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Dagvlinders van Terschelling - Piet Zumkehr

De lezer wordt eerst vertrouwd gemaakt met de relaties die dagvlinders hebben

met de omgeving. Het landschap, de plantengroei, waard- en nectarplanten,

macro- en microklimaat, de dynamiek van de duinen, de invloed van het konijn,
van de mens en de invloed van begrazing door vee passeren de revue op een

heldere wijze. De benaming van het 'Drentse element' op Terschelling (vegeta-

ties en insecten van zure, arme zandgronden) vind ik minder gelukkig gekozen,
maar is mogelijk toch illustratiefvoor de lezer.

De beschrijvingen van de waargenomen vlinders, leefgebied en beheer zijn zeer

overzichtelijk en informatief. De grafiekjes en verspreidingskaartjes per soort zijn
van hoog gehalte, zowel inhoudelijk, als wat betreft opmaak.

De opmaak van het boekje als geheel kan me niet erg bekoren. Naar mijn

smaak wat te rommelig wat betreft het gebruik van de marges, de variatie in grootte van de foto's (sommige 'in het leven’,

andere weer niet) en in de plaatsing van de kaartjes. Bovendien zijn niet alle foto's van even goede kwaliteit. Vooral enkele

landschapsfoto's ogen erg bleek.

Ik hoop dat aspirantkoper zich niet laat afschrikken door de omslag met een wel zeer 'goedkoop' ogende tekening van

fladderende dagvlinders in mislukte impressie van Terschelling, want het boekje is aanschaf meer dan waard. Eindoordeel:

prima. Kopen dat boekje!
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Eind 1994 verscheen het boekje ’Dagvlinders van Terschelling’, geschreven door Piet Zumkehr. Het boek is een aanrader voor

een ieder die zich interesseert voor de wereld van de vlinders. Piet Zumkehr is een goede bekende voor Twirre-lezers met

artikelen over het Koevinkje en de Zilveren maan op Terschelling. In het verleden actief in de Fryske Feriening foar Fjildbiology,

tegenwoordig vooral in de Vlinderwerkgroep Friesland, kennen we Piet als een gedreven natuuronderzoeker die steeds zijn

eigen weg heeft gevolgd.

Op duidelijke en overzichtelijke wijze wordt het dagvlinderleven op Terschelling

besproken. In de inleidende hoofdstukjes over dagvlinders in Nederland en de

bijzondere waarde van Terschelling voor de dagvlinderfauna blijkt al direct dat

(West) Terschelling bij de top-drie van vlinderrijke gebieden in Nederland hoort

met 47 waargenomen soorten, waarvan 37 soorten als inheems te beschouwen

zijn. Als bijzonderheid moet de kleine geïsoleerde populatie van de Grote ijsvo-

gelvlinder worden genoemd die tegenwoordig mogelijk alleen nog in Zuid-üm-

burg voorkomt. Ook het voorkomen van vier soorten parelmoervlinders ( Zilve-

ren maan, Grote parelmoervlinder, Duinparelmoervlinder en Kleine parelmoer-

vlinder) is iets bijzonders.


