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Bij de presentatie van de Drentse vlinderatlas door de vlinderwerkgroep 
Drenthe werd in 2016 gewaarschuwd voor de dramatische achteruitgang 
van de boerenlandvlinders. Ook werd toen al een afname van karakteris-
tieke vlindersoorten op de Drentse heidevelden gesignaleerd. Maar de 
snelheid van achteruitgang in soorten leek toen nog mee te vallen in 
vergelijking tot die van de boerenlandvlinders. Recente inventarisaties in 
het Natura2000 terrein Het Drouwenerzand geven echter een minder 
optimistisch beeld. Overmatige stikstofbelasting speelt hierbij een 
belangrijke rol.

Overbemesting leidt tot afname van nectar- en waardplanten en tot ver-
grassing. Dit is de meest zichtbare verstikkende werking die stikstof 
kan hebben en die nu ook vaak in de media naar voren komt. 
Maar ook op heideterreinen waar nog nauwelijks sprake is van 
vergrassing en ruim voldoende voedselplanten aanwezig zijn, 
verdwijnen de karakteristieke vlindersoorten nu als sneeuw 
voor de zon. In dit soort gevallen werkt de stikstof meer als 
een geniepige sluipmoordenaar. De 
overmaat dwingt de waardplanten 
meer stikstof op te nemen dan goed 
voor ze is. Deze overmaat van stikstof 
wordt in de plant opgeslagen in stik-
stofhoudende verbindingen waar de 
plant zelf verder niets mee doet maar 
die wel giftig zijn voor rupsen. Een 
vlindersoort waarvan bekend is dat 

die extra gevoelig is voor deze stikstofvergiftiging is de Bruine vuurvlin-
der. De rupsen overleven het eten van deze planten niet. Zeer waar-
schijnlijk vinden dit soort vergiftigingsprocessen ook plaats bij de andere 
soorten die gewend zijn aan schrale maar gezonde kost. Deze groep 
vlinders van voedselarme natuurterreinen bestaat onder meer uit Bruine 
vuurvlinder, Heivlinder, Kommavlinder en het Oranje zandoogje. Tot 
voor kort werd het Drouwenerzand genoemd als een belangrijk bolwerk 
voor deze vlindersoorten. In 1996 waren deze soorten nog volop aanwe-
zig. Sindsdien lopen de aantallen gestaag terug. Bij de laatste jaarlijkse 
kartering in 2019 door de vlinderwerkgroep van het IVN kon geen van 
deze soorten nog teruggevonden worden. De sluipmoordenaar lijkt zijn 

taak te hebben volbracht. Ook in de andere heidevelden van Het 
Drentse Landschap zijn al deze soorten ondertussen vrijwel of 

soms al helemaal uitgestorven.
 

Bertil Zoer – Het Drentse Landschap

      Het Drentse Landschap 
Dagvlinders verdwijnen van het Drouwenerzand

Vissen vormen de meest geliefde diergroep van Zeeland. 
Jaarlijks genieten tienduizenden sportvissers van het 
hengelen op de Zeeuwse visfauna. Ook bij het eveneens 
populaire sportduiken wordt volop genoten van de 
visstand. Steeds vaker gaan duikers uitgerust met dure 
apparatuur het water in met de hoop om kleurrijke lipvis-
sen of snotolven te fotograferen. 
Ondanks de populariteit van deze soortgroep was Zeel-
and de laatste Nederlandse provincie zonder vissenatlas. 
In 2012 namen Het Zeeuwse Landschap, RAVON en 
Zeeschelp dan ook het initiatief om een atlasproject op 
te starten en al snel sloten andere organisaties zich bij 
dit initiatief aan. Niet eerder was er in Nederland een 
provinciale vissenatlas uitgegeven die zowel alle waarge-
nomen zoete- als zoute soorten beschreef.
Samen met vele partners, stagiairs en vrijwilligers is na 
jaren van veldonderzoek, digitalisering van oude data en data-analyse 
een aantrekkelijk en toegankelijk boek gerealiseerd voor iedereen die van 
vis houdt. In dit boek worden alle ooit waargenomen vissoorten (176) 
in Zeeland uitgebreid beschreven en geïllustreerd met een versprei-
dingskaart (voor en na 2000) en fantastische foto’s. Naast de soortbe-

schrijvingen zijn er inleidende hoofdstukken waarin 
onderwerpen als beleid, beroeps- en sportvisserij, 
duiken, vismigratie en een beschrijving van de visfauna 
per deltawater aan bod komt. Hoewel het boek niet als 
determinatiewerk is bedoeld, is er voor sterk gelijkende 
zeegrondels wel een determinatiesleutel opgenomen. 
Tevens worden de verschillen van sterk gelijkende soor-
ten in de tekst benoemd. 
Deze atlas “Vissen in Zeeland” is het negende deel 
van de “Fauna Zeelandica”, een boekenreeks over het 
dierenleven in de provincie Zeeland. Eerder werden delen 
over zoogdieren, dagvlinders, libellen, onderwaterleven 
in de zee (twee delen), bijen en wespen, nachtvlinders en 
vliegen en muggen gepubliceerd. De Fauna Zeelandica 
wordt uitgegeven door stichting Het Zeeuwse Landschap 
met het doel om de kennis over de Zeeuwse fauna te 

verbeteren, om daarmee een betere bescherming mogelijk te maken.
We verwachten dat het boek in januari 2020 zal worden gedrukt en kort hierna 
te bestellen zal zijn. Zie hiervoor de website www.hetzeeuwselandschap.nl. 

Pepijn Calle - Ecoloog bij Het Zeeuwse Landschap

      Het Zeeuwse Landschap 
Uitgave Fauna Zeelandica deel 9: Vissen in Zeeland
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