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Niet alle dagvlinders zijn zeldzaam !
door

G. M. BOGAARD

We hebben de laatste jaren vaak sombere en soms zelfs alarmerende berichten
kunnen vernemen over onze dagvlinders. In veel gevallen kan ik het daarmee wel
eens zijn. Dat de voortschrijdende cultuur een slechte invloed moet hebben, is
buiten kijf en ook de chemische onkruidbestrijding is een niet te verwaarlozen
ongunstige factor. Toch behoeven we ook weer niet al te pessimistisch te zijn.
Bekend is immers ook, dat de fauna, dus ook die van de dagvlinders, sterk fluc¬
tueert. Minder gunstige periodes worden afgewisseld door betere, waarin we een
duidelijke toename van het aantal individuen van bepaalde soorten kunnen vast¬
stellen. Goede voorbeelden zijn o.a. Ar as ch nia levana L., Papilio machaon L. en
Poiygonia c. album L.
In mijn woonplaats Hendrik-Ido-Ambacht is omstreeks 10 jaar geleden een
dz
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ha groot industrieterrein aangelegd, waarvan nu nog ongeveer de helft

onbebouwd is. Oorspronkelijk was het een laag gelegen polder. Deze werd opge¬
spoten met zand en daarna ingezaaid met lucerne, esparcette en klaver. Twee maal
per jaar wordt er gemaaid. Het is te begrijpen, dat wanneer dit alles in bloei staat,
het een dorado is voor dagvlinders. Duidelijk blijkt dit uit de hierna vermelde
waarnemingen, aangevuld met mijn ervaringen in andere delen van het land en
met die van enkele vrienden.
Erynnis tages L. Ik trof deze in klein aantal aan in de Drunense duinen; wat
algemener in het zuiden van Limburg.
Spialia sertorius Hoffmansegg. De laatste jaren in Zuid-Limburg in flinke aan¬
tallen waargenomen. In Ent. Ber. 19 : 112 (1959) schreef de heer Delnoye over

U SEP 2 2 1969 )

82

ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN,

DEEL

29, 1.V.1969

de sterke achteruitgang van deze soort. Er blijkt daarna een duidelijke wending
ten goede te zijn gekomen.
Pyrgus malvae L. In voor de soort gunstige biotopen komt hij door vrijwel het
gehele land nog tamelijk veel voor.
Carterocephalus palaemon Pallas. In klein aantal aangetroffen in de Drunense
duinen, in het zuidoosten van Noord-Brabant plaatselijk echter nog vrij algemeen.
Thymelicus lineola Ochsenheimer. Op het industrieterrein jaarlijks bij duizenden;
ook talrijk aan de spoorbaan te Sliedrecht.
Thymelicus sylvestris Poda. Op de zandgronden in het binnenland gewoon, in
het westen heb ik de vlinder echter weinig aangetroffen.
Thymelicus acte on Rottemburg. Thans op nagenoeg alle kalkhellingen in ZuidLimburg algemeen.
Hesperia comma L. Op de Veluwe en plaatselijk in Limburg gewoon.
Ochlodes venatus Bremer & Grey. Op alle zandgronden gewoon aangetroffen,
in het westen echter, althans in mijn omgeving, weinig waargenomen.
Papilio machaon L. Na een zeer ongunstige periode van ongeveer tien jaar is
de laatste jaren weer een duidelijke verbetering te zien, vooral in Limburg, waar
de heer Maassen de rupsen in flinke aantallen kon (laten) verzamelen (zie o.a.
Ent. Ber. 28 : 63, 1968).
Pieris napi L., rapae L. en brassicae L. Afgezien van jaarlijkse schommelingen
zijn deze alle drie gewoon.
Colias hyale L. en C. crocea Fourcroy. Wisselend per jaar. Op het industrie¬
terrein werden de volgende aantallen geteld:
C. hyale:

1964—38; 1965—453; 1966—32.

C. crocea: 1962—45; 1966— 72; 1967—12.
Anthocaris cardamines L. Voor zover ik weet, nu in het westen zeer zeldzaam,
maar in Limburg hier en daar nog, of weer, gewoon.
Aporia crataegi L. Ik ken deze alleen van de Noord-Veluwe, waar ik de vlinder
in 1964 in enkele exemplaren waarnam.
Gonepteryx rhamni L. Op de zandgronden in het binnenland gewoon, ook op het
industrieterrein elk jaar aanwezig. Overigens in het westen weinig gezien.
Heodes tityrus Poda. In het centrum van de Alblasserwaard jaar op jaar gewoon.
Lycaena phlaeas L. In sommige jaren zeer gewoon, in 1966 bij voorbeeld massaal
aan de spoordijk bij Sliedrecht.
Arid a agestis Denis & Schiffermüller. In de duinstreek regelmatig. Tot 1962
gewoon aan de spoordijk te Sliedrecht, daarna niet meer gezien tot 1968, toen de
vlinder weer in bescheiden aantal aanwezig was.
Cel as trina argiolus L. In 1965 zeer gewoon op de Noord-Veluwe, in 1966 even¬
eens in midden-Limburg. Komt ook in het Donkse Bos te Slikkerveer voor en in
de boomgaard achter mijn huis, maar steeds in gering aantal.
Maculinea alcon Denis & Schiffermüller. Ik ken deze alleen van een vindplaats
in het noorden van Drente en een andere in het noorden van de Veluwe. Daar
ieder jaar gewoon.
Maculinea nausithous Bergsträsser en M. teleius Bergsträsser. Tot 1967 waren
beide soorten nog in flinke aantallen te vinden, maar zeer plaatselijk. Nu ook de
laatste ons bekende vindplaats is verdwenen, vrees ik het ergste voor ze.
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Lycaeides idas L. In 1964 werden enkele exemplaren gevangen bij de Imbosch.
Plebejus argus L. In de voor de soort geschikte heide-biotopen kan de soort vaak
talrijk voorkomen, zoals in 1965 bij Elspeet.
Polyommaïus teams Rottemburg. Op het industrieterrein jaarlijks bij duizenden.
Theda hetulae L. Van één vindplaats in Zuid-Limburg is mij bekend, dat de
vlinder er nog geregeld voorkomt.
Quercusia quercus L. Toch wel gewoner dan algemeen gedacht wordt. In NoordBrabant van I960—1966 en in midden-Limburg in 1967 en 1968 plaatselijk vrij
algemeen aangetroffen.
Strymonidia tlicis Esper. Op de meeste zandgronden gewoon, als er maar eik
voorkomt.
Callophrys ruht L. In het binnenland op nagenoeg alle zandgronden gewoon.
Apatura iris L. In 1967 op één vindplaats in Zuid-Limburg nog in verscheidene
exemplaren waargenomen.
Lhnenitis Camilla L. Plaatselijk op de Veiuwe en in Noord-Brabant en Limburg
soms talrijk, zoals in 1967 te Dorst en in de Dmnense duinen.
Euphydryas aurinia Rottemburg. Het aantal vindplaatsen is drastisch verminderd,
maar op enkele plaatsen waar het biotoop (blauwgrasland) nog aanwezig is, nog
vrij gewoon.
Mellicta athalia Rottemburg. Sterk wisselend per jaar in aantal en van verschil¬
lende vindplaatsen geheel verdwenen.. In het noorden van Drente en middenLimburg komen echter nog flinke populaties voor.
Clossiatid sei ene Denis & Schiffermüller. In het noordoosten van Zuid-Holland
en het noordwesten van Overijsel plaatselijk nog talrijk.
Fabridana niobe L. Talrijk op de midden-Velu we.
Mesoaddalia charlotta Hw. Als de vorige soort, ook aangetroffen in de Dmnen¬
se duinen, maar hier minder talrijk.
Fabridana adippe Denis & Schiffermüller. Op 25.VI. 1959 ving ik twee exem¬
plaren in de Dmnense duinen.
Issoria lathonia L. Het komt mij voor, dat deze ook in de duinen zeldzamer
wordt. Van 1955-—1960 jaarlijks aan de spoordijk te Sliedrecht. Het maximum
was 18 exemplaren in 1957.
Araschnia levana L. Vooral in Limburg is de vlinder de laatste jaren nog in
redelijke aantallen aanwezig.
Vanessa cardai L. Wisselend per jaar. Op het industrieterrein de volgende aan¬
tallen: 1966—1300, 1967—40, 1968 circa 400 exemplaren.
Vanessa atalanta L. In de boomgaard achter mijn huis soms buitengewoon talrijk.
In 1964 geschat op 100.000, in 1966 circa 1000, in 1967 ± 300, in 1968 om¬
streeks 6000! Komt talrijk voor op rottend fruit, op het industrieterrein daaren¬
tegen slechts enkele tientallen.
Polygonia c. album L. In Limburg, hoewel wisselend in aantal, beslist niet on¬
gewoon. In 1966 bij voorbeeld in het Munnicksbos bij' Sint Odiliënberg gewoon.
Ook in het westen zie ik bijna elk jaar enkele exemplaren in het Donkse Bos te
Slikkerveer en te Hendrik-1do-Ambacht.
Nymphalis cmtiopa L. In 1964 bij Epe op de Veiuwe op één plaats zeer gewoon.
Ik ben daar later niet meer temg geweest.
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Nymph alls polychloros L. Na een lange periode van zeldzaamheid weer in
midden-Limburg verschenen, in één jaar ongeveer 30 exemplaren. Ook in het
westen voorkomend: in I960 te Zwijndrecht, in 1964 in het Donkse Bos en in 1967
te Hendrik-Ido-Ambacht, telkens één exemplaar.
Nymphalis io L. Een redelijk gewone soort. In augustus 1968 op het industrie¬
terrein bij duizenden, toen verreweg de gewoonste vlinder!
Agi ais urticae L. Jaarlijks op het industrieterrein bij tienduizenden. Vooral in het
najaar enorm veel, in 1968 bij voorbeeld zt 10 stuks per m2 ! Dit klinkt haast
ongelooflijk voor wie dat ter plaatse niet gezien heeft. Ik ving er ook twee exem¬
plaren van de zeldzame f. ichnusoides de Selys.
Pararge aegeria L. Vooral in Limburg trof ik deze vaak gewoon aan. Ook te
Hendrik-Ido-Ambacht bijna elk jaar waargenomen.
Lasiommata me ge ra L. Overal waar ik verzameld heb, gewoon. Op het industrie¬
terrein soms zeer talrijk.
Hipparchia semele L. Van 1963—1966 jaarlijks zeer talrijk aangetroffen bij
Nunspeet. Evenzo in 1964 in het duingebied bij Oostvoorne.
Hipparchia statilinus Hufnagel. Op de midden-Veluwe bij honderden aange¬
troffen.
Aphantopus hyperantus L. In het noorden van Drente, bij Elspeet en in middenLimburg vrij gewoon aangetroffen.
Maniola jurtina L. Zowel op de zandgronden als hier bij mij in het westen
gewoon.
Pyronia tithonus L. In de voor de soort geschikte biotopen op zandgronden
gewoon aangetroffen, zoals in 1964 in de Drunense duinen en in 1966 bij Nun¬
speet.
Coenonympha arcania L. Op de midden-Veluwe niet zeldzaam.
Coenonympha tullia Muller. In het zuidoosten van Noord-Brabant op één vind¬
plaats gewoon.
Coenonympha pamphilus L. Overal aanwezig. In 1968 zeer talrijk aan de spoor¬
dijk te Sliedrecht.
Van de overige Nederlandse dagvlinders heb ik geen ervaringen, zodat ik deze
buiten beschouwing laat. Uit dit overzicht blijkt overigens wel, dat voor een flink
aantal soorten de toestand niet zo alarmerend is als uit verschillende publicaties
viel op te maken. De hoofdzaak is nog altijd een biotoop te vinden, dat voldoende
gunstige omstandigheden voor de betreffende soort biedt.
Summary
The writer discusses the butterflies observed by him the last few years. Although
it is certain that several species belonging to the Netherlands fauna have strongly
diminished, there are still a good number which may be met with in sufficient or
even surprising numbers provided the right biotope is still present.
Hendrik-Ido-Ambacht. Burgemeester van Akenwijk 8a.

