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Abstract: During 1995-1997 small, five-spotted Zygaena-butterflies were observed on a chalk hill near Wijlre, Limburg, 

in the most southeastern part of The Netherlands. These butterflies turned out to belong to Zygaena viciae, a new species 

for The Netherlands. Habitat, flight period and ecological characteristics of Z. viciae at the newly discovered Dutch lo¬ 

cation showed consistency with the known preferences of this bumet. Immigration from nearby Belgian or German po¬ 

pulations is the most likely explanation for this recent discovery, since Z. viciae is known as a species with a tendency 

for dispersal behaviour. 
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Inleiding 

In Nederland komen slechts twee soorten 

Zygaeninae (bloeddrupjes) voor (De Vos, 

1995). De bekendste en meest verspreid voor¬ 

komende is Zygaena fiUpendulae (Linnaeus), 

de sint jansvlinder. Daarnaast komt lokaal in 

het oosten en zuiden van Nederland, op voch¬ 

tige plaatsen, Zygaena trifolii (Esper), de vijf- 

stippige sint jans vlinder, voor (Lempke, 1961; 

Van Alebeek, 1998). Beide soorten vliegen al¬ 

leen op warme zonnige dagen en de vlinders 

bezoeken dan nectarrijke bloemen van kruid¬ 

achtige planten (Ebert, 1994). 

In 1995 werden op 6 juli door de tweede 

auteur twee Zygaena-vlinders waargenomen 

tussen Wijlre en Simpelveld in het zuiden van 

Limburg. De vlinders werden in copula aange¬ 

troffen, hangend op enkele meters hoogte in 

bomen aan de zuidrand van het terrein. Door 

het kleine formaat en de aanwezigheid van 

slechts vijf rode stippen werden ze gedetermi¬ 

neerd als Zygaena viciae (Denis & Schiffer¬ 

müller). Vooral door de relatief grote waame- 

mingsafstand kon echter geen zekerheid 

omtrent deze determinatie worden verkregen. 

Op 21 juli 1996 werden door de eerste auteur 

op dezelfde vindplaats opnieuw drie Zygaena- 

vlinders aangetroffen. Doordat ook deze vlin¬ 

ders slechts vijf rode stippen hadden, werd 

aanvankelijk aan Z. trifolii gedacht, maar het 

kleine formaat en de geringe vochtigheids¬ 

graad van het terrein sluiten Z trifolii uit. Ook 

in 1997 werden dergelijke Zygaena-vlinders 

aangetroffen. Door de tweede auteur werden 

op 3 juli drie individuen en op 10 juli zelfs ze¬ 

ven vlinders aangetroffen. Eén exemplaar 

werd verzameld en bevindt zich thans in de 

collectie van het Zoölogisch Museum in 

Amsterdam (fig. 1). Hierdoor werd duidelijk 

dat de waarnemingen op deze vliegplaats van 

kleine Zygaena-vlinders met vijf stippen in¬ 

derdaad Z. viciae betroffen. Dit is daarmee de 

eerste vindplaats van deze vlinder voor Neder¬ 

land. Zygaena viciae staat in de oudere litera¬ 

tuur ook wel bekend als Z. meliloti (Esper). 

Thans wordt meliloti echter beschouwd als 

een ondersoort van Z. viciae (Naumann et ah, 

1984), waartoe ook de in Nederland gevonden 

dieren behoren. Leraut (1997) beschouwt me¬ 

liloti echter als junior synoniem van viciae. 

Herkenning 

Zygaena~vlinders gelden in het algemeen 

als één van de meest lastig te determineren 

groepen binnen de macrolepidoptera. Taxono- 

mische onduidelijkheid binnen de Zygaena- 

groep en de grote diversiteit aan kleur- 

varianten bij de meeste Europese soorten zijn 
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Fig. 1. Zygaena viciae, lO.vii. 1997, omgeving Wijlre, 

Limburg (foto Rob de Vos & Simon van Mechelen). 

daar debet aan. In het algemeen geldt echter 

dat identificatie van Z viciae relatief eenvou¬ 

dig is. In Midden-Europa is verwarring eigen¬ 

lijk alleen mogelijk met andere Zygaena-\Ym- 

ders die vijf, normaliter niet met elkaar 

verbonden, rode voorvleugelvlekken hebben 

zoals Z trifolii en de niet uit Nederland beken¬ 

de Z. lonicerae (Scheven), die ten onrechte 

door Karsholt & Razowski (1996) als 

Nederlandse soort wordt aangeduid. Beide 

soorten zijn echter contrastrijker getekend dan 

Z viciae, met een donkerder zwarte beschub- 

bing van de voorvleugels. Bovendien zijn Z. 

trifolii en Z. lonicerae groter dan Z. viciae 

(Skinner, 1984; Koch, 1984) en heeft Z. viciae 

beduidend dunnere voelsprieten (Ebert, 1994) 

(fig. 1). Een ander belangrijk verschil met Z. 

trifolii en Z. lonicerae is de vorm van de mid¬ 

delste rode vlek aan de voorrand van de voor¬ 

vleugel. Deze vlek is bij Z. viciae klein en 

vaak lijnvormig. Bij Z. trifolii en Z. lonicerae 

is deze vlek normaliter groter en rond of ovaal 

van vorm. Op grond van deze kenmerken is 

een zekere determinatie tot Z. viciae dan ook 

mogelijk. Ook Z. viciae vertoont echter een 

zekere variabiliteit in vleugeltekening. Soms 

kunnen bijvoorbeeld exemplaren met zes rode 

voorvleugelstippen voorkomen (Ebert, 1994). 

Deze exemplaren kunnen dan eventueel met 

Z. filipendulae verwisseld worden. Zygaena 

filipendulae is echter eveneens groter dan Z. 

viciae en contrastrijker getekend. 

Ecologie 

In Midden-Europa worden de vliegplaatsen 

van Zygaena viciae voornamelijk gevormd 

door bloemrijke, droge graslanden, meestal op 

een kalkrijke ondergrond (Koch, 1984). Ook 

prefereert Z. viciae enige beschutting in de 

vorm van bosranden of struweelopslag. Op 

dergelijke vliegplaatsen wordt door de vlin¬ 

ders vooral nectar gehaald uit beemdkroon 

(.Knautia arvensis L.) en du if kruid (Scabiosa 

columbaria L.). 

De vliegtijd van Z. viciae begint in de eer¬ 

ste dagen van juni en kan tot half augustus du¬ 

ren. De hoogste aantallen vlinders verschijnen 

normaal gesproken rond de juni-juli wisseling, 

maar dit is sterk afhankelijk van bijvoorbeeld 

hoogteligging en jaarlijkse klimaatschomme¬ 

lingen. De belangrijkste voedselplant, waarop 

de voornamelijk groen gekleurde rupsen voor¬ 

komen, is vogelwikke (Vicia cracca L.). Ook 

op andere soorten wikke (Vicia sp.), rolklaver 

(Lotus sp.) en veldlathyrus (Lathyrus praten¬ 

sis L.) kan men rupsen aantreffen. Incidenteel 

worden nog andere vertegenwoordigers uit de 

familie van de vlinderbloemigen als waard- 

plant gekozen. Overwintering treedt op in het 

vierde of vijfde rupsenstadium. De karakteris¬ 

tieke Zygaena-cocon lijkt op die van Z. fili¬ 

pendulae en is vanaf eind mei te vinden. De 

vermelde ecologische gegevens zijn afkom¬ 

stig uit Ebert (1994). 

Verspreiding 

Geen andere Zygaena heeft een zo uitgestrekt 

areaal in Eurazië als Z. viciae. Het versprei¬ 

dingsgebied reikt vanaf het Iberisch schierei¬ 

land oostelijk tot aan het Baikalmeer (Ebert, 

1994; Naumann et al., 1984). De soort is in ge¬ 

heel Europa verspreid: in het noorden tot aan 

zuidelijk Fennoscandinavië en in het zuiden 

tot aan de Middellandse Zee. Zoals bij zoveel 

soorten met een Eurosiberische verspreiding 

ontbreekt Z. viciae in het steppegebied tussen 

de Kaspische Zee en het Balchasjmeer in 

Kazachstan. In Groot Brittannië wordt Z. vi¬ 

ciae alleen nog gevonden op een geïsoleerde 

Schotse locatie aan de kust (ondersoort argyl- 
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lensis (Tremewan)) en is de soort sinds 1927 

verdwenen uit Hampshire (Skinner, 1984). In 

het noorden van België is Z viciae gemeld van 

Sourbrodt in 1993, en vanaf 1986 ook van het 

Belgische deel van de Sint Pietersberg te 

Lanaye (fig. 2). In ieder geval zijn er van de 

Belgische Sint Pietersberg waarnemingen tot 

in 1996, maar de aantallen waargenomen vlin¬ 

ders zijn in recente jaren wat afgenomen (B 

Vanholder, schriftelijke mededeling). Verder 

is in België Z viciae bekend van de kalkstreek 

in het Maasbekken, noordelijk tot aan Bar 

vaux, en van de Belgische Gaume in het zuid¬ 

oosten (fig. 2). Hier bevinden zich diverse le¬ 

vensvatbare populaties van de soort (Hackray 

& Sarlet, 1985; B. Vanholder, schriftelijke 

mededeling). Deze vindplaatsen sluiten aan 

bij populaties van Z viciae in het noorden van 

Frankrijk. In dit deel van Frankrijk ligt het 

zwaartepunt van de verspreiding in de Voge¬ 

zen en de Lorraine (Drouet & Faillie, 1997). 

Ook uit Luxemburg en Duitsland is Z. viciae 

gemeld (Karsholt & Razowski, 1996; Ebert, 

1994). Het is echter niet duidelijk of de soort 

in het aan Limburg grenzende deel van Duits¬ 

land voorkomt. 

Zygaena viciae wordt aangetroffen vanaf 

zeeniveau tot een hoogte van 2500 meter. In 

Baden-Württemberg liggen de meeste vlieg- 

plaatsen tussen de 500 en 600 meter (Ebert, 

1994). 

Discussie 

Het biotoop op de Nederlandse vindplaats ver¬ 

toont grote overeenkomsten met de gemiddel¬ 

de biotoopeisen van Zygaena viciae. Ook de 

aanwezigheid van struweelopslag en bosran¬ 

den voor beschutting zijn hier aanwezig. Op 

10 juli 1997 werden meerdere vlinders gecon¬ 

centreerd waargenomen rond enkele dichte 

groeiplaatsen van vogel wikke. Hoewel op de 

vindplaats meerdere soorten vlinderbloemi¬ 

gen voorkomen, is het aannemelijk dat Z vi¬ 

ciae ook hier vogelwikke als waardplant pre¬ 

fereert. 

Alle Nederlandse waarnemingen van Z vi¬ 

ciae liggen tussen 3 en 21 juli. Bij de bijna we¬ 

kelijkse terrehi bezoeken door de tweede au¬ 

teur werd de soort nooit vroeger in het j aar ge¬ 

constateerd. Opvallend was dat in alle jaren Z 

viciae eerder verscheen dan de hier veel talrij¬ 

ker voorkomende Z filipendulae. De top van 

de vliegtijd van Z. filipendulae ligt gewoonlijk 

in augustus, terwijl Z viciae gewoonlijk eind 

juni-begin juli al in maximale dichtheden 

vliegt (Ebert, 1994). Deze gegevens komen 

overeen met de waarnemingen van Z. viciae 

gedurende 1995-1997 op de Nederlandse 

vindplaats. 

Zygaena viciae staat bekend als een soort 

die een bepaalde mate van dispersie- en zwerf- 

gedrag kan vertonen (Ebert, 1994). Door 

zwerfgedrag van vlinders uit de Eifel of 'Zuid 

België zou de vindplaats in Zuid-Limburg re¬ 

cent gekoloniseerd kunnen zijn. Ook de waar¬ 

nemingen vanaf 1986 van Z viciae op de 

Belgische Sint Pietersberg (Lanaye) zouden 

op deze manier verklaard kunnen worden. Of 

dergelijke populaties aan de rand van het ver¬ 

spreidingsgebied stand kunnen houden is ech¬ 

ter nog onzeker. De recente terugval in waar¬ 

nemingen te Lanaye en het feit dat Z viciae 

voorkomt op de Rode Lijst van vlinders van 

Baden-Württemberg als potentieel bedreigde 

soort met een op dit moment teruglopende 

populatie (Ebert, 1994), geeft aan dat er, on¬ 

danks de vestiging in Zuid-Limburg, een afne¬ 

mende trend in Noordwest-Europa is. Ook in 

de omgeving van Parijs wordt Z. viciae steeds 

Fig. 2. Vindplaatsen van Zygaena viciae in de zuidelijke 

Benelux. Geïsoleerde vindplaatsen in Nederland (Wijlre. 

grijze stip) en België (Sourbrodt en Lanaye: zwart vier¬ 

kant). Aaneengesloten populaties van Zygaena viciae in 

België, Noord-Frankrijk en Luxemburg zijn gearceerd 

weergegeven. 
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zeldzamer en komen steeds meer geïsoleerde 

populaties voor (Leraut, 1992). 

Gezien het feit dat de waarnemingen van Z 

viciae gedurende drie achtereenvolgende sei¬ 

zoenen gedaan zijn, ligt het voor de hand om 

aan te nemen dat het hier om een levensvatba¬ 

re, maar gezien de lage aantallen, kwetsbare 

populatie gaat. 
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