of several but- 

terfly species, including some rare ones, 

decrease considerably overthe last decade. 

However, the populations of the Large cheq- 

uered skipper (Heteropterus morpheus), 

Chequered skipper (Carterocephalus pal- 

aemon) and White admiral (Limenitis Camil- 

la) did not decline. In fact, numbers of the 

White admiral even increased. Voluntary 

conservation workers spend many hours in 

this nature reserve clearing paths, cutting 

new paths, expanding or creating clear- 

ings and removing trees and shrubs to cre- 

ate sunnyforest fringes. Although the rare 

species are currently not threatened, habi- 

tat restoration at present depends only on 

voluntary workers. It is to be hoped that 

habitat restoration will become an essential 

part of the management objectives of the 

conservation society that owns the reserve, 

Stichting het Limburgs Landschap. 
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Devlinderfaunavan het Plinthos-gebied (Geleenbeekdal) 

DE EFFECTEN VAN TIEN JAAR BEHEER 

Jo Oueis, Spaanse Singel 2,6igiGK Beek 

Na de sluiting van de steenfabriek Plinthos in Daniken 

in de jaren zeventig van de vorige eeuw verwilderde het 

gebied snel. De natuur ging zijn gang, maar niettemin was 

de natuurwaarde gering. In 1997 kwam het terrein in han- 

den van Vereniging Natuurmonumenten en kon een actief 

beheer gevoerd worden. Om het effect van dat beheer te 

meten, werd in de jaren 2005 tot en met 2007 een inventa- 

risatie van dagvlinders verricht. Deze gegevens zijn vergele- 

ken met inventarisatiegegevens uit de periode 1995 tot en 

met 1998. De resultaten worden hier geëvalueerd. 

DE SITUATIE VOOR 1997 

De steenfabriek Plinthos (voorheen St. Jozef) in Daniken, op de 
grens van de gemeenten Sittard-Celeen en Schinnen, is een van de 

weinige resterende ringovens in deze regio [figuur i,'A']. Hij werd in 

1920 gebouwd en is tot 1974 in bedrijf geweest. Het terrein achter de 

fabriek [figuur i,'B'] deed in die periode dienst voor opslag van zo- 

wel grondstof als product. Ook is er, vermoedelijk in de beginperio- 

de, klei afgegraven als grondstofvoor de baksteenindustrie. Dit deel 
ligt daardoor lager dan de omgeving en is omgeven doortaluds met 

een hoogte van gemiddeld drie meter. De bodem is enigszins geac- 

cidenteerd [figuur 2], waarbij plaatselijk het regenwater stagneert. 

Daardoor ontstaan droge en (zeer) natte gedeelten. Het perceel 

grenst aan de noordzijde aan agrarisch gebied, en aan de zuidzijde 

aan een dubbele bomensingel waarin een bospad loopt [f iguuri,'C] 

en aan een uitloper van het Danikerbos [figuun.'D'] waarin zich een 

holle weg bevindt. Na de sluiting verwilderde het hele terrein snel. 

Meer dan twintig jaar ongecontroleerde opslag van struiken en bo- 
men verhinderde het ontstaan van een enigszins gevarieerde kruid- 

achtige vegetatie. In 1997 werd het gebied eigendom van de Vereni- 

ging Natuurmonumenten. Vanaf dat moment is een actief beheer 

gevoerd, gericht op de ontwikkeling van een structuurrijke gras- 

landvegetatie. De combinatie van een soortenrijk grasland omge- 

ven door struweel en aan de zuidzijde door een bosrand met daar- 

achter liggende holle wegen, zou veel soorten dagvlinders een ge- 

schikte leefomgeving kunnen bieden. 

FICUUR1 

Het Plinthos-terrein metA: de voormalige steenfabriek; B: het afgegraven 

terrein achter de fabriek; C: de dubbele bomensingel en D-. de uitloper van het 

Danikerbos met holle weg (© Topografische dienst, Emmen). 

DE ONTWIKKELING NA 1997 

Op het terrein achter de steenfabriek wordt sinds 1997 extensieve 
seizoensbegrazing toegepast. Dat houdt in dat vanaf 1 april tot 15 

november begraasd wordt met een dichtheid van maximaal twee 

runderen per hectare. In totaal lopen zes Limousin-runderen in het 

gebied. In 2006 was er, ondanks de begrazing, opval lend veel bos- 

opslag. Er is toen eenmalig aanvullend beheer toegepast door te 

klepelen. Hierbij werd de bestaande ruige vegetatie met een grove 

maaimachine verwijderd en afgevoerd om het terrein opnieuw ge- 

schikt te maken voor begrazing door de runderen. 

De omgeving van het fabrieksterrein, de bosranden en de aangren- 

zende holle wegen, worden na de bloei en de zaadvorming gefa- 

seerd gemaaid. Dat houdt in dat er steeds gedeelten van de vege- 

tatie ongemoeid worden gelaten. Gefaseerd maaien is een com- 

promisbeheersvorm: enerzijds is maaien met afvoer van maaisel 

noodzakelijk om verruiging tegen te gaan en effecten van eutrofi- 

ëring te verminderen, anderzijds gaat dit ten koste van de in de ve- 

getatie levende entomofa una. Door bij elke maai beurt een gedeelte 

van het terrein te spa ren, wordt voor insecten een refugium gecre- 
ëerd waar larven en poppen zich ongestoord kunnen ontwikkelen. 

Het primaire doel van het toegepaste beheer is het ontwikkelen van 

een structuurrijk en soortenrijk grasland met voldoende ruigte-ele- 

menten als bermen, braamstruwelen en bosranden. Op dit moment 

leidt het gevoerde beleid tot zichtbare resultaten. Het perceel ont- 

wikkelt zich vooral aan de randen tot een bloemrijk grasland. De ta- 

luds aan de noord-en oostzijde zijn begroeid meteen vrij open mei- 

doornstruweel en braamstruwelen en omgeven door opgaande bo- 

men van enkele tientallen jaren oud. In de (oudere) bomensingel en 

het bos aan de zuidkant heeft zich in de bermen, het bospad en de 

holle weg een gevarieerde vegetatie ontwikkeld [figuur 3]. 

BETEKENIS VOOR DE VLINDERFAUNA/ 

Voor vlinders is een gevarieerde structuur in verschillende opzichten 
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FIGUUR2 

Het afgegraven terrein in de winter gezien in oostelijke richting. 

Op de voorgrond een kunstmatige amfibieënpoel 

(foto: Frans Cupedo). 

niets bekend over de manieren intensiteitvan het inven- 

tariseren. Niettemin zijn de gegevens volledig genoeg 

om een vergelijking te kunnen maken met de huidige 

situatie. Daartoe zijn in de jaren 2005,2006 en 2007 op- 

nieuw inventarisaties verricht op het terrein. Het gebied 

werd tien maal per jaar bezocht, gespreid over de maan- 

den mei tot en met oktober. Alle waargenomen dagvlin- 

ders werden genoteerd.Wanneer dat vooreen correcte 

determinatie nodig was, werden de vlinders gevangen en 

vervolgens in het veld gedetermineerd en weer vrijgela- 

ten. De resultaten van beide inventarisaties zijn weerge- 

geven intabeh. 

van belang. De rupsen van veel soorten zijn mono-of oligofaag, maar 

ook de vlinders zelf hebben veelal een uitgesproken voorkeur voor be- 

paalde nectarplanten.Het belang van structuurverschillen in de ve- 

getatie is minder bekend. Voor een aantal soorten bepaalt niet alleen 

de samenstelling, maar ook de structuur en de gelaagdheid van de 

vegetatie of een soort zich blijvend kan vestigen. Verder maken veel 

soorten van vegetatiestructuren gebruik om zich te oriënteren in het 

landschap. Dat is weer van belang bij het zoeken naar nectar, naar 

planten voorei-afzettingen naar partners. Het opschonen van de om- 

liggende holle wegen is nog in een ander opzicht van belang.Zonnige 

plekken op open plaatsen,in het bijzonder in de beschutting van holle 

wegen, worden door insecten (maar ook door andere koudbloedigen 

als reptielen) vaak gebruikt om op te warmen, wat nodig is om actief 

te kunnen worden. Vooral in het voorjaar is dit van groot belang. 

DE INVENTARISATIES 

In het gegevensbestand van De Vlinderstichting in Wageningen zijn 

inventarisatiegegevens van het Plinthos-gebied aanwezig uit de ja- 

ren 1995,1996 en 1998. Hoewel het gerichte inventarisaties betreft, is 

DISCUSSIE 

Omdat gegevensover de intensiteit van inventariseren indejaren ne- 

gentig ontbreken, bieden de aantallen per soort en de totalen per pe- 

riode geen vergelijkingsbasis. Er zijn echter een paar opvallende ver- 

schuivingen die wel degelijk te interpreteren zijn en voor een deel ge- 

relateerd kunnen worden aan het gevoerde beheer. Allereerst enkele 

veranderingen die wel opvallend zijn, maar los staan van het beheer. 

De Citroenvlinder (Gonepteryx rhamni) en de Kleine vos (Aglais ur- 

ticae) zijn tijdens de tweede inventarisatieperiode niet meer waar- 

genomen in het Plinthos-gebied. Dit weerspiegelt de landelijke 

trend. Beide soorten kwamen aan het eind van de vorige eeuw nog 

algemeen voor (AKKERMANS et al., 2001). Zowel de Kleine vos als de Ci- 

troenvlinder zijn sindsdien, op zijn minst in het zuidelijk deel van het 

land, zeer zeldzame soorten geworden (VAN SWAAY et al., 2007). Ook 

de achteruitgang van de Dagpauwoog [Inachis io) en het Landkaart- 

je (Araschnia levana) zijn bij Limburgse vlinderwaarnemers een be- 

kend verschijnsel. In vrijwel alle gebieden waar continu monitoring 

plaatsvindt wordt een sterke achteruitgang van deze twee soorten 

geconstateerd. 

Interessanter zijn echter de soorten waarvan de veran- 

dering in de mate van voorkomen gerelateerd is aan de 

effecten van het natuurbeheer. Zeer opvallend is de op- 

mars van het Bruin zandoogje (Maniolajurtina). Deze 

was afwezig in de eerste reeks tellingen, maar is in hoge 

dichtheid waargenomen na de eeuwwisseling. Gezien 

de soortensamenstelling van de lijst uit de jaren'90 van 

de vorige eeuw, is het vrijwel zeker dat toen ook geïnven- 

tariseerd is tijdens de vliegtijd van deze soort. Het Bruin 

zandoogje is bij uitstek een soort van ruigere graslan- 

den met een groot nectaraanbod, liefst in de beschutting 

van hogere structuren als bosranden en struwelen (TAX, 

1989). Het doel van de beheersmaatregelen en de behoef- 

FIGUUR3 

De holle weg in het Danikerbos net ten zuiden van het fabrieks- 

terrein (foto:Jo Queis). 
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TABEL1 

De waargenomen vlindersoorten in het Plinthos-gebied en de aantallen indi- 

viduen per periode. 

ten van het Bruin zandoogje lopen opvallend parallel. De explosieve 

toename van het aantal waarnemingen van deze soort is alleen te 

verklaren door een aanzienlijke verbetering van de lokale situatie, als 

gevolgvan het gevoerde beheer. 

Het Icarusblauwtje (Polyommatus icarus) en de Kleine vuurvlin- 

der (Lycaenaphlaeas) zijn twee soorten die hun optimum vinden in 

bloemrijke ruigten en graslanden, bij voorkeur begeleid door lijnvor- 

mige elementen als ruige perceelscheidingen en bosranden, zoals de- 

ze in het Plinthos-gebied aanwezig zijn. Ze zijn minder dan het Bruin 

zandoogje afhankelijk van hoger opgaande structuren. Extensieve 

begrazing en gefaseerd maaien worden voor beide soorten genoemd 

als de aangewezen beheersmaatregelen (TAX, 1989). Aan de getallen 

voor de Kleine vuurvlinder kunnen geen conclusies verbonden wor- 

den,maardetoenamevan hetaantal waargenomen Ica rusblauwtjes 

illustreert op overtuigende wijze hoezeer de kwaliteit van de graslan- 

den sinds dejaren negentig is verbeterd. 

Ook het Koevinkje (Aphantopushyperantus)\seen soort met vergelijk- 

bare ecologische eisen, zij het dat bij deze soort de nadruk nog meer 

ligt op de beschikbaarheid van de verbindende ruigte-elementen,zo- 

als struwelen met braam (/?t/foivsspec.),en iets minder op de grazige 

vegetatie zelf. De waargenomen aantallen zijn te gering om conclu- 

sies te trekken. De afwezigheid bij de eerste inventarisatie en de aan- 

wezigheid in de tweede lijst zijn niettemin het vermelden waard. 

Tot slot is er de opvallende toename van het Bont zandoogje (Pararge 

aegeria). Voor deze soort geldt het tegenovergestelde a Is voor het Ica- 

rusblauwtje:juist de hogere structuren,zoals bosranden en begroei- 

de holle wegen, met voldoende doorzon-plekken spelen voor deze 

soort een grote rol, waarbij bloemrijke ruigten en graslanden in de 

onmiddellijke omgeving voldoende nectaraanbod moet garanderen. 

Ook hier moet geconstateerd worden dat enerzijds de veranderingen 

in het gebied goed inspelen op de behoefte van de soort en dat ander- 

zijds de toename van het aantal waarnemingen spectaculair is. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 1995-1998 2005-2007 

Grote pages Papilionidae 

Koninginnenpage Papilio machaon 2 1 

Witjes Pieridae 

Groot kool witje Pieris brassicae 4 105 

Klein koolwitje Pieris rapae 28 151 

Klein geaderd witje Pieris napi 15 54 

Oranjetipje Anthocharis cardamines 6 11 

Geleluzernevlinder Colias hyale 3 

Citroenvlinder Gonepteryx rhamni 6 

Kleine pages, 
vuurvlindersen 

blauwtjes 

Lycaenidae 

Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas 2 

Icarusblauwtje Polyommatus icarus 3 97 

Boomblauwtje Celastrina argiolus 1 4 

Aurelia's Nymphalidae 

Dagpauwoog Inachis io 7° 17 

Atalanta Vanessa atalanta 1 7 

Distelvlinder Vanessa cardui 5 1 

Kleinevos Aglais urticae 7 

Gehakkeldeaurelia Polygonia c-album 6 6 

Landkaartje Araschnia levana 19 2 

Zandoogjes Satyridae 

Bruin zandoogje Maniola jurtina 165 

Koevinkje Aphantopus hyperantus 3 

Bont zandoogje Pararge aegeria 50 

Aantal individuen 173 679 

Aantal soorten 14 17 

trekkelijk summier zijn, bieden zij voldoende basis om te conclu- 

deren dat het beheer dat sinds 1997 gevoerd wordt op het terrein 

van de voormalige steenfabriek Plinthos tien jaar lateral een waar- 

neembare invloed heeft op de vlinderfauna. Met name de aantallen 

van het Bruin zandoogje, het Icarusblauwtje en het Bont zandoogje 

mogen als een positief beheerseffect geïnterpreteerd worden. 

DANKWOORD 

CONCLUSIE 

Ondanks het feit dat de inventarisatiegegevens uit dejaren'90 be- 

De auteur is dank verschuldigd aan De Vlinderstichting in Wagenin- 

gen die de inventarisatiegegevens uit dejaren negentig ter beschikking 

stelde en aan Frans Cupedo voor zijn hulp bij het opstellen van de tekst. 

Summary 

BUTTERFLIES OFTHE PLINTHOS SITE INTHE 

VALLEY OFTHECELEENBEEK BROOK 

Effects often years of habitat management 

On the site of the former Plinthos brickyard 

atDaniken near the town of Geleen, habitat 

management by extensive seasonal graz- 

ing since 1997 has aimed at developing a 

species-rich and highly structured grass- 

land.The fringes and paths of the adjoin- 

ing woods have been managed by delayed 

mowing in phases. Compared with a sur- 

vey in the 1990s, butterfly surveys over the 

2005-2007 period revealed remarkable 

increases or new colonisations by species 

that are characteristic of structured, flow- 

ery grasslands and open woodland,such as 

the Meadow brown (Maniolajurtina), the 

Common blue (Polyommatus icarus) and 

the Speckled wood (Pararge aegeria), and 

to a lesser extent the Ringlet (Aphantopus 

hyperantus) and the Small copper (Lycaena 

phlaeas).Jhe habitat management regime 

has thus been successful in achieving its 

ecological goals. 
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Het Bont dikkopje en de Kleine ijsvogelvlinder in het 
Vosbroek (Schinveldse Bossen) 

EEN VERSLAG NA VIJF JAAR MONITOREN 

O. Op den Kamp, Canisiusstraat 40,6462 XJ Kerkrade 

De Schinveldse bossen vormen het grootste aaneengeslo- 

ten bosgebied in oostelijk Zuid-Limburg. De bossen liggen 

op kleigrond waardoor ze relatief vochtig zijn. Ook treedt 

op sommige plaatsen kwelwater aan de oppervlakte, waar- 

uit onder meer de Ruscherbeek ontspringt. Het bos wordt 

plaatselijk onderbroken door landbouwpercelen en enkele 

oude groeven, die ontstaan zijn door de afgraving van klei 

en zand. Deze zijn nu meestal gevuld met waterplassen. 

In het Vosbroek, gelegen tegen de grens met Duitsland, 

bestaat de bodem uit loss. De begroeiing bestaat uit oude 

eikenbossen met een fraaie ondergroei van onder meer 

Wilde kamperfoelie (Loniceraperidymenum), de voedsel- 

plant voor de Kleine ijsvogelvlinder (Limenitis Camilla), en 

veel braam (Rubus spec). In dit artikel wordt ingegaan op 

het monitoren van de Kleine ijsvogelvlinder en het Bont dik- 

kopje (Carterocephaluspalaemon) in dit gebied. 

DE MONITORINGSROUTE 

Het monitoren van vlinders gaat volgens een vaste methode, ledere 

week wordt een vast traject gelopen. Het traject is onderverdeeld 

in verschillende deeltrajecten (secties) waarin per ronde het aan- 

tal waargenomen vlinders wordt genoteerd. Ook worden gegevens 

verzameld over temperatuur, hoeveelheid zon en wind. De tellingen 

worden uitgevoerd tussen 10.00 uuren 17.00 uur bij een minimale 

temperatuur van i8°C (VAN SWAAY, 2005). De monitoringsroute ligt in 

het Vosbroek, onderdeel van de Schinveldse bossen. Het teltraject 

in het Vosbroek is verdeeld in vijf secties [figuur 1], welke hierna be- 

schreven worden. 

De eerste sectie loopt vanaf de verharde weg tussen Hohenbusch 

en Op de Hering tot aan de Ruscherbeek. Het eerste deel van de sec- 

tie bestaat uit een bos met Zomereik (Quercus robur) en veel Wilde 

lijsterbes (Sorbus aucuparia) in de ondergroei. Iets verderop gaat dit 

over in een bos met Grove den {Pinus sylvestris) en Blauwe bosbes 

(Vaccinium myrtillus), braam, Brede stekelvaren {Dryopteris dilata- 

ta) en veel Wilde kamperfoelie in de ondergroei. Aan de andere kant 

van het pad bestaat het bos uit Ruwe berk (Betuiapendula) met Pij- 

penstrootje (Molinia caerulea). Daarna volgt een gemengd loofbos 

bestaande uit Grove den en Zomereik met Wilde lijsterbes, Blauwe 

bosbes, Sporkehout (Rhamnus jranguia), Pijpenstrootje en Wilde 

kamperfoelie in de ondergroei [figuur 2]. Verder liggen open langs 

het pad vaak plassen opeen geliefde vliegplaats van de 

Kleine ijsvogelvlinder. De plassen zijn begroeid met ster- 

renkroos (Callitrichespec.) en vaak is de Kleine ijsvogel- 

vlinder langs de rand drinkend waar te nemen. 

Een open stuk halverwege de eerste sectie [figuur 3] 

vormt de belangrijkste vliegplaats van het Bont dikkop- 

je op de monitoringsroute. Dit gebied ligt aan de rand 
van een voormalige kapvlakte, waar de zaailingen van 

Grove den weer behoorlijk goed zijn opgekomen en tot 

circa drie meter hoge bomen zijn uitgegroeid. Helaas 

werpen deze veel schaduw op dit stuk. Ertussen groeit 

veel Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum). Aan de rand 

van het pad groeien bramen die voor het Bont dikkop- 

je een belangrijke nectarbron vormen. Regelmatig zijn 

hierop foeragerende dieren aan te treffen. Aan de an- 

dere kant van het pad groeit Struikhei (Calluna vu/ga- 

ris), Pijpenstrootje, Sporkehout en Ruwe berk. Ook staan 

FIGUURl 

Monitoringsroute voor de Kleine ijsvogelvlinder (limenitis camillaj 

en het Bont dikkopje (CarterocephaluspalaemonJ in hetVosbroek 

in de Schinveldse bossen (© Topografische Dienst Emmen). 
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FIGUUR2 

Het biotoop van de Kleine ijsvogelvlinder (limer\it\scam\\\a), een 

vochtig Zomereikenbos in het Vosbroek (foto: O. Op den Kamp). 

er veel Wilde lijsterbessen, die een tweede belangrijke 

nectarbron voor het Bont dikkopje vormen. Op deze plek 

is in juni ook regelmatig het Groot dikkopje (Ochlodes 

faunus) te zien, dat hierin grote aantallen voorkomten 

door leken soms verward wordt met het Bont dikkopje. 

Ook de Kleine ijsvogelvlinder maakt gebruik van dit ge- 

bied. De vlinder zit hier graag te zonnen of op de uitkijk 

in een hogere boom of struik. 

Voorbij dit open stuk groeit weer een vrij open Zomerei- 

ken-Berkenbos met Sporkehout,Wilde lijsterbes,Wilde 

kamperfoelie en braam in de ondergroei. Het bos is hier 

vrij dicht begroeid waardoorer meestal geen of slechts 

weinig Kleine ijsvogelvlinders worden gezien. Slechts af 

en toe kon hier op grotere hoogte, circa twee meter on- 

der de boomkruinen, een voorbijvliegende Kleine ijsvogelvlinder 

worden waargenomen. 

Waar het smalle wandelpad de Ruscherbeek kruist eindigt de eerste 

sectie. Hier verandert het aanzien van het bos ook aanzienlijk. Het 

droge Zomereiken-Berkenbos maakt hier plaats voor een vochtig 

broekbos met Zwarte els {Alnusglutinosa), Sporkehout, Brede ste- 

kelvaren, Braam en Ruwe sme\e(Deschampsiacespitosa). Ook is Wil- 

de kamperfoelie hier weer klimmend aan te treffen. In dit vrij open 
bos is de Kleine ijsvogelvlinder regelmatig te vinden. Ook vliegt hier 

sporadisch het Bont dikkopje. Op zeer natte plekken groeien veen- 
mossen (Sphagnum spec). Waar zich grote plassen vormen of wa- 

ter door het bos stroomt groeit Gele lis {Irispseudacorus), Egelboter- 

bloem {Ranunculusflammula) en Pinksterbloem (Cardamine pra- 

tensis). Iets verderop wordt het bos weer iets droger en komt er weer 

meer Zomereik en Ruwe berk voor met in de ondergroei veel Pij pen- 

strootje en Adelaarsvaren. Er groeien grotere exemplaren van Wil- 

de kamperfoelie waarop regelmatig meerdere Kleine ijsvogelvlin- 

ders rustend te vinden zijn. Met enig zoeken kunnen hierin mei ook 

de rupsen van deze vlinder worden gevonden, vooral op iets minder 

goed ontwikkelde planten. De rupsen zijn goed gecamoufleerd en 

gaan in een schrikhouding zitten wanneer de plant wordt aange- 

raakt. Omdat het bos enigszins open is door het omvallen van en- 

kele bomen is het geschikt voor zowel de Kleine ijsvogelvlinder als 

voor het Bont dikkopje. 

Bij een bredere bosweg begint sectie drie. Aan het begin hiervan ligt 

een kwelplek waar zich in het voorjaar vaak grote plassen vormen 
die in de loop van de zomer opdrogen. Hierin werden in het verleden 

regelmatig geelgerande watertorren (Dytiscus spec.) aangetroffen, 

waarvan eenmaal meteen rups van een Kleine ijsvogelvlinder als 

prooi. Door drainagemaatregelen vallen deze plassen echter steeds 

vaker droog. De randen van deze vochtige plek zijn begroeid met 

Zwarte els,diverse soorten wilgen en Zomereik. Indejaren negentig 

van de 20e eeuw werden hier regelmatig meerdere Kleine ijsvogel- 

vlinders tegelijkertijd waargenomen, vaak wanneer ze mineralen 

FIGUUR 3 

Het biotoop van het Bont dikkopje (Carterocephalus palaemonj, een zonnige 

bosrand in het Vosbroek. 

en vocht van de vochtige bosbodem opnamen. Ooktegenwoordig is 

de Kleine ijsvogelvlinder hier nog te zien, zij het in lagere aantallen. 

Iets verderop gaat het vochtige bos over in een open, droger bos 

met Zomereik, Amerikaanse eik, Ruwe berk en Pijpenstrootje, Wil- 

de kamperfoelie en braam in de ondergroei. De andere zijde van de 

bosweg bestaat uit een Grove dennenbos met veel braam en Haze- 

laar (Coryllus avellana) in de ondergroei. Op de bramen is de Kleine 

ijsvogelvlinderregelmatigtijdenshetdrinken van nectartevinden. 

Aan de rand van het bos eindigt de derde sectie en begint de vierde 

sectie op een vrij zonnige weg, de Grote Allee, tussen een voorma- 
lige zandgroeve en de bosrand. Af en toe is langs de bosrand,voor- 

al op een piekwaarde bosrand ietwat terugwijkt en een bloemrij- 
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FIGUUR4 

Het Bontdikkopje (Carterocephaius pa\aemon),a) bovenzijde en b) 

onderzijde (foto's: O. Op den Kamp). 

kerstukje ligt, het Bont dikkopje te zien. Hier groeien ondermeer 

braam,Struikhei en diverse kruidachtige planten. 

Daarna duikt een zeer smal pad het bos in, het begin van sectie vijf. 

Het eerste bosgedeelte is zeer dicht begroeid met een ondergroei 

van Hazelaar,Trosvlier (Sambucus racemosa), bramen en Wilde lijs- 

terbes. Het betreft wederom een Zomereikenbos. In de dichte on- 

dergroei is tijdens geen enkele telling een vlinder waargenomen. Na 

het passeren van de Ruscherbeek ligt aan de ene kant van het pad 

een dicht Fijnsparrenbos (Picea abies), terwijl aan de andere kant 

een optisch zeer fraai Zomereikenbos ligt met veel Wilde kamper- 

foelie en Hazelaar. Helaas levert het grootste deel van deze sectie 

nauwelijks vlinderwaarnemingen op, hoewel het ervoor het men- 

selijke oog geschikt uitziet voor de Kleine ijsvogelvlinder. Slechts 

sporadisch wordt hier een Kleine ijsvogelvlinder of een Bont dikkop- 

je gezien. 

BONTDIKKOPJE 

Het Bont dikkopje is een klein vlindertje uit de familie der dikkopjes 

(Hesperidaé). De bovenvleugels hebben een donkerbruine grond- 

25 

15 

10- 

Sectie 1 

Sectie 2 

Sectie 3 

Sectie 4 

1 Sectie 5 

l 

kleuren zijn met fel oranjegele vlekken bezet [figuur 4a]. De onder- 

zijde van de vleugels kent ongeveer hetzelfde patroon, maar hier zijn 

de vlekken veel minder duidelijk [figuur 4b]. Er is geen kleurverschil 

in het vleugelpatroon tussen de seksen, alleen aan de dikte van het 

achterlijf is het verschil tussen mannetjes en vrouwtjes te zien. Hier 

is tijdens het monitoren echter geen aandacht aan geschonken. 

In Limburg bevinden zich populaties van het Bont dikkopje nabij 

Stramproy, in het Heikersbroeken deWeerterbossen bij Weert, in 

de Groote Peel, bij Heibloem en in de Schinveldse bossen (AKKERMANS, 

2001). 

De vliegtijd van het Bontdikkopje begint al vrij vroeg in het jaar. In 

goede jaren zijn de dieren al vanaf begin mei actief en devliegtijd 

loopt door tot midden juni. De vlinders worden ongeveer twee we- 

ken oud (BINK, 1992). De vrouwtjes zetten hun eitjes af op Pijpen- 

strootje. Aangezien echter bijna het hele bos begroeid is met deze 

grassoort, is er nooit naar eitjes en of rupsen gezocht. 

De vlinders zijn meestal rustend of voedselzoekend aan te treffen. 

In de vlucht zijn ze moeilijk waarte nemen. Vanaf vaste uitkijkpun- 

ten, meestal hoge struiken of kruiden of kleine boompjes, bewaken 

de mannetjes hun territorium. Als er iets voorbij komt, achtervol- 

gen ze dit een hele tijd. Hierbij maakt het niet uit of dit eenonder- 

zoeker.een andere vlindersoort,een ander 

mannetje of een al dan niet paringsbereid 

vrouwtje is. 

Nectar zoeken de vlinders in hetVosbroek 

vooral op braam en Wilde lijsterbes. Het 

Bont dikkopje werd in alle jaren duidelijk 

het meeste waargenomen in sectie één en 

wel op het open, zonbeschenen deel van de- 

ze sectie [figuur 5]. Sectie drie is schijnbaar 

ongeschikt voor het Bont dikkopje. Hier 

werd bij geen enkele telling een dier gezien. 

Waarschijnlijk is deze sectie te donker en 

2001 (4) 2002 (4) 2003 (4) 

Jaar(n) 

2004(5) 2005 (5) 

FIGUUR5 

Hef Bont d/MopjefCarterocephaluspalaemonJ, 

aantal vlinders per sectie per jaar (n = aantal 

waarnemingsronden). 
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FIGUUR6 

De Kleine ijsvogelvlinder 

(limenitis Camilla,), ojboven- 

zijde enb) onderzijde (foto 's: 

O. Op den Kamp). 

ontbreken de open stuk- 

ken die het Bont dikkop- 

je nodig heeft. Sectie vijf 

leverde in de beginjaren 

nooit een waarneming 

op, maar de laatste twee 

jaar werd er sporadisch 

toch een vlinder waarge- 

nomen. Het hoogste aan- 

tal vlinders dat op één 

dag werd waargenomen 

bedroeg 14, dit was op 28 

mei 2002. Dit is naar verhouding uitzonderlijk hoog, aangezien in 

sommige ja ren in totaal niet eens 14 dieren werden gezien. Omdat 

de opslag van berken in het midden van sectie één de open situa- 

tie langzaam dreigde te verstoren, werd in het vroege voorjaar van 

2003 door Stichting Instandhouding Kleine Landschapselemen- 

ten een kapactie uitgevoerd om het zonlicht op dit deel te behou- 

den.Toch is hier een teruggang van het Bont dikkopje te constate- 

ren die waarschijnlijk veroorzaakt wordt door het gebrek aan zon- 

nige plekken. Verder groeit het open gekapte stuk, dat eigendom is 

van de Graaf van Amsten rade, opnieuw dicht met vooral Grove den, 

waardoor het probleem van toenemende beschaduwing opnieuw 

optreedt. Het lijkt dus noodzakelijk regelmatig nieuwe kapacties te 

ondernemen. 

Een probleem voor het Bont dikkopje is dat de soort vrij honkvast is 

(AKKERMANS, 2001). Dit zorgt ervoor dat geïsoleerde populaties snel 

het gevaar lopen om uit te sterven indien geen uitwisseling moge- 

lijk is. Mede hierdoor is het dus van belang om te zorgen voor vol- 

doende, liefst lijnvormige, open plekken en deze te verbinden met 

grote open plekken,zoals de akkers in het boscomplex. Het Bont dik- 

kopje is het meest aan te treffen op overgangen van bos en struweel 

naar vochtig tot nat grasland en ruigte. Een voorwaarde is wel dat 

de leefgebieden zonnig zijn en beschut liggen. Dat blijkt ook op al- 

le locaties waar de soort in hetVosbroekis 

gezien het geval te zijn 

1 Sectie 1 
Sectie 2 
Sectie 3 

15 \ Sectie 4 
J Sectie 5 

De Kleine ijsvogelvlinder is een relatief 

grote vlinder die behoort tot defamilie der 

aurelia's (Nymphalidae). Het is een vlinder 

met een donkerbruine grondkleur waarin 

zich witte velden bevinden [figuur 6a]. De 

onderzijde van de vleugels is kaneelbruin 

FIGUUR7 

De Kleine ijsvogelvlinder (limenitis Camilla,), 

aantal vlinders per sectie per jaar (n = aantal 

waarnemingsronden). 

en ook hierop komen de witte velden terug [figuur 6b]. 

De Kleine ijsvogelvlinder komt in Limburg voor in enkele geïsoleer- 

de populaties in het noordelijk en zuidelijk Peelgebied waaronder 

de Krang, het Weerterbos, het Hugterbroek en het Schuitwater (AK- 

KERMANS, 2001). Verder naar het zuiden is de soort uitermate schaars 

en alleen te vinden in het Munningsbos en in de Schinveldse bossen. 

De vliegperiode van de Kleine ijsvogelvlinder ligt tussen half juni en 

eind juli. De soort vormt meestal slechts één generatie per jaar. Af en 

toe, zoals in de warme zomer van 2006, wordt in september en ok- 

tober een tweede generatie gevonden (Bos et al., 2006). Deze is des- 

tijds overigens alleen gevonden in de omgeving van Weert. De voed- 

selplant is Wilde kamperfoelie. De voorkeur gaat uit naar hangen- 

de planten met een ijle structuur, die er op het eerste oog helemaal 

niet zo gezond uitzien. De rups heeft een karakteristiek uiterlijk met 

geelgroene en roodbruine kleuren en bruinrode uitsteeksels en is 

van begintoteind mei met enige moeite te vinden. 

2001 (4) 2002(3) 2003(4) 2004(3) 2005(5) 

Jaar(n) 
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De Kleine ijsvogelvlinder is een kwetsbare vlinder die gevoelig is 

voor uitdrogingen oververhitting.Om te kunnen vliegen moet een 

vlinder echter door te zonnen een lichaamstemperatuur van circa 

36°C(BINK,1992) bereiken. Daarom leeft hij in open bossen met vol- 

doende mogelijkheden om in de zon te zitten.Op zeer warme dagen 

dreigt echter het gevaar van oververhitting. Dan kan de vlinder in 

de bossen echter snel een meer beschaduwd plekje opzoeken.Toch 

is het een echte mooi-weer-vlinder die je alleen op zonnige dagen 

of op momenten dat de lucht heel warmen vochtig is, bijvoorbeeld 

vlak voor een onweer, kunt waarnemen. Bij bewolkt, koud of regen- 

achtig weer laten de dieren zich niet zien. De mannetjes vertonen 

territoriaal gedrag waarbij ze vanuit een zonnige uitkijkpost, bij- 

voorbeeld een opvallende hogere boom of struik, de overige man- 

netjes proberen te verjagen of de vrouwtjes proberen te imponeren 

(AKKERMANS, 2ooi; Bos et al., 2006). Om de vlinder te kunnen waarne- 

men is vaak enig geduld vereist, omdat de dieren vaak boven in de 

bomen zitten te rusten en slechts af en toe naar beneden komen. 

De dieren zijn dan aan te treffen op bospaden als ze mineralen of 

zouten opnemen, als ze op braamstruiken zitten en nectar zoeken 

of zonnend en wakend op een hoge uitkijkpost zitten. 

De Kleine ijsvogelvlinder bewoont kleinschalige bosranden of open 

plekken in vochtige loof- of gemengde bossen waarin voldoen- 

de Wilde kamperfoelie voorkomt (AKKERMANS, 2001). De bedekking 

van de struiklaag mag niet meer dan ongeveer 60 % bedragen, om- 

dat anders de dichtheid van de Wilde kamperfoelie te laag wordt. 

De soort wordt bedreigd door het grootschalige bosbeheer waar- 

bij te grote kapvlaktes en rechte bosranden zonder overgangsstruc- 

tuur ontstaan. Ook de verdroging van het leefgebied speelt een rol, 

omdat de soort vooral te vinden is in vochtige bossen. Bovendien is 

de vochtigheid van belangvoorde kwaliteitvan de Wilde kamper- 

foelie. Kleinschalig kappen in het bos, bijvoorbeeld door het omkap- 

pen van een enkele boom, verbeteren de structuur van het bos voor 

de vlinder. Het openhouden van de struiklaag is van belang voor de 

ontwikkeling van Wilde kamperfoelie. 

De Kleine ijsvogelvlinder laat in het Vosbroek in de loop van de jaren 

duidelijk een forse toename zien [figuur 7]. In het eerste jaar wer- 

den in totaal slechts drie exemplaren waargenomen. In het twee- 

de jaar werden in totaal twaalf exemplaren waargenomen. In het 

jaar 2003 werd dit aantal behaald op sectie één, terwijl in 2004 dit 

aantal tijdens één telling al gehaald werd. Of dit een waarnemers- 

effect is, want in de loop van de jaren zijn de plekjes waar zich graag 

Kleine ijsvogelvlinders ophouden bekend geworden, of dat het aan 

het weer, het tijdstip of de keuze van de teldatum ligt, is nietduide- 

IïjIe. In 2005 blijkt dat het aantal dieren op sectie één enigszins is te- 

ruggelopen ten opzichte van het voorgaande jaar, maar daar staat 

tegenover dat de aantallen op sectie twee en vijf zijn toegenomen. 

Ook tijdens tochten elders in het bos werden regelmatig exempla- 

ren gezien. 

CONCLUSIE EN BEHEERSAANBEVELINCEN 

Het monitoren van het Bont dikkopje heeft laten zien dat deze 

kwetsbare soort nog steeds in de Schinveldse bossen aanwezig is 

en wel in het Vosbroek. Buiten het Vosbroek zijn door de auteur geen 

andere plekken bezocht waar de soort voorkomt. Hoewel er door 

anderen wel losse waarnemingen gemeld zijn van andere plekken, 

zijn er geen aanwijzingen voor het bestaan van andere populaties 

in de Schinveldse bossen. Verder is gebleken dat het met het Bont 

dikkopje helemaal niet zo goed gaat. De aantallen zijn laag en de 

soort blijkt erg gevoelig te zijn voor de toenemende beschaduwing 

van zijn biotoop. Het is dus van belang om te zorgen voor voldoende 

open plekken, zodat de zonnige vliegplaatsen blijven bestaan. Om- 

dat de soort niet goed in staat is zich te verspreiden, is het van be- 

lang de geïsoleerde populatie te versterken, bijvoorbeeld door het 

bestaande leefgebied te optimaliseren. Dit kan door het kappen van 

delen van de bosrand of het wegnemen van enkele bomen, waar- 

door plekken met meer zon ontstaan. Hierbij moet vermeden wor- 

den dat de plekken te groot worden, aangezien de dieren graag in 

een beschutteomgeving leven. 

Heel anders gaat het bij de Kleine ijsvogelvlinder. Nadat duidelijk 

werd hoe deze soort zich gedraagt, is deze soort ook elders in de 

Schinveldse bossen op meerdere plekken gezien en is gebleken dat 

het met deze soort helemaal niet slecht gaat. In het Vosbroek is de 

soort algemeen te noemen. De soort profiteert van het ouder wor- 

den van het bos, waarbij regelmatig oude bomen omvallen, zodat 

er kleine, zonnige open plekken ontstaan met een gunstig micro- 

klimaat voor de soort. Dit kan bij het beheer worden beïnvloed door 

een of enkele bomen om te kappen. 

Summary 

CHEQUEREDSKIPPERANDWHITE ADMIRAL 

INTHEVOSBROEKAREANEARSCHINVELD 

The Schinveldse Bossen, nearthe German 

border, constitute the largest uninterrupted 

woodland area in the south-eastern part 

of the province of Limburg (NL). This area 

houses a small population of the Chequered 

skipper (Carterocephalus palaemon), the 

only population of this species in this part of 

the province.Thesmall population isthreat- 

ened by a lack of suitable habitats and 

habitat deterioration.The greatest threat 

to suitable habitats is caused by wild shoots 

of trees and shrubs, reducing the availability 

of places with sufficient sunshine. A spe- 

cies that prefers shady habitats with high 

atmospheric humidity is the White admiral 

(Limenitiscamilla),whose populations seem 

to be increasing in some parts of the woods. 

This butterfly is favoured by creating small 

clearings, which improve the structure of 

the forest and stimulate the development 

of its host plant, Wild honeysuckle (Lonicera 

peridymenum). 
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Een vlindermeetnet langs de Zuid-Willemsvaart 

ZES JAAR MONITOREN IN NOORDWEST-MAASTRICHT 

H.C.P. Reumkens, Hoge Barakken 11B, 6221 CM Maastricht 

Om Maastricht en 's-Hertogenbosch beter en meer recht- 

streeks dan via de Maas met elkaar te verbinden liet 

koning Willem I een kanaal tussen beide steden graven, 

de Zuid-Willemsvaart. Deze waterweg van 123 km lang 

werd geopend in 1826 en diende tot de opsplitsing van 

de Nederlanden in 1830 vooral politieke en economische 

doelen. Maar hij schiep ook een grensoverschrijdend eco- 

logisch verbindingsnet. De oevers en taluds van de Zuid- 

Willemsvaart en van de daarmee verbonden waterwegen 

in Vlaanderen en Nederland boden en bieden nog steeds 

kansen voor de instandhouding en uitbreiding van flora 

en fauna (VERHAGEN, 2000). Door de monitoring van dag- 

vlinders op een route van 750 m aan de oostoever van de 

Zuid-Willemsvaart in het noordwesten van 

Maastricht, wordt getracht vast te stellen 

wat deze algemene overwegingen concreet 

betekenen voor de vlinderpopulaties. 

SITUERING 

Het Maastrichtse gedeelte van de Zuid-Willems- 

vaart start in het centrum van Maastricht, bij het 

Bassin, een oude en recent gerenoveerde binnen- 

haven. Na de oude Sluis van het Bosscherveld be- 

gint stroomafwaarts het eigenlijke kanaal. Daar 

ligt op de rechteroever de monitoringsroute.Van 

daaraf stroomt de vaart bij Smeermaasde Belgi- 

sche grens over en passeert het natuurgebied de 

Hochterbampt. Via de Sluis van Neerharen staat 

de Zuid-Willemsvaart in verbinding met het Bel- 

gische Albertkanaal. De vaart gaat ten zuiden van 

Budel weer de Vlaams-Nederlandse grens over. 

In de omgeving van de route ligt een groot netwerk 

van noord-zuid verbindingen, via straat, water en 

spoor. Parallel aan de vaart stroomt de Grensmaas; 

FIGUURl 

De ligging van de route en haar omgeving (© Topografische 

Dienst, Emmen). 9^ 

deze is niet meer geschikt voor de scheepvaart. Het verder ooste- 
lijk gelegen Julianakanaal en de Zuid-Willemsvaart fungeren nu als 

de transportwegen over water. Op de dijk tussen de Zuid-Willems- 
vaart en de Maas ligt de drukke Bosscherweg van Maastricht naar 

Smeermaas.Ten westen van het kanaal ligt een goederenspoor.dat 

van 1856 tot 1990 een railverbinding vormde tussen Maastricht en 

Hasselt (DE LA HAYE, 1984). Na sluiting van de spoorweg ontwikkelde 

zich op en rond de rails een natuurlijke corridor.die het gebied van 

het kanaal verbindt met de Lage en Hoge Fronten. Volgens planning 

zal de spoorverbinding tot Lanaken in 2009 weer in gebruik worden 

genomen. In noordwest Maastricht wordt in de komende jaren de 

nieuwbouwwijk Belvédère gerealiseerd. De plannen voor deze wijk 

bevatten ook ideeën voor groenvoorzieningen en verbindingen tus- 

sen de aanwezige natuurterreinen (GEMEENTE MAASTRICHT,2004). 

DE MONITORINGSROUTE 

Het monitoren van dagvlinders vindt jaarlijks plaats van april tot 
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Jaar 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Dikkopjes Hesperiidae 

Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola 0 1 0 0 0 0 

Grote pages Papil ion idae 

Koninginnenpage Papilio machaon 3 6 1 3 2 11 

Witjes Pieridae 

Groot koolwitje Pieris brassicae 13 10 7 24 5 14 

Klein koolwitje Pieris rapae 158 230 150 249 306 254 

Klein geaderd witje Pieris napi 49 47 44 52 13 81 

Oranjetipje Anthocharis cardamines 4 13 18 19 1            1 

Boswitje Leptidea sinapis 0 2 0 2 0 5 

Geleluzernevlinder Colias hyale 0 0 0 0 0           1 

Oranje luzernevlinder Colias croceus 2            1 0 0 0 0 

Citroenvlinder Gonepteryx rhamni 0 2 0 0 0           1 

Kleine pages, vuurvlinders en blauwtjes Lycaenidae 

Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas 0 0 4 0 urn 
Boomblauwtje Celastrina argiolus 3 4 1 2 2 3 

Bruin blauwtje Plebeius agestis 0 0 0 0 0 2 

Klaverblauwtje Polyommatus semiargus 0            1 0 0 0 0 

Icarusblauwtje Polyommatus icarus 32 77 0 3i 144 30 

Aurelia's Nymphalidae 

Dagpauwoog Inachis io 46 81 33 n 8 40 

Distelvlinder Vanessa cardui 0 23 1 0 i            3 

Atalanta Vanessa atalanta 2 14 2 2 4 10 

Kleine vos Aglais urticae 0 6 8 1 2 2 

Gehakkeldeaurelia Polygonia c-album 2 12 6 8 11 18 

Landkaartje Araschnia levana 1 0 0 0 0 0 

Zandoogjes Satyridae 

Koevinkje Aphantopus hyperantus 1 2 0 0 0 0 

Bruin zandoogje Maniola jurtina 45 121 47 23 58 41 

Oranje zandoogje Pyroniatithonus 0 O 0 ï 0 0 

Bont zandoogje Pararge aegeria 3 1 0 3 0            1 

Argusvlinder Lasiommata megera 19 4 1 4 0 0 

Totaal aantal per jaar waargenomen dagvlinders 383 658 323 435 560 518 

Totaal aantal per jaar waargenomen soorten 16 21 14 16 14 19 

TABEL1 

Waargenomen aan- 

tallen dagvlinders en 

soorten. 

en met september en is gebonden aan strikte regels van tijd, weer gen in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek 

en wind. Wekelijks worden per sectie de waargenomen vlinders ge- verwerkt en vertaald in overzichten van de stand en deontwikke- 

noteerd. Verspreid over het land worden ongeveer 250 routes gelo- lingen van de vlinders. Ook kunnen hierop aanbevelingen voor de 

pen. De resultaten worden door De Vlinderstichtingte Wagenin- inrichtingen het beheer van de terreinen gebaseerd worden (VAN 

SWAAY,2005). 

Vanaf de Bosscherweg kan men tegenover de Oude 

Smeermaeserweg afdalen naar een jaagpad van twee 

a drie meter breedte langs de Zuid-Willemsvaart. Daar 

begint de route. Ze bestaat uit 15 secties van elk circa 

vijftig meter lang [figuur 1]. Bij de verdeling van de rou- 

te in secties kon veelal gebruik worden gemaakt van de 

witte hectometer-paaltjes en van de telkens halverwe- 

ge daartussen gelegen meerpalen. Links van het jaag- 

pad ligt een steile oeverstrook van ongeveer twee me- 

ter breed. Het rechts gelegen talud is eveneens steil en 

gemiddeld vijf meter breed. Detaluds van de secties 1 en 

FIGUUR2 

Het Boswitje (leptidea smap\s),aangetroffen op 6 augustus 

2007 in sectie 2 van de monitoringsroute langs de Zuid- 

Willemsvaart (foto: H. Reumkens). 
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3 tot en met 9 worden beschaduwd door een bovenstrook met bo- 

men en struiken. De secties 14 en 15 liggen door de links en rechts 

staande bomen en struiken nog meer in de schaduw. Op de overige 

secties, 2 en 10 tot en met 13, heeft de zon grotendeels vrij spel. Ove- 

rigens.doordat de route vrijwel geheel op het westnoordwesten ge- 

ëxposeerd is, dringen de zonnestralen pas na 12 uur voldoende door 

om de koudbloedige vlinders op te warmen en te activeren. Het tel- 

len heeft dan ook voornamelijk in de middag plaatsgevonden. 

Voor vlinders is de aanwezigheid van voldoende voedsel- en nectar- 

planten van wezenlijk belang. De voedselplanten.die soms ook als 
nectarplant voor de vlinders dienen, komen later aan de orde in sa- 

menhang met de getelde vlindersoorten. Het nectaraanbod op de 

route is, met uitzondering van de secties 14 en 15, royaal en gevari- 

eerd. Knoopkruid {Centaureajacea) is in grote aantallen aanwezig. 

Ook Grote centaurie (Centaurea scabiosa) en Beemdkroon (Knautia 

arvensis) bieden in rui me mate voedsel. Distels en gele composieten 

zijn in diverse soorten goed vertegenwoordigd. In de zomer groeit er 

een overdaad aan Wilde marjolein (Origanum vulgare);ook Boeren- 

wormkruid [Tanacetum vulgare) bloeit dan royaal. Het aanbod van 

nectar uit Gewone braam (Rubusfruticosus) is vooral in de secties 

I4eni5ruim. 

DE DAGVLINDERS OP DE ROUTE 

De route is gedurende zes jaar gelopen, van 2002 tot en met 2007, 

gemiddeld 22 a 23 keer per jaar. Het tellen nam per keer 30 tot 40 mi- 

nuten in beslag. De resultaten van deze inventarisatie worden hier- 

na per soortgroep besproken. Een overzicht van de waargenomen 
vlinderaantallen en-soorten wordt weergegeven intabeh. 

Dikkopjes (Hesperiidae) 

Hoewel de gewone dikkopjes diverse, veel voorkomende grassoor- 

ten als voedsel plant hebben, is in de hele monitoringperiode slechts 

één vlindervandezegroep waargenomen,een Zwartsprietdikkopje 
(Thymelicus lineola). De rupsen van deze soort en van het Geelspriet- 

dikkopje [Thymelicus sylvestris) overwinteren in het algemeen op de 

voedselplant (breedbladige grassen). In september 2002,2006 en 

2007 zijn de oevers en taluds volledig gemaaid en is het maaisel af- 

gevoerd. Wellicht zijn met het maaisel ook de rupsen afgevoerd en 

zijn deze dikkopjes hierdoor uitgeroeid. Iets dergelijks 
deed zich voorin de Hoge Fronten; ook daar verdwenen 

de dikkopjes nadat vanaf 1999 werd gekozen voor het 

volledig maaien en afvoeren van het maaisel in het na- 

jaar(REUMKENS,2003). 

Grote pages (Papilionidae) 

De Koninginnenpage {Papilio machaon) is geen fre- 

quente,maar wel een regelmatige bezoeker van de rou- 

te. Waarschijnlijk wordt de vlinder aangetrokken door 

het royale aanbod van nectar. Zijn voedselplant, Wilde 

FIGUUR3 

De Oranje luzernevlinder (Colias croceusj op Donderkruid (Inula 

conyzaj aangetroffen op4 augustus 2003 in sectie2 van de 
monitoringroute langs de Zuid-Willemsvaart 

(foto: H. Reumkens). 

peen (Daucuscarota), komt in beperkte mate voor, maar er zijn geen 

bewijzen van voortplanting waargenomen. 

Witjes (Pieridae) 
De drie gewone witjes zetten hun eitjes bij voorkeur af op planten 

van de familie van de kruisbloemen (Brassicaceae).Van de kruis- 

bloemen is met name Look-zonder-look(/4///or/opef/'o/oro) in ruime 

mate voorhanden. Het Groot koolwitje (Pieris brassicae) komt jaar- 

lijks in redelijke aantallen voor. Het Klein koolwitje [Pieris rapaé) is 

daarentegen een zeer algemeen witje en de meest voorkomende 
dagvlinder op de route. Op 24 april 2006 deed zich een merkwaar- 

dig verschijnsel voor. Een zevental Kleine koolwitjes vloog infor- 
matie als een zwerm spreeuwen razendsnel omhoog en omlaag 

langs het talud. Vlinders vormen soms drink-en slaapgezelschap- 

pen.maarformatievluchten zijn in de literatuur en bij DeVlinder- 

stichting niet bekend; wellicht werd een paringsbereid vrouwtje 

achtervolgd dooreen groep gretige mannetjes (persoonlijke me- 

dedeling C. van Swaay). Het aantal waargenomen exemplaren van 

het Klein geaderd witje (Pieris napï) is aanzienlijk geringer dan dat 

van het Klein koolwitje. 

Het Oranjetipje (Anthocbaris cardamines) zou zich op grond van het 

aanbod van nectar- en voedselplanten in zijn element moeten voe- 

len. Look-zonder-look, een van de voedselplanten, is vooral in het 

eerste deel van de route ruim aanwezig.Toch is het voorkomen van 

deze voorjaarsbode minder talrijk dan verwacht. Dat ligt niet aan 

het vrijwel ontbreken van de andere voedselplant, Pinksterbloem 

(Cardamineprater?s/s),maarwaarschijnlijk meeraan het paslaatop 

de dag doorbreken van de zon, want dit witje is een echte zonaan- 

bidder. De opkomst van het Boswitje (Leptidea sinapis) als nieuwe 

Nederlandse standvlinder in Zuid-Limburg is zelfs op de route langs 
de Zuid-Willemsvaart, hoewel in beperkte mate, merkbaar. In drie 

van dezesjaren monitoring liet deze nieuwkomer zich zien [figuur 

2]. Met name Vogelwikke (Vicia cracca) oefende de meeste aantrek- 

kingskracht uit op dit sierlijke vlindertje. 

Enkele Oranje luzernevlinders (Colias croceus) [figuur 3] bezochten 

de route, vooral in de beginfase van het onderzoek. Deze trekvlin- 

der vertoonde een voorkeur voor gele composieten als nectarplan- 

ten. In 2007 bezocht ook een Gele luzernevlinder (Colias hyale) de 

route.Tenslotte liet de Citroenvlinder (Conepteryx rhamni), een in 

Nederland zeer algemene vlinder, zich slechts in twee jaren op de 
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route zien. Waarschijn lijk heeft de zeldzaamheid van deze vlinder 

te maken met het feit.dat de voedselplant van dit witje, Sporkehout 

{Rhamnusfrangula), langs de route volledig ontbreekt. 

Kleine pages, vuurvlinders en blauwtjes (Lycaenidae) 

In de zes jaar monitoren zijn er op de route geen kleine pages gezien; 

kennelijk voldoet het aanbod van voedselplanten niet aan de be- 

hoeften van deze veeleisende specialisten. De biotoop van de route 

is ook niet ideaal voorde Kleine vuurvlinder {Lycaena phlaeas). Het 

aanbod van zijn voedselplant zuring (Rumex spec.) is maar gering. 

De vlinder houdt ook meer van wat drogere graslanden dan van de 

biotoop van de route die een meer vochtig en grazig karakter heeft. 

Toch zijn in drie van de zes onderzoeksjaren enkele Kleine vuurvlin- 

ders gesignaleerd. 

Daarentegen is het Icarusblauwtje (Polyommatus icarus) in redelijk 

grote aantallen gezien. Er groeit voldoende Gewone rolklaver {Lotus 

corniculatus), de voornaamste voedselplant van dit gewone blauw- 

tje; ook de voedselplant Hopklaver (Medicago lupulina) is redelijk 

goed vertegenwoordigd. Opvallend is het ontbreken van het Ica- 

rusblauwtje in 2004; mogelijk zijn de voedselplanten van deze vlin- 

der overwoekerd door het volledig achterwege blijven van beheers- 

maatregelen in dat jaar. Van het Boomblauwtje {Celastrinaargiolus) 

zijn ieder jaar wel enkele exemplaren waargenomen. Waarschijn- 

lijk worden ze aangetrokken door de voedselplant Klimop (Hede- 

ra helix), die bij de struiken op de bovenrand van het talud groeit. 

Het Bruin blauwtje (Plebeius agestis) liet zich in 2007 bij verrassing 

tweemaal zien, mogelijk aangetrokken door het schrale en open ka- 

ra kter van sectie 1 en door de daar aanwezige voedselplant Reigers- 

bek (Erodium cicutarium) [figuur4J. 

De voornaamste reden om op deze locatie langs de Zuid-Willems- 
vaart in 2002 een monitoringsroute te starten, was de verwachting 

dat hierwel eens het Klaverblauwtje {Polyommatussemiargus) zou 

kunnen verschijnen. De voedselplant, Rode klaver {Trifolium praten- 

se),is in ruime mate aanwezig. Bovendien was een overweging.dat 

het jaagpad op het traject ligt dat de Hoge Fronten verbindt met de 

oevers van het Albertkanaal bij Gellik; in de Hoge Fronten vloog het 

Klaverblauwtje in 1996 en 1997 en in Gellik is een kleine maar con- 

stante populatie van dit blauwtje aanwezig (REUMKENS, 2001; 2003; 

VAN DUCK et al, 2006). Ook de eerder genoemde goederenspoorweg 
zou als verbindingsroute kunnen fungeren. Alleen het jaar 2003 vol- 

deed tot nu toe enigszins aan deze verwachting. Naast de waarne- 

ming van een mannelijk exemplaartijdens de officiële telling,zijn er 

later in dezelfde week nog twee Klaverblauwtjes gezien, een man- 

netje en een vrouwtje. 

Aurelia's {Nymphalidae) 

De voornaamste voedselplant van deze groep vlinders, de Grote 

brandnetel (Urtica dioica), is redelijk goed vertegenwoordigd op 

de route. De Dagpauwoog(/nac/7/'s/o) is hiereen trouwe gast, vaak 

zelfs de eerste vlinder die na de winter wordt gezien. De trekkende 

Distelvlinder {Vanessa cardui) was ruim aanwezig in 2003, maar 

in de andere jaren niet of nauwelijks. Dat kan samenhangen met 

het ontbreken van warme wind vanuit het zuiden en oosten. Daar- 

entegen is een andere trekvlinder, de Atalanta {Vanessa atalanta), 

een veel regelmatiger bezoeker van de route, hoewel steeds in ge- 

ringe aantallen. Deze vlinder slaagt er dankzij de zachte winters 

in toenemende mate in zich te gedragen als een overwinterende 

standvlinder. 

De Kleine vos {Aglais urticae) veranderde de laatste jaren landelijk 

van een uiterst algemene naar een minder vaak geziene gast en 

vertoonde vanaf 2001 jaarlijks een matige tot sterke afname (VAN 

SWAAY et a/.,2002;2003;20o6; VAN SWAAY& GROENENDIJK, 2004:2005). 

De kenners buigen zich nog steeds over de oorzaak van deze drama- 

tische teruggang. Op de route werd de Kleine vos regelmatig, maar 

slechts mondjesmaat gezien. De Gehakkelde aurelia {Polygonia c- 

album) is een vaste bezoeker van de route. Het Landkaartje (Arasch- 

nia levana) is alleen in 2002 eenmaal waargenomen. Dit vlindertje 

komt in Maastricht en omgeving maar sporadisch voor. De reden 

van deze beperkte aanwezigheid is onbekend. 

De voedselplant van de Veldparelmoervlinder(Me//foeoc/nx/o),Smal- 
le weegbree {Plantago lanceolata), is op de route royaal voorhanden. 

Ineen studie karakteriseert WALLIS DE VRIES (2004) een terrein direct 

ten zuiden van de route als een kansrijke locatie voor de hervestiging 

van deze vlinder in Limburg.Tot nu toe bleven verkenningen op de 

route en in genoemd terrein helaas nog zonder resultaat. 

Zandoogjes (Satyrinae) 

De biotoop van de route biedt schijnbaar voor de zandoogjes alles 

wat ze believen, maar kennelijk is het voldoende aanbod van voed- 

selplanten, meestal breedbladige grassen, niet voor alle soorten ge- 

^^ noeg. Het Koevink]e {Aphantopus hyperantus) is bijvoor- 

^^ beeld alleen in de eerste twee jaren in geringe aantallen 
j^^^É gezien. Hoe anders is de situatie van het Bruin zandoog- 

je {Maniolajurtina). Deze soort maakt zijn reputatie als 

algemene vlinder ook op de route waar. De waarneming 

van een Oranje zandoogje {Pyronia tithonus) in 2005 be- 

vestigt de algemene indruk, dat dit zandoogje lande- 

lijk weliswaar jaarlijks in aantal enigszins afneemt (VAN 

SWAAY et a/.,2002;2003;2oo6; VAN SWAAY & GROENENDIJK, 

2004:2005) maar steeds meer wordt gezien in gebie- 

den buiten de zandgronden (BOEREN, 2001;MAES& VAN 

DIJK, 1999). Het Bont zandoogje {Pararge aegeria) is een 

FIGUUR4 

Het Bruin blauwtje (Plebeius agestisjfetz/di in 2007 twee- 

maal zien in sectie 1 van de monitoringroute langs de Zuid- 

Willemsvaart (foto: H. Reumkens). 
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onregelmatige verschijning op de route. Deze elders zeer algeme- teerd. In de andere onderzoeksjaren kon om budgettaire redenen in 

ne vlinder is in deze regio over het algemeen zeldzaam. De Argus- het geheel geen beheer plaatsvinden. Het is te hopen dat Rijkswa- 

vlinder (Lasiommata megera) vertoont op de route dezelfde neer- terstaat in de toekomst in staat zal zijn een meer vlindervriendelijk 

gaande tendens die deze vlinder landelijk laat zien: van algemeen beheer te realiseren, vergelijkbaar met het onderhoud van de oe- 

naar steeds zeldzamer. Opvallend is tenslotte, dat gedurende zes vers langs het Julianakanaal. 

jaar monitoren geen enkel Hooibeestje {Coenonymphapamphilius) 

is gezien, een vlinder die tot de jaren negentig als zeer algemeen te 

boek stond (REINTJES,2001). CONCLUSIE 

HET BEHEER 

Bij de aanvang van het monitoren is getracht met Rijkswaterstaat 

afspraken te maken over het beheer van het talud langs de Zuid- 

Willemsvaart. Daarbij is gevraagd bij voorkeureen gefaseerd maai- 

beheer toe te passen, zodat de vlinders steeds een gedeelte van het 

terrein kunnen blijven benutten voor voeding en voortplanting. 

Ook zou het maaien liefst voor en na hettelseizoen moeten plaats- 

vinden. De medewerkers van Rijkswaterstaat waren het ermee eens 

dat dit gedeelte van de kanaaloevers niet hoefde te voldoen aan de 

eisen van het stedelijk gebied, dat wil zeggen maaien met als resul- 

taat een eentonige,soortenarme grasmat.Maar in feite is in 2002 en 

in 2006 en 2007 deze drastische onderhoudsmethode toch gehan- 

Het monitoren van dagvlinders langs de Zuid-Willemsvaart in 

Maastricht heeft aangetoond dat dit traject voor veel vlinders aan- 

trekkelijk is. Met 26 soorten is het een bijzonder vlinderrijke route. Er 

zijn kansen voor een toename met andere soorten, met name voor 

een mogelijke hervestiging van de Veldparelmoervlinder. 
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Summary 

MONITORING BUTTERFLIES ALONGTHE 

ZUID-WILLEMSVAART CANAL NEAR 

MAASTRICHT 

The Zuid-Willemsvaart is a canal con- 

necting the towns of Maastricht and 's- 

Hertogenbosch,and was opened ini826.The 

banks of the canal a re also corridors allowing 

exchanges of flora and fauna between vari- 

ous areas in the south of the Netherlands. 

The author has been monitoring a 750 m 

transect on the eastern bank of the canal 

near Maastricht in order to analyse the 

implications for butterfly populations. Over 

a period of sixyears, 26 species of butterflies 

were found, including rare species like the 

Swallowtail (Papiliomachaon),\Nood white 

(Leptidea sinapis), Clouded yellow (Colias 

croceus), Pale clouded yellow {Colias hyale) 

and Mazarine blue (Polyommatus semiar- 

gus).Jhe transect and its environment would 

also appear to be a suitable location for reset- 

tlement of the Granville fritillary (Melitaea 

cinxcia).Jbe potential value of this stretch of 

thecanal bankcan beoptimised by introduc- 

ing a better management regime. 
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Overwinterende dagvlinders in enkele Maastrichtse 
vestingwerken 
RESULTATEN VAN EEN MONITORINGPROJECT VANAF 1989 TOT EN MET 2007 

J. Hageman, Op de Bannet47,6223 GD Maastricht 

W. Vergoossen, Hattem 89,6041SG Roermond 

Tijdens het jaarlijks monitoren van winterslapende vleer- 

muizen in diverse verblijfstypen, zoals de onderaardse 

kalksteengroeven en vestingwerken, krijgen de aanwezige 

insecten sinds vele jaren eveneens ruime aandacht. In dit 

artikel wordt kort een tweetal overwinterende dagvlinder- 

soorten besproken, de Dagpauwoog(/naeh/'s/oJ en de Kleine 

vos (Agiais urticae), waarvan voor enkele Maastrichtse ves- 

tingwerken een telreeks van inmiddels 19 jaar beschikbaar 

is. 

zich grofweg tot de op het niveau van het restaurant gelegen in- 

wendige gangenstelsels. 
Fort Koning Willem I ligt aan de noordkant van Maastricht, tussen 

de Cabergerweg, Fort Willemweg en de Zoetmanstraat (Amers- 

foortcoördinaten: 1753/318,6). In dit deels ondergronds gelegen fort 

worden alle toegankelijke gangen en compartimenten geteld. 

De Hoge Fronten ligt aan de noordkant van Maastricht, op korte 

afstand van Fort Koning Willem I, tussen de Statensingel.de Ca- 

bergerweg en de Pastoor Habetsstraat (Amersfoortcoórdinaten: 

175,5/318,2). In dit moeilijk toegankelijk vestingwerk beperkt de 

telling zich tot de gangenstelsels van vier bastions, te weten de 

bastions Zeeland, Holland,Gelderland en Holsteyn. 

DE ONDERZOCHTE OBJECTEN 

De objecten waarin het monitoren van de Dagpauwoog en de Klei- 

ne vos plaatsvindt, behoren alle drie tot deinde achttiende en ne- 

gentiende eeuw aangelegde Maastrichtse vestingwerken, te we- 

ten Fort Sint-Pieter, Fort Koning Willem I en de Hoge Fronten. 

Fort Sint-Pieter is gelegen aan de zuidwestkant van Maastricht, 

tussen de Luikerweg en de Mergelweg (Amersfoortcoórdinaten: 

175,9/316,2). Het systematisch monitoren van dit object beperkt 

HET MONITOREN 

Het monitoren van overwinterende insecten gebeurt tegelijker- 

tijd met de jaarlijkse wintertellingen van vleermuizen. Bij deze 

jaarlijks terugkerende inventarisatieronden komen in de maan- 

den december en januari traditioneel eerst de onderaardse kalk- 

steengroeven aan bod. Vervolgens worden dan, mede afhankelijk 

van toegangsmogelijkheden en beschikbaarheid van tellers, de 

drie vestingwerken kort naelkaargeteld. 

In de periode vanaf 1989 tot en met 2007 zijn de vestingwerken 

jaarlijks in januari of februa- 

ri geteld [tabel 1]. De spreiding 

tussen de eerste en de laatste 

telling binnen één seizoen ligt 

voor de periode 1989 tot en met 

2007 tussen de acht en 40 da- 

gen,met een gemiddelde van 17 
dagen. Daarmee zijn de resulta- 

ten onderling redelijk betrouw- 

baarte vergelijken. Bij een gro- 

tere spreiding zouden fluctua- 

ties in de buitentemperatuur 

uiteindelijk de overwinterings- 

dynamieken daarmee te telre- 

sultaten te zeer kunnen gaan 

beïnvloeden. 

Tijdens een monitoringsron- 

FIGUURl 

Een Dagpauwoog (Inachis \o) (onder- 

zijde) in Fort Sint-Pieter (foto: Olaf Op 

den Kamp). 
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TABEL 1 

Uiterste teldata voor de drie onderzochte 

objecten in de periode 1989 toten met 2007 en 

de mediane teldata. 

Object Vroegste teldatum Laatste teldatum Mediane teldatum 

Fort Sint-Pieter I7januari (1997,2002) i3februari (1991,1992) 1 februari 

Fort Koning willem 1 24januari(ig97) 29 februari (1996) lofebruari 

Hoge Fronten 26januari(200i) 27februari(2005) i4februari 

de zoekt een groep van vier tot acht personen systematisch de 

wanden, plafonds en alle aanwezige gaten, kieren en spleten af 

opzoek naar overwinterende vleermuizen. Een vaste notulist no- 

teert de resultaten zo nauwkeurig mogelijk op een plattegrond 

van het object. Dit geldt tevens voor alle determineerbare inver- 

tebraten. In de beginjaren waren dit vrijwel uitsluitend dagvlin- 

ders [figuur 1]. Inmiddels is bij de vaste tellers de interesse voor 

en de (determinatie)kennis van deze fauna zodanig toegenomen, 

dat bijvoorbeeld ook nachtvlinders, sluipwespen, steenspringers, 

kevers, spinnen, oorwormen, duizend- en miljoen poten, spring- 

staarten en slakken geregistreerd worden (HAGEMAN& VERGOOSSEN, 

2004). 

RESULTATEN EN BESPREKING 

Aantalfluctuaties 

Een overzicht van negentien winters monitoren in de Maastricht- 

se vestingwerken maakt al snel duidelijk dat de Dagpauwoog hier 

als soort haar pieken en dalen kent en dat het aantal Kleine vos- 

sen eigenlijk verwaarloosbaar klein is [tabel 2]. Indien vervolgens 

de totalen van de Dagpauwoog voor alle de drie objecten samen 

per winter worden gesommeerd en geïndexeerd (1989 = 100), dan 

komt een negatieve trend naarvoren [figuur2J. 

Voor de Dagpauwoog is deze achteruitgang ook geconstateerd in 

het Landelijk Meetnet Vlinders (LMV), waarbij vrijwilligers in de 

zomerperiode wekelijks een groot aantal routes verspreid over het 

hele land tellen volgens een gestandaardiseerde methode (VAN 

SWAAYeto/,,2007). 

Vergeleken met de tellingen in de vestingwerken blijken relaties 

tussen de wintertellingen en het Landelijk Meetnet Vlinders vanaf 

1990 tot en met 2006 slechts gedeeltelijk en wellicht niet oorza- 

kelijk aanwezig te zijn. Goede vlinderzomers leiden afwisselend 

tot wel of geen hoge aantallen overwinteraars in de vestingwer- 

ken. Zo komt bijvoorbeeld dezomerdip van 2004, tot dusverre het 

slechtste jaar voor Dagpauwoog in het Landelijk Meetnet Vlin- 

ders, perfect tot uiting in de wintertellingen [figuur 2], terwijl de 

winterdip van 2000/2001 in de vestingwerken in de zomercensus 

geheel niet terug te vinden is. Daar is het juist een van de relatief 

betere jaren (VAN SWAAY et al.,2007). Dit doet vermoeden dat de 

aantalsfluctuaties van Dagpauwoog in de winterobjecten slechts 

op beperkte schaal hun oorzaak vinden in de ontwikkelingen van 

de zomergeneraties. Overigens lijkt het aantal overwinterende 

Dagpauwogen in de vestingwerken inmiddels weer op een her- 

stel te wijzen. 

Opvallend is verder dat de Kleine vos in het Landelijk Meetnet Vlin- 

ders juist een soort is met per jaar zeer wisselende aantallen zon- 

der een duidelijk negatieve trend (VAN SWAAY et al., 2007). Een ver- 

loop dat beslist niet herkenbaar is voor de vestingwerken. Hier is 

de soort als overwinteraar in middels vrijwel geheel verdwenen. 

Overwinteringsplekken 

De overwinteringsplekken van de Dagpauwoog in de drie ves- 

tingwerken tonen opvallende overeenkomsten. In Fort Sint-Pieter 

staat de rondgang met de compartimenten via de schietgaten na- 

genoeg geheel in open verbinding met de buitenlucht en is daar- 

mee een afspiegeling van het buitenklimaat. Dagpauwogen han- 

gen hier regelmatig in de schietgaten met een minimum aan be- 

schutting,vrijwel indeopen lucht. 

In de Hoge Fronten en Fort Koning Willem I zijn ercompartimen- 

ten meteen directe opening naarde buitenlucht, waar de tempe- 

ratuur in de regel laag en vergelijkbaar met de buitentemperatuur 

is, en compartimenten die geen enkele directe verbinding met de 

buitenwereld hebben. In deze compartimenten is de temperatuur 

duidelijk hoger en er hangt vanwege het ontbreken van luchtcir- 

culatie meestal een muffe lucht. Met name in Fort Koning Willem 

I is bovendien een grote variatie in luchtvochtigheid merkbaar. De 

compartimenten die via de schietgaten in open verbinding staan 

100 -- 

"O 
c 

FIGUUR2 

Geïndexeerde aantallen overwinteren- 

de Dagpauwogen voorde drie telobjec- 

ten gezamenlijk (1989 = ïoo). De zwarte 

lijn geeft de trend aan. 

'89   '90 '91    '92   '93   '94  '95   '96   '97   '98  '99   '00   '01    '02   '03   '04 '05  '06   '07 
Jaar 
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Monitoringsjaar 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Dagpauwoog 

(Inachis io) 

FortStPieter 13 30 46 130 135 21 73 106 77 114 32 31 3 7 10 36 0 1 46 

Fort Willem 52 23 78 234 190 29 117 221 19 92 42 35 7 16 32 44 1 0 40 

Hoge Fronten 9 7 9 104 143 23 72 51 22 54 40 28 9 8 12 52 0 6 50 

Kleinevos (Aglais 

urticae) 

Fort St Pieter 3 3 5 14 2 0 1 6 2 4 0 0 0 0 1 2 0 0 1 

FortWillem 3 48 6 35 9 6 2 4 0 6 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

Hoge Fronten 2 1 1 20 2 10 1 1 1 1 0 0 0 0 0 15 0 0 1 

TABEL 2 

Totaalaantaloverwinterende Dagpauwogen ("Inachis ioj en Kleine vossen (Aglais urticaej per winter in de periode 1989 tot en met 2007. 

met de buitenlucht, hebben daar een met de buitenwereld verge- 

lijkbare luchtvochtigheid. Daarnaast zijn er compartimenten waar 

doorsijpelend grondwater langs de muren lekt en ter plekke zelfs 

stalactietvorming veroorzaakt, en compartimenten waar het zo 

droog is dat overleden zoogdieren hier compleet mummificeren. 

De Dagpauwogen blijken inalledriedevestingwerken uitsluitend 

aanwezig te zijn op die plekken waar het binnenklimaat een di- 

recte afspiegeling is van het buitenklimaat. In daarvan afwijkende 

droge of natte compartimenten, in compartimenten met relatief 

stabieleen ten opzichte van de buitenwereld hogere temperatu- 

ren en in compartimenten waarin luchtcirculatie nagenoeg afwe- 

zig is, komen nooit overwinterende Dagpauwogen voor. 

Invloed buitenklimaat 

De Dagpauwoog overwintert in de vestingwerken dus op plekken 

die onder directe invloed staan van het buitenklimaat. Hierdoor is 

het aannemelijk dat het buitenklimaat, bijvoorbeeld in vorm van 

koude of warme winters, mede van invloed is op de aantalschom- 

melingen gedurende de onderzoekperiode. Dit is getoetst met 

het zogenoemde koudegetal van Hellmann (KNMI,2007 a;b). Hell- 

mann classificeert winters van buitengewoon zacht tot streng op 

basis van dagelijkse etmaalgemiddelden in de periode 1 november 

tot en met 31 maart,een periode die afwijkt van de klassiek gehan- 

teerde meteorologische winter (december-februari) en die beter 

overlapt met de overwinteringsperiode van de Dagpauwoog. Het 

blijkt vervolgens dat de strengheid van de winter geen aantoon- 

bare invloed heeft op het aantal overwinterende Dagpauwogen in 

de vestingwerken [figuur 2].Tijdens onze censusperiode vallen bij- 

voorbeeld de winters van 1992/1993 (piek) en 1993/1994 (dal) in de 

categorie'normaal'en de winters 1995/1996 (piek) en 1996/1997 

(dal) in de categorie'zeer koud'. Een relatie is er dus niet. 

Resteert de vraag of de zachte winters van afgelopen jaren mis- 

schien structureel hebben geleid tot een (te) vroegtijdig vertrek 

van een (al of niet aanzienlijk deel) Dagpauwogen uit de winter- 

verblijven. Het moment van de wintertelling zou dan in feite'te 

laat'zijn om het werkelijke aantal overwinterende Dagpauwogen 

nog vast te kunnen stellen. Dit is een voor de toekomst nog te be- 

antwoorden vraag. Evenals de vraag in hoeverre een vroegtijdig 

verlaten van de Dagpauwogen uit de winterverblijven nog aan- 

sluit op de beschikbaarheid van nectar- en voedselplanten en zo- 

doende invloed uitoefent op de omvang van de zomergeneratie, 

en uiteindelijk ook weer op de winterpopulatie eenjaar later. Ui- 

teraard een vraag naarde kip of het ei, wie was het eerste, maar 

als je dan in februari weer zo'n ultravroege Dagpauwoog in de tuin 

ziet vliegen  

Summary 

HIBERNATING BUTTERFLIES INTHREE 

FORTIFICATIONS AT MAASTRICHT 

Results of surveys between 1989 and 2007 

In the context of surveys of hibernating bats 

in three fortifications in the Dutch town of 

Maastricht, two species of butterflies were 

monitored over the period from 1989 to 

2007, viz. the Peacock butterfly (Inachis io) 

and the Small tortoiseshell (Aglais urtica). 

This article summarises the results and 

concludes that there are few clear relations 

between the numbers of hibernating but- 

terflies and either the numbers of butter- 

flies found in summer surveys of the Dutch 

National Butterfly Survey or the severity of 

the winters. 
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150 jaar dagvlinders op de Sint-Pietersberg 

John Adams, Huijn van Rodenbroeckstraat 43, 6413 AN Heerlen 

Robert Ketelaar, Vereniging Natuurmonumenten, Postbus 494,5600 AL Eindhoven 

Cuido Smeets, Crachtstraat w, ó^osANSchin op Geul 

De Sint-Pietersberg is één van Limburgs bekendste natuur- 

reservaten. Zo is het gebied van oudsher van grote bete- 

kenis voor de Nederlandse dagvlinders. De natuurhistori- 

sche waarde is door afgraving van de berg en achterstallig 

beheer gedurende de vorige eeuw sterk teruggelopen. In de 

afgelopen tien jaar is door Vereniging Natuurmonumenten 

een herstelplan uitgevoerd en is intensief inventarisatie-en 

monitoringsonderzoek naar de dagvlinders uitgevoerd. Dit 

artikel beschrijft de historische en actuele betekenis van het 

Nederlandse deel van de Sint-Pietersberg voor dagvlinders, 

legt een verband met het recente herstelbeheer en biedt 

een voorzichtige vooruitblik naar de toekomst. 

EEN KORTE GESCHIEDENIS 

Tot het eind van de negentiende eeuw was de Sint-Pietersberg een 

tafelberg, ingeklemd tussen het dal van de Maas en de Jeker.Op het 

plateau lagen enkele grote hoeven, in een vrij wel boom loos cultuur- 
landschap waar extensieve graanteelt werd bedreven met daar- 

naast driesgronden (= braakliggende gronden) (HILLEGERS,1993). De 

hierbij behorende flora beantwoordde tot halverwege de negen- 

tiende eeuw aan het ideale en meest complete beeld van de flora 

vaneen Nederlandse graanakker. De droge schraallanden op de hel- 

lingen en de grote variatie van bodemtypen zorgden daarbij voor 

een zeer bijzondere flora en fauna (HILLEGERS, 1993). Zelfs Linnaeus 
kwam in de achttiende eeuw langs om onderzoek te doen naar de 

bijzondere planten op de berg. Daarna vindt achteruitgang plaats 

door veranderingen in het boerenbedrijf.Tot circa 1938 valt dit nog 

mee.zoalsonder andere blijkt uit het verslag van een paaswandeling 

in 1914 door Eli Heimans (VAN ScHAfK,ig83), maar als de grootschalige 

mergelwinning op gang komt gaat het snel. De winning van mergel 

op de berg heeft in hoge mate bepaald hoede berg er tegenwoor- 

dig bij ligt. Van oudsher gebeurde deze mergelwinning kleinscha- 

lig en vooreen belangrijk deel ondergronds. Dit veranderde in de ja- 

ren twintig van de vorige eeuw toen de ENCI (Eerste Nederlandse 

Cement Industrie) hier begon met dedagwinningvan mergel. On- 

danks felle protesten uit de streek en een vergeefse poging van Van 

Tienhoven om het gebied aan te kopen, werd begonnen met het af- 

graven van de ruim 100 m hoge berg. Als gevolg van de grootschali- 

ge afgravingen verdwenen veel bijzondere schrale graslanden. Het 

historische, intensieve nutgebruik van de mens werd ook minder 

waardoor de resterende hakhoutbossen en schrale graslanden in 

kwaliteit achteruit gingen. Rond 1950 vindt verdere achteruitgang 

plaats. Er wordt bos aangeplant en de begrazing wordt gestopt. Pas 
in 1974 en 1979 werden de hellingen van de Sint-Pietersberg defini- 

tief als Beschermd Natuurmonument aangewezen, maar tot op de 

dag van vandaag vindt binnen de bestaande concessiegrenzen nog 

mergelwinning plaats. Ook de achteruitgang van het resterende 

natuurgebied kon niet worden stopgezet door de toenmalige eige- 

naar, de provincie Limburg. Uiteindelijk werd besloten om de mees- 

te graslanden en bossen rondom de groeve in 1995 overte dragen 

Natuurtype Oppervlakte (ha) 

Akker 5,6 

Bos en struweel 42,6 

Eiken-Haagbeukenhakhout 3,6 

Kalkhellingbos 3,3 
Soortenarme graslanden 9,o 

Kruidenrijkeen structuurrijke graslanden 35,8 

Kalkgrasland 8,7 
Heischraal grasland 2,7 

Landschapselementen o,9 
Overig 10,0 

Totaal 122,2 

TABEL1 

Omvang in hectares van de natuurtypen in het natuurreservaat 

Sint-Pietersberg van Vereniging Natuurmonumenten (stand2007). 

FICUUR1 

De Nederiandse Sint-Pietersberg. Rood omlijnd zijn de eigen- 

dommen van Vereniging Natuurmonumenten. De in het artikel 

genoemde toponiemen van de graslanden zijn aangegeven. 
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FIGUUR3 

De verspreiding van enkele karakteristieke vlindersoorten: a) de 

Koninginnenpage (Papilio machaonj; b) het Klaverblauwtje (Polyommatus 

semia rgusj; c) het Bruin blauwtje (Plebeius agestisj; d) het Bruin zandoogje 

(ManiolajurtinaJ en e) het Icarusblauwtje (Po\yommatuskarus) op de Sint- 

Pietersberg in 2006 (bron:gegevens Vereniging Natuurmonumenten). 

de kalkwand in de ENCI-groeve aan de westzijde onder de Lich- 

tenberg. Het karakter is een open, vochtig terrein met grasland 

en struiken. De steile kalkhelling zorgt vooreen zeer warm micro- 

klimaat en de route was dan ook zeer vlinderrijk. Door werkzaam- 

heden in de groeve moest de monitoring hier helaas na 2000 ge- 

staakt worden. 

Het Bruin zandoogje is hier veruit de meest getelde vlinder, vooral 

vanwege een explosie van vlinders in 1999. Dit effect deed zich dat 

jaar op de andere routes niet voor. De andere vlinders met een aan- 

deel van meer dan 5% zijn het Icarusblauwtje en het Geelsprietdik- 

kopje. Dit zijn alle drie vlinders van graslanden. Dit is de enige rou- 

te waarop het Groot dikkopje (Ochlodesfaunus) werd gezien. De- 

ze in Nederland algemene vlinder komt in het westelijk deel van 

Zuid-Limburg sporadisch voor. De reden hiervoor is onbekend. Over 

trends is weinig te zeggen gezien de relatief korte periode van de 

monitoring. Omdat deze route slechts uit zes secties bestaat is aan 

te nemen, dat het vergelijkbare aantal vlinders hoger ligt dan dat 

van het Popelmondedal. Voor dezelfde periode beschouwd ligt het 

aantal waargenomen soorten met 27 stuks iets lager dan dat van 

het Popelmondedal (30 stuks) en is gelijk aan dat van de helling bij 

de visvijver, waarmee het terrein in open verbinding staat. De korte- 

re route speelt ook een rol bij dit lagere aantal soorten. 
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FIGUUR4 

Een nieuwkomer is de Veldparelmoervlinder (Melitaea 

cinxiaj die echter nog geen vaste populatie op de Sint- 

Pietersberg heeft (foto: R. Ketelaar). 

Observant (route 4) 

Deze route bestaat uit twintig secties en begint bij 

de Belgische grens bij Kanne, loopt naar het hoog- 

ste punt van de Observant en aan de achterkant 

weer naar beneden. De route bestaat voorname- 

lijk uit het bospad met alleen op het hoogste punt 

een open stuk grasland. Doordat het bos steeds 

dichter is geworden, is deze route vooral in het 

voorjaar geschikt voor vlinders. 

Op deze route is het Koevinkje de meest algeme- 

ne vlinder. De andere soorten die meer dan 5% 

van het totale aantal vlinders uitmaken zijn Bruin 

zandoogje, Bont zandoogje, Klein koolwitje, Klein 

geaderd witje, Boomblauwtje {Celastrina argiolus) en Oranjetipje. 

Hiervan is alleen het Bruin zandoogje een graslandvlinder. Boom- 

blauwtje en Bont zandoogje zijn gebonden aan bosranden en Oran- 

jetipje en Koevinkje zijn vlinders van overgangsvegetaties. 

Het aantal vlinders en het aantal soorten ligt beduidend onder dat 

van de andere routes, zoals te verwachten is voorde meest bosrijke 

route. De toename van het Bont zandoogje en het Boomblauwtje 

wijst op verdere uitbreiding van het bosgedeelte. Het hoogste punt 

van de Observant staat te boek als eerste vestigingsplaats van de 

Koninginnenpage in Nederland. Nog steeds kun je hier deze vlinder 

in de vliegtijd altijd ontmoeten.Tijdens de monitoringsperiode is 

deze soort als enige naast de twee hierboven genoemde soorten in 

aantal vooruit gegaan. 

Als aanvulling op de jarenlange monitoring is in 2006 door Natuur- 

monumenten een uitgebreide kartering gemaakt van de dagvlin- 

ders van de Si nt-Pietersberg. Doel van de inventarisatie is een na uw- 

keurig verspreidingsbeeld van de verschillende soorten. Hoewel de 

graslanden veel bezocht worden door vlinderwaarnemers ontbrak 

een integraal beeld waarop keuzes voor het beheer kunnen wor- 

den gebaseerd. Gedurende vier inventarisatieronden (half april, 

eind mei/begin juni, juli en augustus) is het gehele eigendom van 

Vereniging Natuurmonumenten bezocht en zijn 

waarnemingen genoteerd met een nauwkeurig- 

heid van 25 tot 50 m. Hierbij zijn soort,aantallen 

en eventuele bijzonderheden genoteerd. Aan- 

vullend zijn enkele bijzondere waarnemingen 

van bezoekende vlinderwaarnemers gebruikt. 

Van karakteristieke soorten en enkele algemeen 

voorkomende soorten zijn verspreidingskaartjes 

weergegeven [figuur3a-e]. 

DE VLINDERS VAN DE SINT-PIETERSBERC ANNO 2007 

In de afgelopen drie jaar zijn 36 soorten dagvlinders op de Sint-Pie- 

tersberg waargenomen. De soortdiversiteit is daarmee in vergelij- 

king met het begin van de vorige eeuw teruggelopen.Toch zijn er nog 

veel bijzondere soorten aanwezig. Bovendien isdevlinderfaunazich 

op een aantal plekken op de Sint-Pietersberg aan het herstellen. 

Bijzondere soorten 

De Veldparelmoervlinder werd in 2004 voor het eerst sinds lange 

tijd weer waargenomen op de Sint-Pietersberg. Deze vondst was 

naast bijzonder ook niet onverwacht, aangezien de (oorspronkelijk 

uitgezette) populatie op het Belgische deel van de Sint-Pietersberg 

zich sterk uitbreidt.Sinds de ontdekking worden jaarlijks Veldparel- 

moervlinders aangetroffen, maar dit heeft afgezien van de vondst 

van één rupsennest in 2004 nog niet geleid tot een permanente 

vestiging [figuur4J. 

De Koninginnenpage is één van de karakteristieke vlinders van de al 

goed ontwikkelde, maar nog enigszins rijke graslanden. Deze gras- 

landen in een overgangsfase staan vol met Peen (Daucus carota), de 

belangrijkste voedselplant op de Sint-Pietersberg. In figuur 3a zijn de- 

FIGUUR5 

Als gevolg van de recente beheermaatregelen is de bloe- 

menweelde op de Kannerheide sterk toegenomen (foto: 

R. Ketelaar). 
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ze vegetaties aan de hand van de verspreiding zeer nauwkeurig terug 

te vinden. Met name op de Kannerweide (het grasland onderaan de 

Kannerheide), waar nu ongeveer zes jaar verschralingsbeheer is uit- 

gevoerd, zijn de aantallen erg hoog [figuur 5], evenals op de klimato- 

logisch gunstig liggende helling van het Popelmondedal. Daarnaast 

kunnen Koninginnenpages regelmatig worden gezien bij Hoeve Zon- 

neberg, de ENCI-weide en de Zandhoek. Daarbuiten zijn de omstan- 

digheden vaak te voedselrijk of juist te schraal. 

Een andere indicator voor graslanden die zich goed ontwikkelen is 

het Klaverblauwtje. Meestal treedt tijdens de omvorming een ver- 

schralingsfase met Rode klaver (Trifolium pratense) op. In deze re- 

latief open en door Rode klaver gedomineerde vegetatie plant het 

Klaverblauwtje zich het liefst voort [figuur 6]. Op de Sint-Pieters- 

berg zijn dat vooral de Kannerweide en delen van het Popelmonde- 

dal [figuur 3b]. In dit laatste gebied zijn bij de monitoring sinds 2001 

elk jaar vlinders vastgesteld. 

Het Bruin blauwtje vliegt op de berg vooral op schrale plekken met 

veel open grond en kalkrotsen [figuur 7]. De hoogste aantallen kun- 

nen daarom van oudsher worden gevonden in het Popelmondedal, 

vooral rond de Duivelsgrot en langs de Popelmondehelling [figuur 

3c]. De aantallen lagen tijdens de eerste jaren van de monitoring tot 

1997 beduidend hoger dan in de ja ren daarna, zowel op de Popel- 
mondedalroute als op de helling bij de visvijver van de ENCI-groeve. 

Een mogelijke oorzaak is niet bekend. De laatste jaren is een licht 

herstel opgetreden. 

Het Boswitje is in korte tijd één van de algemeenste vlinders van de 

Sint-Pietersberg geworden [figuur 8]. Deze vlinder is strikt geno- 

men geen graslandvlinder, maar vliegt vooral bij kruidenrijke rand- 

zones en gevarieerde bosranden. De vooruitgang heeft vooral een 

klimatologische oorzaak, maar de toenemende kwaliteit van over- 

gangsvegetaties op de Sint-Pietersberg is ongetwijfeld één van de 

redenen waarom het Boswitje juist hier zo talrijk is. In veel andere 

delen van Zuid-Limburg is de soort nog erg schaars, alleen in Groeve 
Curfs en de Meertensgroeve handhaaft zich een kleine populatie. 

Een laatste zeldzame graslandvlinder op de Sint-Pietersberg is het 

Bruin dikkopje. Sinds 2004 is een kleine populatie aanwezig in de 

Zandkuil. In 2006 werd het Bruin dikkopje ook op twee andere plaat- 

sen gezien. Een eiafzettend vrouwtje werd aan de andere kant van 

de groeve gezien, bij Hoeve Zonneberg en op de ENCI-weide werden 

FIGUUR6 

Een eiafzettend vrouwtje van het Klaverblauwtje 

('Polymmatus semiargusj op de Kannerweide: tot voor 

kort kon dit in Nederland niet worden waargenomen! 

(foto-.G.Smeets). 

twee exemplaren aangetroffen. In 2007 bleek dat 

het Bruin dikkopje zich verder aan het uitbreiden 

is. Naast de Zandkuil en Hoeve Zonneberg werden 

maar liefst maximaal zeven exemplaren tegelijk 

gezien op twee locaties in de ENCI-weide. Het Bruin 

dikkopje plant zich waarschijnlijk alleen voort in de 

al redelijk schrale delen, vooral daar waar redelijk 

veel Gewone rolklaver staat. 

Een schaarse soort die het erg moeilijk heeft op de 

Sint-Pietersberg is de Sleedoorn page {Thecla betu- 

lae). Deze kwam tot voor kort nog op relatief veel 

plekken voor, maar de laatste jaren zijn de meldin- 

gen bijzonder schaars geworden. In de winter van 

2006/2007 is door De Vlinderstichting intensief onderzoek gedaan 

en daarbij zijn slechts enkele eitjes gevonden rond de Duivelsgrot. 

Daarmee staat de Sleedoornpage op het punt te verdwijnen van de 

Sint-Pietersberg. Oorzaken voor de sterke achteruitgang zijn moei- 

lijk aan te geven. Als gevolg van het herstelbeheer van kalkgraslan- 

den zijn enkele struwelen verwijderd, maar doorgaans ging het hier 

om meidoornstruweel en niet om Sleedoornstruweel. De bestaan- 

de Sleedoornstruwelen worden niet periodiek afgezet, wat voor de 

Sleedoornpage mogelijk wel belangrijk is omdat de eitjes vooral op 

tweejarig hout worden afgezet. 

Een page die zich hier wel goed kan handhaven, is het Groentje. In 

Zuid-Limburg komt verder alleen op de Brunssummerheide een 

kleine populatie voor. Het Groentje kent diverse typen biotopen en 

voedselplanten, waarvan kalkgraslanden met het Geel zonneroosje 

(Helianthemum nummularium) er één is. Deze plant wordt in Zuid- 

Limburg vooral gevonden op de Si nt-Pieterberg (BINK, 1997), maar de 

voedselplant van de rups op de Sint-Pietersberg is niet bekend (Bos 

et al., 2006). Zowel verbossing van het terrein als te grootschalige 

verwijdering van struiken is vaak de oorzaak van de achteruitgang 

van deze soort. Gezien de goede handhaving van deze vlinder is het 

huidige beheer geschikt voor het Groentje. 

De Kleine parelmoervlinder {Issoria lathonia) wordt buiten de duin- 
gebieden in Nederland alleen als zwerver aangetroffen. Sinds 2003 

is de Kleine parelmoervlinder met een opmars in Limburg begonnen 

(AKKERMANS & ADAMS, 2007). Hoewel de meeste vlinders in Midden- 

Limburgzijn gezien, zijn er ook enkele plaatsen in Zuid-Limburg, 

waarde vlinderdiversejaren achterelkaar met meerdan één exem- 

plaar wordt gezien. Ook de Sint-Pietersberg behoort hiertoe. De bio- 

toopvan de Kleine parelmoervlinder is schraal, droog warm gras- 

land met kale grond, waar de voedselplanten Akkerviooltje (Viola 

arvensis) of Driekleurig viooltje [Viola tricolor) groeien. Deze planten 

zijn nu zeker niet algemeen op de Sint-Pietersberg. Uitbreiding van 

vooral het Akkerviooltje zal voor deze en andere parelmoervlinders 

meer leefgebied opleveren. 

Het Dwergblauwtje doet al jaren pogingen tot kolonisatie, gezien 

de regelmatig waargenomen zwervers, vooral in het Popelmonde- 

dal. Nog steeds vindt hij echter geen geschikte biotoop en vooral het 

lage aantal van de voedselplant, de Wondklaver (Anthyllis vulnera- 

ria) speelt hierbij een belangrijke rol. 
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FIGUUR7 

Alleen op de schraalste delen van de Sint-Pietersberg vlie- 

gen Bruine blauwtjes (Plebeius agestisj (foto: R. Ketelaar). 

Algemene soorten 

Het Bruin zandoogje en het Icarusblauwtje zijn 

in Nederland algemene soorten van matig voed- 

selrijke tot schrale graslanden. Op de Sint-Pieters- 

berg zijn beide soorten belangrijke indiactorsoor- 

ten voor graslanden die al redelijk schraal zijn met 

voldoende variatie (overstaande vegetatie en een 

mozaïek van verschillende vegetatiehoogten). Het 

Icarusblauwtje is daarin nog iets kritischer dan het 

Bruin zandoogje en is als gevolg hiervan beduidend 

schaarser op de Sint-Pietersberg [figuur 3e]. De ver- 

spreiding van het Bruin zandoogje [figuur 3d] is de 

beste illustratie van de beteregraslanden.Zo isgoed 

af te lezen dat het Bruin zandoogje al vrij talrijk is op 

de graslanden naast en even ten oosten van Hoe- 

ve Zonneberg, maar nog nauwelijks aanwezig is op de nog wat rijke 

graslanden ten noordenen westen hiervan. Ook op het Plateaux en 

de Westhelling is dit zichtbaar: de aantallen zijn hoog in het zuidelij- 

ke, schrale deel maar nog erg laag in het rijkere noordelijke deel. Ook 

de graslanden aan de voet van de Kannerheide zijn blijkbaar nog niet 

schraal genoeg voor hoge aantallen Bruine zandoogjes. 

CONCLUSIES 

monitoringsgegevens tot nu toe laten helaas voor veel algemene 

soorten een teruggang zien. Uitbreiding van geschikt vlinderareaal 

op de Observant of na herinrichting van delen van de ENCI-groeve 

is zeker een mogelijkheid om deze negatieve trend om te buigen. 

Hiervoor is het van belang samen te werken met Belgische natuur- 

beheerders, die het terrein van Petit-Lanaye beheren om op deze 

wijze het gehele deel van de Sint-Pietersberg dat tussen de Maas en 

het Albertkanaal ligt als één gebied te beheren. 

De Sint-Pietersberg is voor dagvlinders door zijn ligging, geologie 

en gebruik altijd een uniek gebied in Nederland geweest. De soor- 

tenrijkdom was in het begin van de vorige eeuw weliswaar groter 

dan tegenwoordig, maar met de 42 soorten die hier sinds 1994 zijn 

gezien, lijkt de achteruitgang van het aantal aanwezige soorten ge- 

stopt en is er zelfs weer een lichte toename te constateren. Het is 

evident dat dit vooral te danken is aan het intensieve beheer, ge- 

richt op het verschralen van de graslanden. Voor sommige soorten 

zal ook de klimaatverandering een extra zetje hebben gegeven, bij- 

voorbeeld voor het Boswitje dat een algemene soort is geworden, 

en Klaverblauwtje en Bruin dikkopje die vaste voet aan de grond lij- 

ken te krijgen. Het beheer zal zeker gericht moeten zijn op het be- 

houd en verdere gebiedsuitbreiding van deze soorten. Daarnaast 

worden soorten als Dwergblauwtje en Veldparelmoervlinder de 

laatste jaren regelmatig gezien, maar de biotoop voldoet blijkbaar 

nog niet aan al hun wensen vooreen definitieve vestiging. Verder 

moeten soorten, die zich moeizaam handhaven, zoals Sleedoorn pa- 

ge en Kleine parelmoervlinder natuurlijk niet verdwijnen. Voor Ver- 

eniging Natuurmonumenten is er dus voldoende uitdaging om ook 

voor deze soorten een geschikt biotoop te creëren. Uit een recente 

flora kartering van de kalkgraslanden komt een vergelijkbaar beeld 

naar voren: uitbreiding en versterking van populaties van zeldzame 

en karakteristieke soorten,ook op locaties die tot voor kort intensief 
door de landbouw in gebruik waren (EICHHORN,2005). 

Langjarige monitoring op gestandaardiseerde wijze blijft zeer be- 

langrijk om de invloed van de veranderingen vastte leggen,trends 

te signaleren en deze te gebruiken om het beheer bij te sturen. 

Naast de kwalitatieve informatie over de soorten levert dit tegelij- 

kertijd de kwantitatieve informatie over de aantallen vlinders. De 

WAT BRENGT DE TOEKOMST? 

Als gevolg van de verdere uitbreiding van wat schralere graslanden 

zullen de thans aanwezige populaties van Koninginnenpage, Bruin 

dikkopje en Klaverblauwtje zich verder uitbreiden. Van de Veldpa- 

relmoervlinder en het Dambordje ligt vestiging op termijn voor de 
hand. Er zijn bronpopulaties op korte afstand en de geschiktheid 

van de Sint-Pietersberg voor deze soorten neemt toe. 

De vestiging van andere kalkgraslandvlinders is afhankelijk van 

de grootte en nabijheid van bronpopulaties en natuurlijk de kwali- 

teit van de graslanden zelf. Hiervoor in aanmerking komende soor- 

ten waarvan populaties niet te ver weg liggen zijn het Kalkgrasland- 

dikkopje en het Dwergdikkopje. Beiden komen nog in lage aantallen 

voor op het Belgische gedeelte van de Sint-Pietersberg. Het Kaasjes- 

kruiddikkopje [Carcharodus alceae) rukt op uit het zuiden en is het 

afgelopen jaar uit Luik gemeld (schriftelijke mededeling Chris van 
Swaay). Voor de graslandvlinders van zeer schrale milieus zoals Kalk- 

graslanddikkopje, Dwergblauwtje enl\\mb\auwt'je (Maculinea arion) 

zijn de graslanden van de Sint-Pietersberg nu nogte voedselrijk.Op 

de langere termijn moeten deze soorten wel als doel voor het beheer 

worden gezien, maar hun vestigingskansen moeten op lange termijn 

worden geplaatst. De kansen zijn in ieder geval afhankelijk van een 

eventuele vestiging van Paardenhoefklaver (Hippocrepis comosa) op 

de Sint Pietersberg. De habitat voor deze plant lijkt goed, zeker in het 

licht van de recente klimaatveranderingen. Of er ook spontane vesti- 

ging kan plaatsvinden is een nauwelijks adequaat te beantwoorden 

vraag. 
Kortom, de kwaliteit van de Sint-Pietersberg is in de afgelopen jaren 

in sommige aspecten duidelijk vooruit gegaan, maar er zijn nog veel 
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mogelijkheden voor verder herstel. Vereniging Natuurmonumen- 

ten zal in de komendejaren de huidige kalkgraslanden verder vergro- 

ten en met elkaar verbinden. Vestiging van uit Nederland verdwenen 

kalkgraslandvlinders op de Sint-Pietersberg is echter niet alleen af- 

FIGUUR8 

Het Boswitje (Leptidea sinapisj is sterk toegenomen in 

laatste tien jaar (foto: R. Ketelaar). 

hankelijk van de kwaliteit van de graslanden, maar 

ook van een wezenlijke verbetering van de kwaliteit 

en uitbreiding van de omvang van kalkgraslanden 

enheischralegraslandenindewijdeomgeving. 
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Summary 

150 YEARS OF BUTTERFLY STUDIES ON SINT- 

PIETERSBERG HILL 

The Sint-Pietersberg hill is one of the most 

famous nature reserves in the Netherlands. 

The area hosts a unique butterfly fauna, 

thanks to its special geological and climato- 

logical conditions. Much has changed, how- 

ever, overthe past isoyears.The introduction 

of mechanica I marl extraction from a surface 

quarry and the cessation of extensive farm- 

ing on the top of the hill in the beginning of 

the twentieth century have led to a deterio- 

rating situation. Shrub encroachment on the 

chalk meadows sinceigsohascaused butter- 

fly populations to shrink or even completely 

disappear. Since 1994, the national nature 

conservation society Natuurmonumenten 

owns and manages a large part of the pro- 

tected reserve on the hill. In the context of 

the Dutch butterfly monitoring programme, 

weekly butterfly counts have been carried 

out over the last 13 years.The resulting data 

are analysed in this article, which concludes 

that the decline of butterflies, in terms of 

species diversity and total numbers, has 

stopped. The main reason is the greatly 

improved habitat management at the site, 

while some species may also have been 

favoured by the current climate change.The 

Wood white (Leptidea sinapis), the Mazarine 

blue (Polyommatus semiargus) and the 

Dingy skipper {Erynnis tages) have recently 

colonised the Sint-Pietersberg hill, while the 

Clanville fritillary {Melitaea cinxia) and the 

Small blue {Cupido minimus) are regularly 

seen, though in small numbers.The future 

objectives of the present owners are to fur- 

ther protect the butterflies by continuingthe 

current management of the chalk meadows 

and increasing the surface of well-developed 

grasslands by forest clearing. 
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ONDER   DE   AANDACHT 

JUBILEUM DE VLINDERSTICHTING 
25 jaar op de bres voor vlinders en libellen 

Niet alleen de Vlinderstudiegroep van het 

Natuurhistorisch Genootschap bestaat 25 

jaar, op 22 juni 2008 viert De Vlinderstich- 

ting eveneens dat het precies 25 jaar gele- 

den is dat de stichting werd opgericht. In 25 

jaar heeft De Vlinderstichting veel bereikt 

voor vlinders en libellen. Maar nog steeds 

zijn het sterk bedreigde diergroepen, die 

veel extra aandacht nodig hebben om in Ne- 

derlandte kunnen worden behouden. 

Vlinderstichting, gefeliciteerd! 

Activiteiten 

Het jubileumjaar 2008 van De Vlinderstich- 

ting staat bol van activiteiten en feestelijk- 

heden. Op 24 april vindt een internationaal 

symposium plaats over de toekomst van de 

vlinders in Europa.Tijdens de Dag van het 

Park op 25 mei wordt door De Vlinderstich- 

ting aandacht besteed aan het groen en de 

vlinders in de stad. Op 21 juni wordt een dag 

georganiseerd voor waarnemers. Tijdens 

hetvlinderwandelweekend van23en24au- 

gustus worden,samen met NIVON Natuur- 

vrienden, wandelaars gevraagd om langs 

het 480 km lange Pieterpad de vlinders te 

tellen. Hiermee krijgen we een overzicht van 

de vlinders door heel Nederland, en zullen 

heel veel wandelaars kennis maken met de 

geneugten van het vlinderen. Op 29 augus- 

tus vindt een extra feestelijke editie van de 

Nationale Nachtvlindernacht plaats.Tijdens 
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de Foto Puzzeldag op 25 oktober worden uw 

foto's van vlindersoorten die u nog niet op 

naam hebt gebracht gedetermineerd door 

collega waarnemers en experts van De Vlin- 

derstichting. Verder vindt een fotowedstrijd 

plaats, komt er een jubileumboek uit en ge- 

beurt er nog veel meer! 

Voor een actueel overzicht van de activitei- 

ten of vragen kunt u terecht op de internet- 

pagina www.vlinderstichting.nl, of stuur 

een mailtjenaarinfo@vlinderstichting.nl. 

VERZENDING NATUURHISTORISCH 
MAANDBLAD 

U bent van ons gewend om het Natuurhis- 

torisch Maandblad te ontvangen in een pa- 

pieren wikkel.Vanaf april wordt het maand- 

blad voortaan verzonden in een plastic 

omslag. Het verpakkingsmateriaal is van 

polyethyleen en voldoet aan het milieukeur. 

Het gebruik van de papieren wikkel lever- 

de regelmatig klachten op, doordat wel een 

wikkel werd ontvangen, maar geen maand- 

blad. Daarnaast was het verpakken van het 

maandblad in de papieren wikkel erg tijdro- 

vend. 

Wij hopen dat u begrip heeft voor deze ma- 

niervan verpakken. Voor vragen kunt u con- 

tact opnemen met het Natuurhistorisch Ge- 

nootschap in Limburg: 

Godsweerderstraat2 

6041GH Roermond 

telefoon: 0475-386470 

e-mail: kantoor@nhgl.nl. 

BINNENWERK   BUITENWERK 

OP DE INTERNETPAGINA WWW.NHGL.NL 

IS DE MEEST ACTUELE AGENDA TE RAAD- 

PLEGEN 

WOENSDAG 2 APR organiseert de 
Vlinderstudiegroep om 20.00 uur 
een bijeenkomst in het Natuurhis- 
torisch Museum te Maastricht. 

is er een Algeme- 
ne ledenvergadering bij Kring Maas- 
tricht. Aanvang 20.00 uur in het Na- 
tuurhistorisch Museum Maastricht. 

DONDERDAG 3 APRIL verzorgt Ar- 
jan Ovaa voor Kring Maastricht om 
20.00 uur een lezing over Stichting 

Het Limburgs Landschap in het Na- 

tuurhistorisch Museum Maastricht. 

VRIJDAG 4 APRIL orga n iseert de Vo- 
gelstudiegroep een avond in De 
Postkoets, Posthuisweg 13 te Horn. 

Aanvang 20.00 uur. 

ZATERDAG 12 APRü organiseert de 
Herpetologische Studiegroep een 
excursie naar de Tienrayse- en 
Swolgenderheide onder leiding van 
Henk Heijligers. Vertrek om 10.00 
uurvanaf de kerk van Swolgen (co- 
ordinaten: 205,6-389,4). 

organiseert Kring 
VenloeenvogelexcursienaardeKra- 
ijelheide. Bert Roelofs vertrekt om 

8.00 uurvanaf de kerk in Boekend. 

ZONDAG 13 APRIL organiseert Kring 

Heerlen een excursie naardevoor- 
jaars- en zinkflora langs de Hoh- 
nbach (B) onder leiding van Olaf 

en Lisa Op den Kamp. Vertrek om 
9.30 uur vanaf de parkeerplaats op 
de Spoorsingel tussen de Groene 
boord en politiebureau Heerlen. 

ZATERDAG 19 APR: organiseert de 
Paddestoelenstudiegroep een ex- 
cursie naar de bossen nabij Cadier 
en Keer. Vertrek om 10.00 uur vanaf 

de parkeerplaats Orenberg. 

DONDERDAG 24 AF verzorgt Wou- 
ter Jansen voor Kring Venray een 
lezing over sprinkhanen. Aanvang 

20.00 uur in het gemeenschaps- 

huis in Oostrum. 

ZATERDAG 26 APRI. verzorgt Chris 
Achterberg voor de Zoogdieren- 
werkgroep een Boommarterexcur- 

sie met lezing in de omgeving van 

Afferden. Aanvang lo.oouur. Meer 
infoviazoogdieren@nhgl.nl. 

JATERDAG 26 APRIL organiseert de 
Herpetologische Studiegroep een 
excursie naar Nationaal Park de 
Groote Peel onder leidingvan Harry 
van Buggenum en Piet Zegers. Ver- 
trek om 10.00 uurvanaf het Bezoe- 
kerscentrum Mijl op Zeven (coördi- 
naten:i98,9-37i,o). 

ZATERDAG 29 APP organiseert de 

Paddestoelenstudiegroep een ex- 

cursie naar de bossen nabij Cadier 
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en Keer. Vertrek om 10.00 uur vanaf     kenburg. Vertrek om ïo.oo uur vanaf     excursie in de omgeving van Mo-          ZATERDAG 17 MEI organiseert de 
de parkeerplaats Orenberg.                  de parkeerplaats nabij de Kluis.              lenhoek. Vertrek om 10.30 uur bij de     Paddestoelenstudiegroep een ex- 

kerk van Molenhoek. cursie naar De Molt/Kruisberg, 
DONDERDAG 1 MEI verzorgt Kring        WOENSDAG7M1 organiseertdeVlin- Eperheide. Vertrek om 10.00 uur 

Maastrkhtom 20.00 uureen bijeen-     derstudiegroep om 20.00 uureen                    RDAG 15 MEI verzorgt Kring     vanaf het kerkpleintje van de kerk 
komst in het Natuurhistorisch Mu-      bijeenkomst in het Natuurhistorisch      Maastricht om 20.00 uur een insec-      inSlenaken. 
seum Maastricht.                                  Museum Maastricht.                             tenlezing in het Natuurhistorisch 

Museum Maastricht. ZATERDAG 17iv   organiseert de Her- 
ZATERDAG 3 MEI inventariseert de        vRUDAGgMEiorganiseertdeStudie- petologische Studiegroep onder 

Vissenwerkgroep de Schellekens-     groep Onderaardse Kalksteengroe-         DONDERDAG 15 MI organiseert de     leidingvan Denis Frissen een excur- 
beek.Aanvang 10.00uur. Verplichte     ven om 19.30 uur een ledenavond      Kring Heerlen een Nachtegalen-     sienaardeMeertensgroevemetals 
opgaveviavissen@nhgl.nl.                    in het Natuurhistorisch Museum      excursie langs de Worm onder lei-     thema Zuid-Limburgse padden. Ver- 

Maastricht.                                            dingvanOlafOpdenKa mp. Vertrek     trek om 10.00 uurvanaf de kerk in 
ZATERDAG 3      organiseert de Pad- om 20.00 uurvanaf de terk aan de      Berg en Terblijt (coördinaten:i82,g- 

destoelenstudiegroep een excursie         ZATERDAG 10 M   organiseert de Mol-     Meuserstraat in Haanrade (Kerk-      319,0). 
naar het Schaelsbergbosch in Val-     lusken Studiegroep Limburg een      rade). 
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JUBILEUMBOEK   DE  VLINDERSTICHTING 

ONTDEK  VLINDERS   EN   LIBELLEN 

Op pad in 25 bijzondere gebieden 

Over een paar weken komt het veld weer tot leven met allerlei 

kleurrijke en fladderende insecten. Een mooi moment voor het jubi- 
leumboek ter ere van het 25-jarig bestaan van De Vlinderstichting. 

Dit boek bevat tips en ideeën voor wandelingen in natuurgebieden 
verspreid over heel Nederland, gericht op vlinders en libellen. 

Buiten kunt udefijnste verrassingen tegenkomen. In uw achtertuin, 

maarook in de grote verscheidenheid aan Nederlandse natuurge- 

bieden. Kleurrijke vlinders en sierlijke libellen maken iedere wande- 

lingtot een ontdekkingstocht. Het is nog leuker als u de namen kent 

van de vlinders en libellen die u tegenkomt, en als u meer weet van 

hun leefwijze en hun omgeving. Ontdek vlinders en libellen geeft 

daarover interessante informatie. 

U leest niet alleen over de ecologie en levenscyclus van vlinders en 

libellen, maar ook bijvoorbeeld over bescherming, beheer, fa bels en 
feiten. Het boek bevat ook tips voor observatie. Wat dacht u bijvoor- 

beeld van experimenteren met alcohol en stroop om nachtvlinders 

te lokken? 

Vervolgens passeren vijfentwintig van de mooiste natuurgebieden 

verspreid over geheel Nederland de revue: van veengebieden tot 

duinen, van bossen tot heidevelden. U ontdekt wat elk gebied nu zo 

bijzonder maakt en welke vlinders en libellen er voorkomen. De fo- 

to's en tekeningen laten zien dat Nederland niet alleen voor insec- 

ten een waar paradijs kan zijn, maar ook voor wandelaars. 

Ontdek vlinders en libellen bevat veel achtergrondinformatie, handi- 

ge tips voor herkenning en ideeën voor vlinderrijke wandelingen en 
uitstapjes. Kaartjes laten zien waar u een wandeling of bezoekers- 

centrum kunt vinden en worden aangevuld met praktische bezoe- 

kersinformatie. 

HOE TE BESTELLEN? 

Bestel Ontdek vlinders en libellen voor • 14,95 (leden KNNV/NHCL/ 

De Vlinderstichting •12,95), exclusief •4,25 verzendkosten bij de 

KNNV Uitgeverij, Postbus 310,3700 AH Zeist (tel. 030-233 3544; 

e-mail: info@knnvuitgeverij.nl) of via de internetpagina www. 

knnvuitgeverij.nl. Het boek is tevens verkrijgbaar bij de boekhandel. 
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