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Van de voorzitter

De Vlinder- en Libellenwerkgroep Zeeland is een zelf
standige natuurvereniging die zich inzet voor behoud
en herstel van de vlinder- en libellenfauna in Zeeland.
Dit gebeurt door onderzoek, voorlichting en educatie.
De Zeeuwse Prikkebeen is het verenigingsblad dat
3 keer per jaar verschijnt.
Website: http://www.vlinlibzeeland.nl

Peter Geene
Als ik dit schrijf is de Vlinder-tuintelling net afgelopen.
Alle droogte dit jaar leek vanaf het voorjaar prima,
maar toen het bleef aanhouden was er voor veel
vlinders te weinig nectar te vinden, concludeert ook
de Vlinderstichting. Mede daardoor is er slechts de
helft van het aantal vlinders geteld dan in de afgelo
pen jaren. Het is afwachten of en hoe lang het duurt
voor sommige kwetsbare soorten weer op het oude
niveau terug zijn. Wij hebben als Werkgroep op onze
veldexcursies in Zeeland ook gezien dat er zowel
minder vlinders als minder insecten in het algemeen
vlogen. Althans op veel plekken, op andere viel het
wel mee, voornamelijk als er voldoende nectarbloe
men bloeiden. Wat betreft de libellen in onze provincie
heb ik geen berichten gezien van achteruitgang. In
de beide topgebieden Manteling van Walcheren en
zuidoost Zeeuws-Vlaanderen (Clinge, Heikant) wer
den normale aantallen waargenomen van alle be
kende soorten. Op de excursie van 14.07 in Oranjezon
zagen we alle bekende soorten plus 1 mannetje van
de Zuidelijke Keizerlibel! Die wordt inmiddels wel elk
jaar gezien in ons gebied, maar of voortplanting (al)
is geschied is niet bekend. Op de excursie een dag
daarvoor in het Poelbos bij Goes was er het toppunt
van zo’n 75 exemplaren Landkaartjes! Voor een groot
deel geconcentreerd op de schermbloemen van de
grote Berenklauw daar. Ook de excursie naar de
Moerputten bij Den Bosch (die dit jaar gelukkig wel
door ging) werden voldoende Pimpernelblauwtjes
gezien!
Veel tijd is er gaan zitten in de voorbereidingen voor
een conferentie met terreinbeheerders op 1 juni, die
helaas niet door kon gaan wegens te weinig aanmel
dingen. Vreemd, als we merken hoe het insecten-
vriendelijk beheer volop in de belangstelling staat,
zowel landelijk als Europees. Misschien moeten de
grote beheerorganisaties zelf maar eens aan de slag
hiermee i.p.v. zo’n klein werkgroepje?
Op 8 juni hielden we ons verjaardagsfeestje in Terra
Maris, want we bestaan inmiddels 25 jaar! Van harte
allemaal u lezer! Er kwamen helaas slechts zo’n 15
mensen op ons partijtje, maar dat mocht de dia-pret
van Hannie Joziasse’s analoge dia’s niet drukken. Op
16 juni waren we aanwezig bij de actie van Natuur
monumenten bij de Zwaakse Weel: Mineke en Kees
gaven acte de presence voor onze werkgroep. Op 24
juni was de N8vdN8-vlinder bij Imkerij Poppendamme,
als vanouds georganiseerd door Jan van Belzen.
Het naseizoen lijkt vooralsnog ook met mooi weer te
verlopen, dus kunnen we van sommige soorten vlin
ders misschien wel een 3e generatie verwachten en
van de libellen kunnen er nog trekkers binnenvliegen
zoals de Zuidelijke glazenmaker of opnieuw een Za
dellibel; zelf zit ik al weer jaren te wachten op een
nieuwe influx van Geelvlekheidelibellen.
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Van de voorzitter
25 jarig jubileum vlinderwerkgroep
Het Kaasjeskruiddikkopje, een nieuwe Zeeuwse
soort
Impressies van 2 excursies
Voorjaarsexcursie Zuid-Limburg
Dagvlinders te Klein Valkenisse
Derde jaar Vlinder Monitoring route Duinen
Klein Valkenisse
14e Nationale NachtvlinderNacht
Blij met een nieuwe vlindersoort? De Buxusmot
Activiteitenprogramma

Ik wens ons allen een fijn najaar toe met nog wat
“toegiftjes” van moeder natuur.
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25 jarig jubileum vlinderwerkgroep
Anton Baaijens
Aan mij, als medeoprichter, is door de redactie gevraagd om een
terugblik op het 25 jarig bestaan van onze werkgroep. Daar ik vrijwel
alle jaargangen over de eerste 15 jaar van de Zeeuwse Prikkebeen
had bewaard, dacht ik dat dat een eenvoudige opdracht zou zijn.
Maar door een ingrijpende verbouwing van ons huis is de doos met
oude jaargangen kwijt geraakt, hopelijk niet bij het oud papier.
Hierdoor werd de opdracht ineens een stuk lastiger en ben ik aangewezen op mijn geheugen en nog wat oude nummers die ik gelukkig
nog wel tegen ben gekomen.
Hoe het begon
In het voorjaar van 1993 verscheen een oproep in de rubriek “lezers
schrijven” van de PZC. Henk Wagenaar had een schrijven ingezonden waarin hij aandacht vraagt voor de dagvlinders en contact
zoekt met andere vlinderliefhebbers in Zeeland. Ondergetekende
was naar aanleiding van de verschenen Atlas van de Nederlandse
dagvlinders van ir. M.H. Tax, uitgegeven door Natuurmonumenten in
1989, al een aantal jaren bezig met het bestuderen van dagvlinders
in de provincie. Het presenteren van o.a. verspreidingskaartjes van soorten in dat boek bleek zeer inspirerend.
Henk en ik besloten te proberen om een vlinderwerkgroep op te richten. Chiel Jacobusse deed in zijn natuur
rubriek voor de PZC een succesvolle oproep. In juni 1993 werd vervolgens in de Ebenhaezer school in Kapel
le de Vlinderwerkgroep Midden-Zeeland opgericht.
Henk werd voorzitter, Els Hendrikse penningmeester en ik secretaris van een club van ongeveer 25 mensen.
Per jaar zouden er 4 werkgroepbijeenkomsten voor de leden zijn, waarbij soms sprekers zouden worden uit
genodigd o.a. van de Vlinderstichting. Al vrij snel verscheen het eerste eigen tijdschrift genaamd de
Zeeuwse Prikkebeen met 4 uitgaven per jaar. Hannie Joziasse verzorgde de lay-out en Bram Willeboordse en
ik deden de redactie. De werkgroep was in die eerste jaren al direct uitzonderlijk actief met het inventariseren
van de provincie. Er werd kennis en ervaring met andere vlinderwerkgroepen in Nederland uitgewisseld, en
er was veel ondersteuning vanuit De Vlinderstichting.
Het belangrijkste doel was om in 10 jaar tijd de dagvlinderstand van Zeeland in kaart te brengen. Dat onderzoek werd zeer voortvarend opgepakt,
en er verschenen een aantal tussentijdse jaarverslagen, waarbij Ralf
Joosse een belangrijke rol vervulde, om het enthousiasme van de waarnemers vast te houden. Henk Wagenaar verzamelde gewoonlijk de dagvlindergegevens en maakte de overzichten en kaartjes van soorten (ook
na 2003). Het boek Dagvlinders in Zeeland met verspreidingskaartjes op
kilometerhokniveau van 29 dagvlindersoorten, is in 2003 verschenen.
Onderscheiding
Een deel van de leden was is de eerste jaren zeer actief op markten met
voorlichting en verkoop van vlinderartikelen en vlinderplanten. De opbrengsten kwamen voor een deel in de kas van de werkgroep. Voorlichting is altijd een belangrijk onderdeel geweest van de werkgroep en uiteraard werden regelmatig cursussen en lezingen gehouden en jaarlijks vele
vlinderexcursies georganiseerd. Omdat Henk in het onderwijs zat richtte
hij zich vooral op scholen waarvoor een leskist werd samengesteld. Er was
verder ook aandacht voor vlinderfotografie. Er werd door de werkgroep
een subsidie ontvangen voor een professionele vlindertentoonstelling, die
in januari 1999 gepresenteerd kon worden. Op 2 maart 1996 ontving de werkgroep de Gouden Vlinder 1996
van de Vlinderstichting vanwege de vele activiteiten op het gebied van onderzoek, voorlichting en educatie.
Monitoringroutes en tuintellingen
Vanaf 1995 zijn er voor De Vlinderstichting verschillende dagvlindermonitoringroutes in Zeeland gelopen. De
routes bij Kapelle, Wissenkerke en Groot-Abeele zijn vele jaren gelopen maar uiteindelijk allemaal opgeheven.
Er waren kortere tijd ook routes bij o.a. Kamperland, Heinkenszand en Middelburg. Uitgebreide verslagen van
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de routes waren jaarlijks te vinden in de eerste jaargangen van de
Zeeuwse Prikkebeen. Het jaar in jaar uit vanaf april tot en met september wekelijks tellen van algemene dagvlinders op een vaste route bleek
voor de tellers, hoe nuttig ook, tamelijk tijdrovend en lastig vol te houden.
Een bijkomend probleem was dat er te weinig tellers per telroute beschikbaar waren. Meer succesvol bleken de wekelijkse tuintellingen waaraan
in topjaren meer dan 40 tuinen oftewel tellers meededen. Tot op de dag
van vandaag blijven tuinbezitters het tellen van de vlinders in de eigen
tuin leuk vinden, waarschijnlijk mede omdat zij zelf de vlinderstand in de
eigen tuin kunnen beïnvloeden.
Vlinder en Libellenwerkgroep Zeeland
Het aantal leden was in de loop der jaren danig gegroeid en bovendien
afkomstig uit de gehele provincie. Mede daarom is in 1999 de naam van
de werkgroep veranderd van Vlinderwerkgroep Midden-Zeeland naar
Vlinder- en Libellenwerkgroep Zeeland. De libellenkenners Peter Geene
en Richard Witte hadden zich al in 1997 aangesloten en veel dagvlinderaars gingen ook libellen inventariseren voor de libellenatlas. Het boek
Libellen in Zeeland, waarin 46 soorten zijn beschreven, is in 2007 verschenen. Over de periode van 2007 tot en met 2013 is later nog een supplement uitgebracht.
Nachtvlinders
In 1996 werd door enkele mensen gestart met nachtvlinderonderzoek. Met het boek Moths of the British Isles
konden bijna alle in Nederland voorkomende soorten op naam worden gebracht. Dankzij een subsidie van
de provincie Zeeland konden twee Heath valletjes en speciale HPL lampen worden aangeschaft. Met de HPL
lampen konden nachtvlinderlakenexcursies worden gehouden.
Met het programma Orde van de Nederlandse Entomologische Vereniging konden de gegevens in een
eigen database worden verwerkt en soortverspreidingskaartjes worden gepresenteerd aan de leden. In 2006
werd een omvangrijk onderzoeksproject opgezet om alle ongeveer 600 soorten macro-nachtvlindersoorten
in Zeeland in kaart te brengen.
Met een batterij van 25 lichtvallen werd er systematisch door de gehele provincie onderzoek gedaan. Het
project werd begin 2013 succesvol afgerond. In 2017 verscheen het boek Nachtvlinders in Zeeland als
achtste deel in de serie Fauna Zeelandica van Stichting Het Zeeuwse Landschap.
De serie Fauna Zeelandica bleek een uitstekend podium voor de drie delen
van de Vlinder- en Libellenwerkgroep Zeeland. De expertise en ondersteuning vanuit Het Zeeuwse Landschap heeft de werkgroep erg geholpen om
de drie boeken uit te kunnen brengen.
Na het verschijnen van boeken over dagvlinders, libellen en macro-nachtvlinders in Zeeland zijn er voorlopig geen grootse plannen. Het in stand
houden van een goede website, een mooi tijdschrift, het op niveau houden van voorlichting en educatie en de waarnemersactiviteiten blijven onverminderd belangrijk. Zo kan er ook vanuit Zeeland meegewerkt worden
aan landelijke onderzoeken of projecten. Dat kan tegenwoordig via
internet.
Door de komst van waarneming.nl, waarop alle waarnemers hun waarnemingen, met eventuele foto, kunnen plaatsen en delen met anderen,
hoeft de werkgroep zelf geen database meer bij te houden.
Kundige admins bieden bovendien hulp bij het op naam brengen van
moeilijke soorten.
Toekomst
Door klimaatverandering en andere invloeden zien we dat de vlinder- en libellefauna in een snel tempo aan
het veranderen is. De veranderingen gaan zelfs veel sneller dan we 10 of 15 jaar geleden hadden kunnen
bedenken. Indertijd nog niet in Zeeland voorkomende soorten blijken in korte tijd plaatselijk vrij algemeen of
gewoon. Voorbeelden daarvan zijn Vuurlibel, Gaffelwaterjuffer en Zuidelijke heidelibel. Het gaat voornamelijk
om zuidelijke soorten, ook bij dag- en nachtvlinders is dat het geval. Zuidelijke soorten als Kaasjeskruiddik
kopje en Keizersmantel zien we op de Europese verspreidingskaarten steeds dichterbij komen. Bij de nacht
vlinders gaat het om veel meer soorten, wat niet gek is omdat er ook veel meer nachtvlindersoorten zijn.
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Ondanks de interessante ontwikkelingen van zuidelijke soorten, blijft het hard nodig om projecten zoals ‘Op
de bres voor de Zeeuwse zes’ op te zetten. Het besef van de enorme achteruitgang van insecten is nog steeds
niet overal aanwezig. Het onder de aandacht brengen van het grote belang van insecten, waaronder vlinders
en libellen, vraagt daarom voortdurend om aandacht. Hopelijk kan de werkgroep daar ook in de toekomst
een belangrijke rol in blijven spelen.

Het Kaasjeskruiddikkopje,
een nieuwe Zeeuwse soort
Jan Goedbloed
Het jaar 2018 zal nog lang naklinken in de Zeeuwse
dagvlinderwereld, een jaar met wel twee nieuwe
soorten die nog nooit eerder in Zeeland werden
waargenomen. In het decembernummer zal een ar
tikel verschijnen over de andere soort, de Grote
weerschijnvlinder Apatura iris, hier gaat het over het
Kaasjeskruiddikkopje Carcharodus alceae.
In het voorjaarsnummer van 2017 schreef ik in het
artikel ‘Binnenkort in dit theater!’ dat op 21 juli 2016
nét over de grens bij Prosperdorp in de Prosperpolder
bij Doel (afstand van de grens 1,75 km) een Kaasjes
kruiddikkopje was gezien én gefotografeerd! Boven
dien was er op 27 juni en op 8 juli van 2016 een rups

Koninginnenpage

Het Kaasjeskruiddikkopje op 31 juli
Foto: Johanna van Driel
het ook mooi te fotograferen. In deze fraaie tuin zijn
wel vaker mooie en bijzondere vlinders en insecten te
zien. Zo zijn er sinds 12 juli meestal één, maar soms
twee of drie Koninginnenpages Papilio machaon
aanwezig. Ook de Keizersmantel Argynnis paphia
heeft ze op 27 juli gezien. En voor de liefhebber: op
31 mei en volgende dagen was er een Blauwzwarte
houtbij Xylocopa violacea aanwezig.
En daar bleef het niet bij. Op 15 augustus vond de
Vlaamse vlinderaar Philippe Van de Velde 7 eitjes en
4 grote rupsen van het Kaasjeskruiddikkopje tussen
Emmadorp en Nieuw-Namen in Oost-Zeeuws-Vlaan
deren.
Philippe werkt bij de Vlaamse overheid bij het Agent
schap voor Natuur en Bos bij de cel Natuurinspectie
en komt beroepshalve regelmatig in de grensregio in
het noorden van Oost-Vlaanderen. Hij is lid van de
Dagvlinderwerkgroep van Phegea (de Vlaamse ver
eniging voor Entomologie).

Foto: Johanna van Driel

gevonden bij de zeehaven van Gent, afstand tot de
grens 9,7 km. Daarbij riep ik vooral de Zeeuws-Vlaam
se vlinderaars op goed op te letten voor deze soort.
Het Kaasjeskruiddikkopje is de afgelopen jaren in
België snel naar het noorden opgerukt, blijkbaar
worden de omstandigheden steeds gunstiger door
de opwarming van het klimaat. Maar in 2017 is dit
vlindertje niet waargenomen, het duurde nog een
jaar aleer de eerste waarneming van een Kaasjes
kruiddikkopje in Zeeland een feit was.
Aan de Nieuwe Stelleweg bij Philippine wonen Karel
en Johanna van Driel, zij hebben een prachtige vlin
dertuin, die druk bezocht wordt door veel soorten
hommels en andere insecten. In de siertuin staan veel
bloemen en struiken die vlinders trekken. Op 31 juli
zag Johanna op een bloem van een kaasjeskruid het
eerste Kaasjeskruiddikkopje van Zeeland en ze wist
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Foto: Johanna van Driel

Hij heeft in de regio Schelde- en Durmevallei geduren
de vijf jaar dagvlinders geïnventariseerd, werkt mee
aan de inventarisatie van nachtvlinders en is ook
betrokken bij Natuurbeheer. Wat dagvlinders betreft
worden daar een aantal soorten gevolgd die het
moeilijk hebben in de regio, namelijk Hooibeestje en
Zwartsprietdikkopje. Het Kaasjeskruiddikkopje daar
entegen doet het heel goed en is daar eigenlijk een
gewone soort geworden, alleen in het noorden van

Rups van Kaasjeskruiddikkopje
Foto: Philippe Van de Velde
beste manier om de verspreiding van de soort in kaart
te brengen. Hij is er dan ook van overtuigd dat de
soort al op veel meer plekjes moet voorkomen in
Zeeland. Hij heeft bewust de waarnemingen ver
vaagd om mensen ertoe aan te zetten om zelf te gaan
zoeken en niet te twitchen.

Ei van Kaasjeskruiddikkopje
Foto: Philippe Van de Velde
Oost-Vlaanderen wat minder. Daarom was Philippe
al vorig jaar vanuit Moerbeke de grens overgestoken
met één doel: het vinden van kaasjeskruid en het
zoeken van rupsen en eitjes, maar tot zijn verbazing
vond hij relatief weinig kaasjeskruid en dus ook geen
rupsjes en eitjes.

Op 30 augustus zat ik achter de computer aan dit
artikel te schrijven, toen er een mailtje binnenkwam
van Johanna dat er weer een Kaasjeskruiddikkopje
in haar tuin zat, en weer met foto.
Ja, zo gaat het snel, wie weet wanneer deze soort de
Westerschelde oversteekt. De waardplanten (ver
schillende soorten kaasjeskruiden en Heemst) komen
in de provincie genoeg voor, dus dat is in ieder geval
geen beperkende factor. Maar natuurlijk kan de ko
mende winter nog roet in het eten gooien, het is maar
de vraag of de rupsen een stevige vorstperiode
overleven, hoewel de soort in zuidelijker landen tot op
behoorlijke hoogte kan worden waargenomen. In
ieder geval zullen we de opmars van het Kaasjeskruid
dikkopje kunnen blijven volgen door goed op te let
ten, en niet alleen op de vlinders, want zoals Philippe
heeft laten zien, zijn ook de eitjes en rupsen met wat
moeite goed te vinden.

Rups van Kaasjeskruiddikkopje
Foto: Philippe Van de Velde
Dit jaar vond hij in de regio van Doel wel rupsjes en
dit tot op 50 meter van de Nederlandse grens. Het
bericht van de Vlinderstichting over het Kaasjeskruid
dikkopje dat verwacht werd in Zeeland, was de
aanleiding om opnieuw te gaan zoeken en na wat
rondrijden in de Emmapolder vond hij een oude dijk
met kaasjeskruid en het duurde niet lang voor hij eitjes
had gevonden! Daarna vond hij daar in de buurt nog
meer plekjes met kaasjeskruid en daarop bijna vol
groeide rupsen, klaar om te verpoppen. Volgens
Philippe is het zoeken naar eitjes en rupsen veel
eenvoudiger dan het vinden van imago's en dus de

Kaasjeskruiddikkopje op 30 augustus
Foto: Johanna van Driel
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Impressies van 2 excursies
Peter Geene
Impressies van twee excursies: het Poelbos op 13
juli en Oranjezon op 14 juli.
13 juli naar het Poelbos, Goes:
Met 5 man sterk (2 afzeggingen) liepen we met be
wolkt weer het Poelbos-noord in. Er werd (natuurlijk)
net gemaaid door een tractor, maar die joeg wel 2
Paardenbijters op, die we anders wellicht niet hadden
gezien. Commentaar van Alex, nu in z’n vrije tijd, maar
boswachter op Schouwen, was meteen dat het inmid
dels niet meer van deze tijd is om randje-randje te
maaien… maar ja, de macht der gewoonte is sterk.
We zien een enkele Houtpantserjuffer hangen in het
riet en er vliegen veel Lantaarntjes (dat is recent elders
wel wat minder). Een Gewone oeverlibel fleurt onze
bewolkte gezichten wat op en later wordt het hele
maal goed gemaakt met vele Grote keizerlibellen

Gewone oeverlibel

Veel Landkaartjes in het Poelbos Foto: Peter Geene
Al meteen vonden we een Sint-Jansvlinder op z’n pop
waar ie net was uitgekropen, meerdere Oranje
zandoogjes in de bramen langs het pad en op dat
pad zat een Eikenpage! Een waarlijk hoogtepunt bij
de start. Op vrijdag 13 juli zag Joop Scheijbeler 2
exemplaren van deze soort iets verderop bij de uitkijk
toren en bekend is de locatie bij de parkeerplaats
Lage Duintjes bij Oostkapelle waar meerdere exem
plaren vliegen. Geheel onlogisch is deze waarneming
dus niet, maar wel erg leuk.
Bij de T-splitsing van het kanaal staan we langere tijd
stil en zien meteen meerdere tandems van de Kleine
roodoogjuffer en de Azuurwaterjuffer. Ze worden ge
flankeerd door een knalrode Bloedrode heidelibel ,
een mannetje Vuurlibel, een Grote keizerlibel en een
Viervlek. Langs het bospad vloog nog een Bont
zandoogje voorbij het bos in. We zien de rode vinnen
van de Rietvoorns schitteren in het heldere water. In
een van de hoeken van het kanaal zitten enkele
tandems van de Bloedrode heidelibel eitjes af te
zetten, wat de gelegenheid biedt om te vertellen van

Foto: Hans Eckhardt

boven het veldje vol bloemen dat niet gemaaid wordt
gelukkig. Daar bloeien weelderige bloemen en krui
den en er vliegen Landkaartjes, Dagpauwogen,
Koolwitjes, Oranje zandoogjes, Parelmoermotten en
nog enkele Gewone oeverlibellen en één Azuurjuffer.
Wat verderop zien we deze soort nog meer. De och
tend wordt helemaal goed als we achterin het gebied
(zuidelijk) een veldje vol schermbloemen zien vol met
Landkaartjes: we schatten ze op zo’n 40-45 ex. Met
de andere er bij komt het totaal van de wandeling op
zo’n 75 exemplaren!! Een unicum voor deze soort.
Zodoende zijn we toch tevreden over deze excursie,
vooral ook omdat we kennis konden uitwisselen met
Alex de Visser, die als boswachter zich in korte tijd veel
kennis van en zicht op libellen eigen heeft gemaakt!
We spreken af om volgend seizoen met hem nog een
excursie te doen op Schouwen.

Landkaartjes

de twee wijzen van eiafzet bij libellen: exo- en endo-
fytisch, d.w.z. respectievelijk buiten en in planten. De
heidelibellen o.a. dippen met het achterlijf op het
wateroppervlak en laten per dip zo’n 10-20 eitjes
vallen, die naar de bodem zakken of aan de planten
blijven kleven. De dienstdoende Roodoogjes en
Azuurtjes daarentegen zitten meestal in tandem op

14 juli naar Oranjezon, Oostkapelle - Vrouwenpol
der:
Met een klein, maar gezellig en gemotiveerd groepje,
liepen we vanaf het pompstation langs het T-stuk van
het kanaal naar het eerste duinplasje in oostelijke
richting.
2/2018

Foto: Peter Geene
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Landkaartje 2e generatie

i.p.v. netjes voor onze lenzen te gaan poseren…..
we hebben hem streng nageroepen. Dit was de 2e
hoogtepunt-waarneming! (’s Maandags vroeg ben
ik nog eens wezen kijken en hij vloog er nog steeds.
Met twee mannetjes Grote keizer rondom hem waren
er steeds schermutselingen, maar hij was op jacht en
ving aan de lopende band insecten. Na een poosje
stil ergens onzichtbaar in het riet te hebben gezeten,
vloog hij oostwaarts over de bosjes, richting de ronde
duinplas.)
Bij de ronde duinplas verderop staan we weer lange
re tijd stil te genieten van al het moois. Een vrouwtje
Grote keizerlibel zit met gekromd achterlijf haar eitjes
in de planten te leggen en honderden, waarschijnlijk
zelfs wel 1000 Azuurjuffertjes doen dat ook. Soms waait
met een windvlaag een heel blauwe waas van juffer
tjes over het water. Langs de rand in de struiken horen

Foto: Hans Eckhardt

een ondergedoken waterplant en het vrouwtje boort
met haar legboor in de plantenhuid een gaatje waar
ze apart in elk gat een eitje dropt.
We zien in de bramenstruiken Klein koolwitje, Gehak
kelde aurelia, Boomblauwtje en weer meerdere
Oranje zandoogjes. Deze soort blijft de hele middag
in grote aantallen overal rondvliegen: ik schat het
totaal tijdens deze wandeling op 100 ex. Langs de
rand van het water zitten Lantaarntjes in copula, net
als Azuurjuffers. We zien meerdere Vuurlibellen boven
het water of rustend op de kant en wat schermutse
lingen tussen de heren. Een mannetje Grote keizerlibel
patrouilleert de hele tijd langs de oever heen en weer,
als er ineens een andere keizerlibel langs komt… deze
is bij eerste indruk veel donkerder, zo zeggen Marcel
en ik tegen elkaar, en dan zien we ook een helder
blauwe vlek tussen de vleugels: het is een Zuidelijke
keizerlibel! Een zeldzame verschijning. Enkele jaren
geleden werd een mannetje gesignaleerd boven de
Kaalkopplas en in Dishoek zat er een op het Grote

Landkaartje

Parelmoermot

Foto: Henny Waanders

en zien we een Zomertortel, die zelfs even komt drin
ken. Een nest jonge Goudvinken vliegt tussen de
struiken en we zien de grote witte stuitvlek duidelijk
van verre. Ineens ontstaat vlak voor onze ogen een
copula van de Vuurlibel: na 4-5 seconden is dat klaar
en het lichtgele vrouwtje (jong) gaat meteen eitjes
droppen (exo-fytisch). Na elke paring zijn grofweg
zo’n 300 eitjes aangemaakt en bevrucht en bij elke
dip dropt ze er zo’n 10, dus na zo’n dertig dipjes moet
ze opnieuw paren; en daar hoopte het begeleidende
mannetje al op! Een mannetje Bruinrode heidelibel zit
steeds na een korte vlucht op dezelfde Gele Lis en
laat zich goed bekijken, zodat we het verschil met de
Bloedrode goed zien: geelgestreepte poten i.t.t. de
zwarte van de Bloedrode. Voortdurend schieten de
zogenaamde Blauwe Pijlen langs ons: de mannetjes
Gewone oeverlibel. In een windstille hoek met struiken
vliegt een Atalanta, later nog een tweede exemplaar.
Weer enkele Boomblauwtjes en een massa Oranje
zandoogjes. Bijna vergeet ik nog de massa Kleine
vuurvlinders die we de hele tijd voor onze voeten
opjagen: ik schat ze op 75 ex. totaal.
Al met al een zeer geslaagde excursie hier in Oranje
zon met 10 soorten libellen en 12 vlindersoorten. En
vooral: even wat langer stil staan en genieten van wat
er gewoon langs je heen komt vliegen of wat je in het
water ziet!

Foto: Hans Eckhardt

Vroon, dus geheel vreemd is zo’n rondtrekkende soort
niet hier op Walcheren, maar wel zeldzaam. We zien
op een gegeven moment een schermutseling tussen
de Grote en de Zuidelijke keizer, want de Grote keizer
verdedigt z’n territorium met verve. Je ziet dan duide
lijk dat die Zuidelijke iets kleiner is dan de Grote.
De Zuidelijke wordt helaas verjaagd en met lede ogen
zien we hem hoog boven de struiken verdwijnen
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Voorjaarsexcursie
Zuid-Limburg
Angelique Belfroid
Op zondag 27 mei gingen we met de werkgroep op
excursie in Zuid-Limburg. ’s Ochtends om half 11
stonden we met 9 man en vrouw gereed in Berg en
Terblijt, en toen onze gids Arjen Ovaa zich aansloot
konden we op stap. De eerste stop was Groeve Blom,
waar voor sommige leden al wat wenssoorten in
vervulling gingen, zoals de fraaie Veldparelmoervlin
der en het Dwergblauwtje. Het was nog niet zo warm,
dus de vlinders lieten zich mooi fotograferen. Ook
zagen we een Vals witje, een nachtvlindersoort die in
eerste instantie veel op een Klein geaderd witje lijkt.
Tijdens ons bezoek vlogen er vier Zwarte wouwen over.

Waargenomen soorten:
Vlinders
Groot dikkopje
Kaasjeskruiddikkopje
Koninginnenpage
Klein koolwitje
Klein geaderd witje
Dwergblauwtje
Icarusblauwtje
Atalanta
Distelvlinder
Veldparelmoervlinder
Bruin zandoogje
Bont zandoogje

Bij de Geul.

Nachtvlinders
Kantstipspanner
Ratelaarspanner
Klaverblaadje
Boterbloempje
Vals witje
Gamma-uil
Stro-uiltje

Foto: Angelique Belfroid

Libellen
Azuurwaterjuffer
Gaffelwaterjuffer
Bosbeekjuffer
Weidebeekjuffer
Platbuik
Viervlek
Gewone oeverlibel
Grote Keizerlibel

Distelbladroller
Pruimwitvlakroller
Vroege oermot

Na de bui konden we onze tocht alsnog voortzetten
en liepen we door een heggenlandschap naar be
neden. Halverwege de wandeling bij een plasje met
riet zagen we veel Gaffelwaterjuffers, die hier in Lim
burg nog net iets bijzonderder zijn dan bij ons. Verder
vlogen hier ook enkele Azuurwaterjuffers en een Grote
keizerlibel.

Bosbeekjuffer

Foto: Jan Goedbloed

De volgende stop, een wandeling langs een helling
bij Cottessen richting het Geuldal, viel letterlijk in het
water. Een enorm onweersbui met heel veel regen
barstte los, waardoor de enige oplossing was om te
schuilen bij een restaurant.
’s Avonds zagen we dat deze bui zo heftig was dat zij
een modderstroom veroorzaakte in Berg en Terblijt,
hetzelfde dorpje dat we zojuist verlaten hadden.

2/2018

Dwergblauwtje
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Foto: Angelique Belfroid

Veldparelmoervlinder
Foto: Henny Waanders
Zie ook de foto van de Veldparelmoervlinders op het
achterblad

De

Geul

Gaffelwaterjuffers copula

Foto:

Jan

Goedbloed

Foto: Angelique Belfroid

Nabij de Heimansgroeve bij de Geul zelf zagen we
diverse Bosbeekjuffers en Weidebeekjuffers, twee
prachtige libellensoorten, en er werden verschillende
micro’s gezien.
Ondertussen was de middag al weer aardig opge
schoten, dus werd besloten nog één gebied vlakbij
te bezoeken: de bossen van Piepert bij Eys. Na een
stukje door het bos liepen we door een veld met hoog
gras en hier en daar Hondskruid, een orchideeën
soort.
Hier vlogen vlinders die we al eerder zagen zoals
Icarusblauwtje en Groot dikkopje, maar ook de eerste
en enige Koninginnenpage van deze hele trip.
Ook erg leuk was de aanwezige Zomertortel, die zich
natuurlijk niet liet zien, maar wel goed horen. Aan het
einde van het veld met hoog gras moesten we steil
omhoog terug. Ik raakte daarbij achterop en terwijl ik
omhoog zwoegde viel mijn oog op ….. een Kaasjes
kruiddikkopje! Een foto maken lukte helaas niet, de
vlinder vloog steeds een stukje verder en verdween
uiteindelijk uit het zicht. Bovenaan de helling was de
groep al weer verder, zodat deze kers op de taart
jammer genoeg door geen van de andere deelne
mers is gezien. Thuis bij het checken van waarneming.
nl ontdekte ik dat drie weken daarvoor op exact de
zelfde plek ook een Kaasjeskruiddikopje is gezien,
deze keer met foto.

Groot dikkopje op Hondskruid

Foto Angelique Belfroid

Al met al een heel leuke excursie, met dank aan Arjen
Ovaa die ons naar deze leuke plekjes leidde.
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Dagvlinders te Klein
Valkenisse
Arjen van Gilst
Sinds april 2012 loopt ondergetekende als vrijwilliger
vaste monitoringsroutes in het duingebied van Klein
Valkenisse en Dishoek-noord. Wat begon met de
vraag “Wil je de Kleine parelmoervlinder tellen?”, is
inmiddels uitgegroeid tot een bredere inventarisatie
van insectensoorten in het gebied. Zo worden er de
laatste jaren naast dagvlinders ook dagactieve
nachtvlinders, sabelsprinkhanen, wolzwevers, roof
vliegen en diverse bijensoorten gestandaardiseerd
bijgehouden. In dit schrijven wordt de locatie en
methodiek kort besproken en worden enkele soorten
toegelicht.

Kleine vuurvlinders

De ontwikkelde methodiek is in principe vrij simpel,
maar tijdrovend. Minimaal eenmaal per week wordt
een vaste route gelopen door het gebied. Voor een
betere statistische onderbouwing wordt het gebied
het liefst meerdere keren per week bezocht. Per sei
zoen wordt het gebied ongeveer negentig maal ge
teld, in de periode van maart tot en met oktober. De
vaste route loopt zigzag langs de valleiranden en van
beneden naar boven. Iedere vallei heeft zijn eigen
topografisch karakter, sommige met veel hoogtever
schil. Langs de route is er links en rechts enkele meters
goed zicht op de voorkomende insecten. De waarne
mingen worden geregistreerd in de Android applica
tie OBSMAP. Per geval wordt de locatie handmatig
gecorrigeerd op basis van de satellietbeelden met
Google Earth als ondergrond. Dit wordt gedaan om
goede verspreidingskaarten te kunnen maken. Het
GPS signaal is hiervoor vaak te onnauwkeurig. Zoveel
mogelijk waarnemingen worden fotografisch vastge
legd, om ter validatie aan te bieden op “waarneming.
nl”.

Het gebied is gelegen in de zuidwestelijke duinstrook
van het voormalig eiland Walcheren, globaal tussen
Vlissingen en Zoutelande. Over een groot deel van
deze duinstrook loopt een openbaar wandelpad.
Zo'n pad ontbreekt echter tussen het voormalig
drinkwaterpompstation van Dishoek en Groot Valke
nisse. Over een lengte van zo'n 700 meter en breedte
van 200 meter liggen negen beheersvalleien verscho
len voor publiek. In dit gedeelte van de duinstrook
staan de natuurwaarden voorop, naast kustverdedi
ging. Het gebied is in handen van het Waterschap en
Staatsbosbeheer. Stichting Landschapsbeheer Zee

Bruin blauwtje

Sinds 2015 wordt het gebied ook volgens de metho
diek van de Vlinderstichting geteld door Hilary Jellema
en Hans Eckhardt. Hierdoor wordt het duingebied ook
meegenomen in het landelijk vlindermeetnet. Het
grote verschil is dat er bij hun methodiek per vallei
één rechte lijn geteld wordt. Hierdoor worden niet alle
toppen, dalen en verborgen hoekjes van de verschil
lende valleien meegeteld. Wel geeft deze methodiek
een goede steekproef van het vlindervoorkomen van
het gebied.

Foto: Arjen van Gilst

land (SLZ) voert het maaibeheer uit. In juni en septem
ber maait SLZ de negen valleien om het dichtgroeien
tegen te gaan.
Het doel van de tellingen is om het voorkomen van
de verschillende soorten vast te stellen. Door de
meerjarige tellingen krijgt men inzicht in de jaarlijkse
variatie van de verschillende soorten. Indien nodig
kan men het beheer bijstellen, aan de hand van
gestandaardiseerde tellingen. Een ander doel is om
derden inzicht te geven over de rijke natuurwaarden
van dit gebied.

2/2018

Foto: Arjen van Gilst
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Door de jaren heen zijn er ruim dertig verschillende
soorten dagvlinders gezien. Aanvankelijk lag het ac
cent op het tellen van de Kleine parelmoervlinder. In
2012 waren er nog 117 waarnemingen, verdeeld over
43 waarnemingsdagen. In 2013 werd die soort nog
69 keer waargenomen, verdeeld over 25 dagen. In
2014 werd deze doelsoort nog slechts twee maal
gezien. Sindsdien ontbreekt deze dagvlinder tijdens
de tellingen. Er is een verbond met het Duinviooltje.

Al die jaren komt deze waardplant zeer beperkt voor
in het duingebied, maar er groeit te weinig om de
Kleine parelmoervlinder te ondersteunen. Waar
schijnlijk kwamen de vlinders uit de eerste telseizoe
nen uit de omgeving. Mogelijk is achteruitgang van
het Duinviooltje in de omgeving van het duingebied
de oorzaak van de afwezigheid tijdens de telrondes.
Wanneer het beheer in de omgeving van het duinge
bied wordt gericht op de terugkeer van het Duinviool
tje, dan zou deze fraaie vlinder wellicht weer opduiken
tijdens de tellingen bij Klein Valkenisse.
Mede door het achterblijven van deze doelsoort, is
het accent van de tellingen verschoven naar het re
gistreren van de algemene Kleine vuurvlinder. Door
de focus van de tellingen te verleggen naar deze
algemene territoriale soort, worden ook andere
soorten opgemerkt. De Kleine vuurvlinder vliegt in drie
generaties en kan vanaf begin april tot in oktober
gezien worden. In sommige jaren is de eerste gene
ratie het talrijkst, in andere jaren geldt dat voor de

Rups van de Roomvlek

Foto: Arjen van Gilst

derde generatie. Na de vorstvrije winter van 2014 was
er al een waarneming op 28 maart. Opmerkelijk was
dat dit een eileggend vrouwtje betrof. Doorgaans
vliegen er eerst mannetjes rond, voordat er vrouwtjes
verschijnen. Verder is opmerkelijk dat van de laatste
vijf jaar het vroegst gedocumenteerde geval op
“waarneming.nl” bij Valkenisse was. Om de aantallen
van deze soort in beeld te krijgen, is het van belang
om alle beschutte hoekjes van de valleien te bezoe
ken. Vooral de mannetjes van de Kleine vuurvlinder
kunnen dagen na elkaar op het zelfde plekje gezien
worden. Deze soort heeft een verbond met de zuring
familie. In het duingebied groeit zeer veel Schapen
zuring. Geregeld worden er hierop eileggende
vrouwtjes waargenomen. Sinds 2016 wordt er speci
aal gelet op de kleurvorm caeruleopunctata, waarbij
de vlinder blauwe vlekjes heeft op de bovenzijde van
de achtervleugel. Deze kleurvorm komt zowel bij
vrouwtjes als bij mannetjes voor.

Walstropijlstaart

Foto: Arjen van Gilst

Een van de soorten van “Op de bres voor de Zeeuwse
zes” is het Bruin blauwtje. Deze soort is het ene jaar
algemener dan het andere in het duingebied. In 2013,
na de dubbele winterdip, werden er maximaal 49
exemplaren gezien op één dag, terwijl het dagmaxi
mum in 2015 slechts 6 exemplaren betrof. De eerste
generatie betreft doorgaans enkele exemplaren,
terwijl de tweede en mogelijk derde generatie veel
talrijker is. Vanaf medio mei tot medio juni vliegt de
eerste generatie. Daarna verschijnt het Bruin blauwtje
weer medio juli en wordt deze vlinder tot in oktober
gezien in het gebied. In de duinvalleien komen drie
waardplanten voor. In de meeste valleien groeit in de
lagere delen Zachte ooievaarsbek. In sommige val
leien groeit in beperkte mate Reigersbek. In de zuide
lijke valleien groeit de zeldzame Kleverige reigersbek
veelvuldig.
Een andere soort van “Op de bres voor de Zeeuwse
zes” is de zeldzame Grote vos. In de eerste twee tel
seizoenen werd deze soort zeer sporadisch gezien. In
2012 waren er vier waarnemingen en in 2013 twee
gevallen, op 16 maart. Tijdens het huidige telseizoen,
in 2018, is deze forse vlinder drie maal waargenomen.
Twee van deze gevallen konden worden gedocu
menteerd, aan het eind van de middag aan de
binnenduinrand.
De Heivlinder heeft het, net als de Kleine parelmoer
vlinder, moeilijk in deze duinstrook. In 2012 werd deze
soort nog 23 maal gezien, verdeeld over 16 dagen.
In 2013 werd de Heivlinder nog 15 maal gezien, ver
deeld over 6 waarnemingsdagen. In 2015 en 2016
was er slechts één waarneming en in 2017 ontbrak
de soort. Mogelijk is stikstofdepositie, waardoor
waardplanten verdrongen worden, een oorzaak van
de achteruitgang.
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Een ander zandoogje welke specifiek is voor deze
duinstrook, is het Koevinkje. Deze soort vliegt door
gaans rond tussen medio juni en begin augustus.
Meestal komt het dagmaximum uit op bijna vijftig
exemplaren op de route. Verreweg de meeste vlin
ders vliegen rond aan de binnenduinrand of in de
binnenduinvallei. Het Koevinkje lijkt vorstgevoelig te
zijn. Na de dubbele winterdip van 2013 werden er nog
geen dertig exemplaren als maximum genoteerd. Na
de vorstvrije winter van 2014 lag het dagmaximum
aanzienlijk hoger, op 91 exemplaren.
Een nachtvlinder die het steeds beter doet in deze
duinstrook is de Kolibrievlinder. In de eerste twee jaren
van het onderzoek waren er nog geen tien waarne
mingen per seizoen. Tijdens het telseizoen van 2017
waren er maar liefst 94 waarnemingen. De laatste
twee jaren werden er eind augustus ook rupsen ge
zien. Deze nachtvlinder heeft een verbond met het
Geel walstro, wat veelvuldig groeit en bloeit in de
duinvalleien. Steeds vaker worden eileggende vlin
ders gezien. In het huidige telseizoen was dit zelfs al
eind april het geval.

Bijenkuil in het vroege voorjaar, sectie 2
Foto: Hans Eckhardt

In het huidige telseizoen werd een nieuwe nachtvlin
der gezien voor het duingebied: de Walstropijlstaart.
Hopelijk vestigt deze soort zich in deze duinstrook. De
aanwezigheid van het Geel walstro biedt daar in ieder
geval mogelijkheden toe.
In 2016 is de Roomvlek als vlinder waargenomen. In
zowel 2017 als 2018 is de rups van deze soort gevon
den in het gebied.

Kleine vuurvlinder, vallei 7, sectie 9
Foto: Hans Eckhardt

Een andere schaarse soort, welke in het duingebied
gevonden is, is Streepzaadvedermot. In de periode
van begin mei tot eind september wordt deze soort
in klein aantal aangetroffen in de duinvalleien. Deze
soort heeft een verbond met Klein streepzaad, welke
in alle valleien groeit. In het seizoen van 2017 lagen
de aantallen lager dan in 2016, mogelijk als gevolg
van het droge voorjaar. Enkele aanwijzingen ten
aanzien van het maaibeheer hebben er waarschijn
lijk voor gezorgd dat deze kleine fraaie vlinder in het
huidige telseizoen weer vaker werd aangetroffen.
Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) kan hulp
gebruiken bij het maaibeheer. Medewerkers maaien
met bosmaaiers twee maal per jaar de negen be
heersvalleien om het dichtgroeien tegen te gaan. In
een daarop volgend weekend harken vrijwilligers het
maaisel bij elkaar. Mocht u daarin geïnteresseerd zijn,
kunt u SLZ benaderen.

Vallei 7, sectie 9

Mocht u door het seizoen heen de waarnemingen
van het duingebied willen volgen, dan kunt u kijken
op “walcheren.waarneming.nl”. Hierop worden de
waarnemingen geplaatst. In sommige gevallen wor
den foto's toegevoegd. Soms gebeurt dit met enige
vertraging, als gevolg van de grote hoeveelheid te
verwerken data.

2/2018
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Foto: Hans Eckhardt

Derde jaar Vlinder Monito
ring route Duinen Klein
Valkenisse
Hilary Jellema-Brazier
Introductie
De route werd in april 2015 uitgezet door Kim Huskens
van de Vlinderstichting in aanwezigheid van Peter
Maas van Staatsbosbeheer en Karin Mol van Stichting
Landschapsbeheer Zeeland. De route is ingedeeld in
9 secties. De eerste twee secties zijn onderaan de
duinen bij de “Bijenkuil”, niet ver van de Vroonweg bij
Klein Valkenisse; 6 secties zijn boven in de duinen en
de laatste is weer lager bij een zandverstuiving niet
Vallei 7 sectie 9

Foto: Hilary Jellema-Brazier

steile zandhelling omhoog. In het midden zijn er twee
poeltjes met wat riet en wilgen en in de zomer veel
bloeiend Koninginnekruid, een belangrijke nectar
plant voor vlinders. Dit is een hele andere biotoop dan
boven in de duinen. Zonder onderhoud zou de Bijen
kuil in een paar jaar dicht groeien. De naam Bijenkuil
geeft aan dat dit een belangrijke biotoop voor bijen
en andere warmte zoekende insecten is.
Boven in de duinen is een dicht struweel van duin
doorn, liguster en bramen met grote open plekken
ontstaan door het onderhoudswerk van Stichting
Landschapsbeheer Zeeland. Hier is veel Jakobskruis
kruid, Bezemkruiskruid, andere gele composieten en
Geel Walstro. Ook belangrijk is de Schapenzuring, de
voedselplant voor de rupsen van het Bruin blauwtje.
Het voorjaar van 2017 was heel droog en in mei en
juni bloeide vooral het Geel walstro minder uitbundig.

2015
2016
2017

Aantal vlinders
383 vlinders
485 vlinders
463 vlinders

Aantal bezoeken
25 bezoeken
27 bezoeken
26 bezoeken

In 2017 heeft Hans Eckhardt 3 keer geteld en Hilary
Jellema 23 keer. Hans maakte ook vele foto’s van
andere insecten o.a. van (zweef)vliegen in het ge
bied.
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Overzicht valleinummers en routesecties

ver van het Groot Vroon. De vlinders worden volgens
de regels van de Vlinderstichting geteld, tussen 10 uur
en 17 uur bij een temperatuur boven 17 graden en
bij wind tot 5 Beaufort. De bedoeling is om elke week
van begin april tot eind september te tellen, maar dat
is natuurlijk afhankelijk van het weer.
De Bijenkuil is een beschutte plek onderaan de duinen
met aan de oostkant bos en de westkant een hele
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Het aantal vlinders in het algemeen blijft stabiel. Het
hogere aantal vlinders in 2016 kwam niet alleen van
een extra bezoek maar vooral door de grotere aan
tallen trekvlinders. 2017 was een slecht trekvlinderjaar,
waarschijnlijk door minder goede omstandigheden
in het zuiden en niet door minder goed weer in Ne
derland. Gamma-uilen gingen van 99 in 2016 tot 3 in
2017. Er waren ook duidelijk minder Atalanta’s en
Distelvlinders.
Een aantal vlinders laat een stijgende lijn zien. Er
vliegen veel zandoogjes zowel Bruine als Oranje. Wij
zagen meer Dagpauwogen. Het ging ook goed met
de Koevinkjes en de Hooibeestjes.

www.vlinlibzeeland.nl

Bruin blauwtje, vallei 2, sectie 3

Overzicht van waargenomen vlinders en overdag
vliegende nachtvlinders
Soort
2015
2016
2017
Atalanta*
28
22
13
Bont zandoogje
6
17
13
Boomblauwtje
1
6
2
Bruin blauwtje
4
36
12
Bruin zandoogje
37
48
60
Citroenvlinder
1
2
4
Dagpauwoog
10
14
17
Distelvlinder*
6
11
2
Gehakkelde aurelia
1
3
4
Groot dikkopje
4
4
6
Groot koolwitje
17
6
9
Hooibeestje
2
0
9
Icarusblauwtje
30
23
21
Klein geaderd witje
9
21
19
Klein koolwitje
60
44
43
Kleine vos
4
12
9
Kleine vuurvlinder
43
72
74
Koevinkje
25
39
42
Oranje luzernevlinder*
1
0
2
Oranje zandoogje
60
102
102
Oranjetipje
3
2
0
Zwartsprietdikkopje
0
1
0

Foto: Hans Eckhardt

Stabiel waren de witjes, het Icarusblauwtje en de
Kleine vuurvlinder. Het ging minder goed met het Bruin
blauwtje, waarschijnlijk omdat wij een minder goed
najaar hadden in vergelijking met 2016.
Een aantal vlinders zoals Oranjetipje, Citroenvlinder
en Boomblauwtje wordt alleen af en toe gezien. Het
Zwartsprietdikkopje is meer een vlinder van het stru
weel en werd helemaal niet gezien in 2017 .
Conclusie
De duinen bij Klein Valkenisse zijn anders dan een tuin
met veel bloemen en vlinderstruiken en daarom krijg
je niet de grote aantallen die soms ook in stadstuinen
voorkomen. De wind en de zee veroorzaken een
grillige biotoop. Maar er komen wel veel verschillende
soorten voor: 22 soorten dagvlinders en 4 soorten
overdag vliegende nachtvlinders, een indrukwek
kend aantal. De hoop is er nog om een Grote vos te
zien, die vliegt vlakbij bij het Klein Vroon, en misschien
de terugkomst van de Kleine parelmoervlinder.
Behalve naar vlinders kijken, zien wij natuurlijk andere
dieren als wij rondlopen. De ene keer een paar reeën
en een andere keer een vos. De Bijenkuil is luidruchtig
in het voorjaar met padden en kikkers. Een aantal
vogels heeft een heel eigen geluid, zoals de lachende
Groene specht en de heerlijke en iets weemoedige
zang van de Nachtegaal. Dit jaar hoorde ik begin mei
voor het eerst de eigenaardige zang van de Sprink
haanzanger, een beetje als een ouderwetse naaima
chine. Vanaf juli zijn er echte sprinkhanen en de meest
opvallende is de Blauwvleugelsprinkhaan, heel ge
woon in deze duinen, maar elders zeldzaam. Bij de
Bijenkuil vliegen libellen, eerst de Vuurjuffer en ook
blauwe juffers, later komen de Bloedrode heidelibel
len. De imposante Grote keizerlibel jaagt boven het
struweel in de duinen; hij gaat bijna nooit zitten.
Het leuke van een wekelijkse route lopen is dat je ziet
hoe de seizoenen voorbijgaan, hoe de geurende
meidoorns veranderen in besdragende struiken. Wij
hopen het komend jaar de waarnemingen voort te
zetten.
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Nachtvlinders
Bruine daguil
Gamma uil*
Kolibrie vlinder*
Sint-Jacobsvlinder
* trekvlinders

0
17
4
10

2
99
1
10

Blauwvleugelsprinkhaan, vallei 7, sectie 9
Foto: Hans Eckhardt
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Soorten en aantallen
De eindbalans werd door de ochtendploeg opge
maakt. Totaal werden 42 macro’s en 15 micro’s ge
noteerd van 20 macro- en 9 microsoorten.

14e Nationale
NachtvlinderNacht
Wisselende nachttemperaturen zorgen voor wisselen
de resultaten!

De lage aantallen waren aanleiding om de val ’s
avonds nog eens aan te zetten. Het was ’s nacht
minder koud (ca 10 graden C) en het resultaat was
aanmerkelijk beter.
Totaal werden 67 macro’s en 115 micro’s genoteerd
van 29 macro- en 20 microsoorten.

Verslag van Joop de Bakker en Eddy Taelman
In het weekend van 22-24 juni 2018 konden vlinder
liefhebbers op 48 excursiepunten in het land ken
nismaken met nachtvlinders.
In Zeeland waren er excursies gepland te Poppen
damme en te Lamswaarde. Op 10 andere plaatsen
werden door vlinderaars ook nachtvlinders gevangen
en op naam gebracht.
Geraadpleegde bron: Waarneming.nl.

Bedankt
Wij danken de Vlinderstichting voor de publiciteit en
alle mensen die hebben bijgedragen aan het welsla
gen van de NNN.

Excursie te Lamswaarde.
Voor de veertiende keer op rij nam de insectenwerk
groep van de Steltkluut annex vlinderwerkgroep
Zeeuws Vlaanderen (Oost) deel aan de NNN. Plaats
van samenkomst was Lamswaarde. Voor de acht
deelnemers werd in huize Bakker een PP-presentatie
gegeven over de activiteiten van de insectenwerk
groep in 2017.
In de tuin was een laken en een lichtbron opgesteld.
Pas om kwart over elf werden de nachtvlinders en de
vangploeg actief. De determinatieploeg bekeek
binnenshuis de 29 vlinders die op het laken waren
geland. Al snel zakte de temperatuur tot 5 graden
Celsius en kwamen de vangers rillend van de kou
regelmatig binnen vertoeven. We hadden besloten
om op tijd te stoppen en de lichtval het werk te laten
doen en de volgende morgen om half negen weer
verder te gaan.
De ochtendploeg
Half negen was de ochtendploeg, groot 4 personen,
weer present.
Er zaten nog 28 vlinders in de val, waaronder 10
soorten die we op het laken niet gevangen hadden.

Resultaten in Zeeland
Totaal werden er 909 macronachtvlinders van 116
soorten genoteerd en bij de micro’s 510 vlinders van
63 soorten. (* In Oostburg en Groede werden de
micro’s niet genoteerd)
Zeldzame Zeeuws macro-soorten
Gedurende de NNN werden voor Zeeland ook zeld
zame soorten gevangen.
Bij de macro’s waren dat Seringenvlinder, Vaal koker
beertje, Witband-silene-uil, Witte eenstaart, Witkraag
rietboorder, Bruine breedvleugeluil, Bosspanner,
Bruine sikkeluil, Hopwortelboorder, Zilveren groenuil,
Zomervlinder, Blauwrandspanner, Populierenuil, Streeps
tipspanner, Populierentandvlinder en Tweevlekspan
ner. Het Vaal kokerbeertje werd in Nederland ontdekt
in 2014 te Westdorpe en heeft zich in Zeeland en
overige zuiden van Nederland sindsdien sterk uitge
breid. Deze recente nieuwkomer in opmars heeft zich
lokaal tot pestsoort ontpopt. De rupsen, poppen en
vlinders worden ook wel binnenshuis aangetroffen.
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Resultaten in Zeeland
NNN 2018 Zeeland
Arnemuiden
Poppendamme
Lamswaarde 2206
Ouwerkerk 2306
Hulst
Lamswaarde 2306
Grevelingendam
Ouwerkerk 2406
Lewedorp
Kruiningen
Oostburg*
Groede*
Eindtotaal

Macro's
4
95
42
55
33
67
74
158
68
33
176
104
909

De Zeeuwse Top Tien
NNN 2018 Zeeland Top Tien
1 Gewone stofuil
2 Gewone worteluil
3 Stompvleugelgrasuil
4 Morpheusstofuil
5 Vlekstipspanner
6 Geoogde worteluil
7 Gerande spanner
8 Grijze stipspanner
9 Huismoeder
10 Gamma-uil

aantal ex.
Micro's
0
15
15
8
33
115
38
149
106
30
*
1
510

Totaal
4
110
57
63
66
182
112
307
174
63
176
105
1419

Macro's
149
85
49
46
41
38
35
34
34
31

aantal soorten
Macro's
Micro's
2
0
21
8
20
9
16
4
21
8
29
20
24
14
47
28
29
17
12
12
33
*
47
1
116
63

NNN 2018 Zeeland Top Tien
Zilverstreepgrasmot
Vogelkersstippelmot
Gewone grasmot
Bleke grasmot
Buxusmot
Bonte brandnetelmot
Kleine boogbladroller
Variabele granietmot
Hommelnestmot
Blauwooggrasmot

In “De Zeeuwse Top Tien” staat de Gewone stofuil op
de 1e plaats en bij de micro’s werd de Zilverstreep
grasmot het meest gezien.

Totaal
2
29
29
20
29
49
38
75
46
24
33
48
179
Micro's
116
89
56
42
31
29
19
12
9
8

De Zwartvlekgranietmot (Eudonia delunella) werd
2009 in Nederland herontdekt in Lamswaarde en werd
tijdens de NNN 2018 weer gezien.
Bijzondere vangsten
Op bijna elke plaats waren er soorten die elders niet
werden gezien. Totaal werden 56 van de 116 (48%)
macro-soorten op slechts één locatie gezien. Vaak
gaat het om soorten waarvan in Zeeland maar één
vlinder tijdens het NNN-weekend werd gevangen of
gezien. Bij de micro’s werden 40 van de 63 (63%)
soorten op één plaats gevangen. Deze “bijzondere”
vangsten werden op de volgende plaatsen gedaan:
Poppendamme, AC 29-393, (Jan van Belzen/Kees
Los):
Agaatvlinder, Blauwrandspanner, Schaduwstipspan
ner en 6 microsoorten; Breedgehaakte hermelijnblad
roller, Fijnmazige bladroller, Leverkleurige bladroller,
Heemstzaadmot, Oranje oogbladroller, Schemerbladroller

Vaal kokerbeertje

Foto: Joop de Bakker

Zeldzame Zeeuws micro-soorten
Gedurende de NNN werden voor Zeeland ook enkele
zeldzame micro-soorten gevangen;
Guldenroedevedermot, Pinguintje, Bruine grasmot,
Heemstzaadmot, Geelkopprunuskokermot, Gevlekte
pedaalmot, Zwartvlekgranietmot.
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Oostburg, AC 22-371, (Pieter Simpelaar/Henk
Bondewel):
Bosspanner, Brandvlerkvlinder, Hyena, Randvlekuil,
Witte eenstaart.

Grevelingendam, AC 67-410, (Piet Jopse):
Bastaardsatijnvlinder, Egale rietboorder, Herculesje,
Peppel-orvlinder, Populierentandvlinder, Tweevlek
spanner, Vierbandspanner, Zomervlinder, Ringspik
kelspanner en 6 microsoorten; Gehoekte boogblad
roller, Gevlekte pedaalmot, Oranjebruine grasmot,
Purpermot, Vuurmot, Zomerbladroller.
Lamswaarde, AC 62-373, (Joop de Bakker/Eddy
Taelman):
Egale dwergspanner, Meriansborstel, Witband-sileneuil, Klaverspanner, Streepstipspanner en 7 microsoor
ten; Gewone kaartmot, Zomerspikkelbladroller,
Kraagvleugelmot, Lichte coronamot, Stipjesbladrol
ler, Veelkleurige lichtmot, Zwartvlekgranietmot
Hulst, AC 63-366, (Irma Kion):
Gestreepte rietuil, Grijze dwergspanner, Variabele
spanner.

Stipjesbladroller

Foto Joop de Bakker

Groede, AC 24-378, (Huib van Iwaarden):
Hopwortelboorder, Bessentakvlinder, Gewone dwerg
spanner, Lindepijlstaart, Snuitvlinder, Naaldboom
beertje, Bruine sikkeluil, Zilveren groenuil, Bonte wor
teluil, Puta-uil, Witstipgrasuil, Schilddrager, Psi-uil,
Bleke grasworteluil, Kweekgrasuil

Kruiningen, AC 60-385, (Piet Jopse):
Vliervlinder en 2 microsoorten; Geelkopprunuskoker
mot, Lichte granietmot.

Volgende keer
Wilt u er ook eens bij zijn of meedoen? Dat kan, want
voor de volgende Nationale Nachtvlinder-Nachten
staan de weekenden al vast: in 2019 het weekend
van 31 augustus en in 2020 het weekend van 20 juni.

Zwartvlekgranietmot

Foto: Joop de Bakker

Lewedorp, AC 41-391, (Kees Los):
Bruine breedvleugeluil, Bruine snuituil, Witte-l-uil en 5
microsoorten; Bruine huismot, Guldenroedeveder
mot, Meidoornduifmot, Mutsjeslichtmot, Witschou
derbladroller.
Ouwerkerk, AC 58-405, (Hans de Bruijn):
Populierenuil, Puntige zoomspanner, Bruine vierband
spanner, Donker brandnetelkapje, Gestreepte goud
spanner, Gewone bandspanner, Grauwe grasuil,
Haarbos, Hagedoornvlinder, Kleine breedbandhuis-
moeder, Maanuiltje, Witkraagrietboorder en 14 micro
soorten; Bruine grasmot, Eikenlichtmot, Geaderde
grasmot, Gemarmerd koolmotje, Gewone corona
mot, Kleine boogbladroller, Koolmotje, Loofboom
bladroller, Pinguintje, Rietsnuitmot, Rode driehoek
bladroller, Roodstreepmutsjeslichtmot, Wilgenstelt
mot, Zonnesproetbladroller.

De Lindepijlstaart is waargenomen in Groede
Foto: Henny Waanders
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Blij met een nieuwe vlinder
soort? De Buxusmot
Henny Waanders
In september 2014 had ik een nachtvlinder in mijn val
die ik niet kon terugvinden in zowel mijn (Nacht)vlin
dergids als in de Micromoths- gids Van Groot-Brittan
nië.
Door een foto van deze vangst op het forum van
waarneming.nl te plaatsen bleek het om een Buxus
mot (Cydalima perspectalis) te gaan. Mijn eerste
Buxusmot.
Deze 4cm grote mot blijkt onder de micro's te vallen.
Vier keer zo groot als een (macro) Stro-uiltje maar toch
een micro!

Rupsen van de Buxusmot

Buxusmot

De vlinder (imago) leeft maar circa acht dagen en
overwintert als rups. In oktober gaan de rupsen in
winterrust in een tussen de bladeren gesponnen
cocon. Vroeg in het voorjaar worden de rupsen weer
actief en vreten verder aan de Buxus tot ze zich ver
poppen. Het popstadium duurt zo’n twee weken.
Vanaf april beginnen de rupsen aan hun eetfestijn en
omdat er 2 á 3 generaties per jaar voorkomen, kun
nen we tot ver in september in onze tuinen van deze
vlinders 'genieten'. Mits we Buxusstruiken in onze tui
nen hebben staan.
En dat is dan ook het probleem. De rupsen eten de
Buxusstruiken bijna helemaal kaal en die struiken
zullen het dan ook niet overleven.
Indien ik het woord 'Buxusmot' op Google intik betref
fen bijna alle zoek-items links naar bestrijdingsmidde
len tegen de Buxusmot. Het bestrijden van de rupsen
door te spuiten met gif wordt echter niet aangeraden
omdat vele vogels hun jongen dan voeren met ver

Foto: Henny Waanders

In augustus vorig jaar had ik in drie nachten weer 7
stuks gevangen, op 4 juli 2018 zaten er 14 Buxusmot
ten in mijn val en 3 dagen later nog eens 10 stuks, op
4 en 7 augustus waren het er 28 en 40 stuks en op 3
september zelfs 160!
Waar komen die beesten opeens vandaan en zo
massaal?
De Buxusmot komt oorspronkelijk voor in Azië (Japan,
Zuid-Korea, China). In 2006 is de soort voor het eerst
in Zuid-Duitsland waargenomen en van daar uit is zijn
gebied naar Zwitserland, Frankrijk, Groot-Brittannië en
Nederland uitgebreid.
Dit met een snelheid van circa 5 tot 6 kilometer per
jaar.
De soort wordt vaak als een exoot omschreven, maar
is het niet. Een exoot komt op eigen kracht, o.a. door
de klimaatverandering, naar onze omgeving en de
Buxusmot is zeer waarschijnlijk via planten met een
vliegtuig midden in Europa terecht gekomen, van
waaruit hij zijn snelle opmars is begonnen.
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Foto: Henny Waanders

Buxusmot met afwijkende kleur.
Gevangen en gefotografeerd door Huib van
Iwaarden in Groede.
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giftigde rupsen en die vogels dan ook zullen sterven.
Zo zien we maar, niet iedereen is blij met een nieuwe
soort in Nederland.
Bron: o.a. www.vlinderstichting.nl

Activiteitenprogramma
12 september is verplaatst naar 26 september:
Werkgroepbijeenkomst met vakantiekiekjes!
Start 19:45 uur.
Locatie: Hollandse Hoeve, Mec de Bevelanden,
Kattendijksedijk 23, Goes.

Indien onbestelbaar:
Donkerstraat 42
4463 VW Goes

14 november: Werkgroepbijeenkomst waar Tobi zal
vertellen over de voortgang van het Microprojectje.
En de welbekende Mystery-quiz van Henny Waanders.
Start 19:45 uur.
Locatie: Hollandse Hoeve, Mec de Bevelanden,
Kattendijksedijk 23, Goes
Definitieve data en meer info in de volgende Prikke
been en via de website en e-mail.

