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Bloemvoorkeur bij het

Summary

A study was earned out in

Wilrijk, Antwerp to investigate

the nectar choice of the Essex

skipper (Thymelicus lineola).It

seems that both sexes prefer

some species of nectarplants,

but not necessarily the same.

This difference in preference is

due to the distribution of the

nectar supplies: females and

males differin the use of their

habitat,resulting in somewhat

differentfood sources.

De Biotuin In de zomer van 1996 verzamelde ik gegevens over de

populatiestructuuren de gedragsecologievan het Zwartspriet-

dikkopje. Dit gebeurde in 'de Biotuin’, een terrein van ca. 2.500 m
2

,

gelegennaast het Rijks Universitair Centrum in Antwerpen.Deze

tuin werd aangelegd op een voormaligbraakliggend terrein om

biologiestudentente laten kennismaken met een aantal hogere

planten.Het terrein bestaat uit eengrazig deel met daarin ook veel

Wilde kaardebol, een deel met twee vijvers en een moerasplanten-

begroeiing(met daarin enkele bulten Moerasrolklaver) en een sterk

verruigd deel met veel Akkerdistel, Speerdistel, Bijvoet en

Boerenwormkruid. Doordat er rond de vijvers veel rondgelopen

werd voor populatiestudies op libellen, is daar een korte vegetatie

met verschillende soorten klavers ontstaan.

Een tweede, aangrenzendproefveld bevindt zich boven een drukke

autoweg-tunnel (de Craeybeckxtunnel) en wordt vrijgehoudenvan

bebouwing. Hier en daar staan verluchtingskokers waaromheen

niet gemaaid wordt, waardoor hier een hoge concentratie aan

potentiële nectarplantenontstond.

Gedurende meer dan drie weken (11/07/1996 - 06/08/1996) werden

er, bij voldoende gunstige weersomstandigheden,tussen 8 en 19

uur observaties gedaan aan de populatie in de Biotuin enboven de

Craeybeckxtunnel. Tijdens deze waarnemingenin het veld werd

bijzondere aandacht besteed aan de keuze van de nectarplantvan

de vlinders.

Smaken verschillen Als we het aanbod aan nectarplanten in

de Biotuin in rekening brengen (Fig. 1), blijkt dat zowel mannetjes

als wijfjes zo hun voorkeur hebben voor bepaalde plantensoorten.

Beiden hebben ze een duidelijkevoorkeur voor de gele bloemen

van Moerasrolklaver, hoewel deze plant maar op enkele plaatsen in

de Biotuin groeit. Wijfjes vertonen echter nog een bijkomende

voorkeur voor Wilde kaardebol en voor Akker- en Speerdistel.

Terwijl bij de mannetjes 87% vanhet voeden wordt gedaan op

Moerasrolklaver enWitte en Kleine klaver, is dat bij de wijfjes maar

69% (Fig. 2). Hierbij moet ook nog vermeld worden dat wijfjes over

het algemeen meer voedend worden aangetroffendan mannetjes.

Deze resultaten stemmen overeen met die gevondenbij het Groot

dikkopje (Loertscher et al., 1995).

Om na te gaan ofde nectarplantkeuze van de vlinders verandert in

de loop vanhet seizoen, werd de studieperiode opgedeeld in twee

kleinere perioden. Het is namelijk zo dat de bloeitijd van de nectar-

planten niet gelijk verloopt. Zo komt Wildekaardebol iets later in

bloei dan alle andere nectarplanten (vanaf half juni) en Speerdistel

komt ongeveer twee weken later in bloei dan Akkerdistel. Deze ver-

schuivingen vinden we ook terug in de nectarkeuze van de vlinders

in de beide perioden (periode 1: 11/07-23/07en periode 2: 26/07-

Het Zwartsprietdikkopje (Thymelicus lineola) is in de Lage

Landen een zeer algemene verschijning, ook al kijken

velen er al eens naast vanwege zijn geringe grootte. Deze

vlindertjes kan men overal aantreffen waar de waard-

planten (allerlei grassoorten) groeien en waar voldoende

nectarplanten aanwezig zijn, met andere woorden krui-

denrijke, grazige plaatsen zoals wegbermen, bloemrijke

hooilanden, braakliggende terreinen, enzovoorts.

Zwartsprietdikkopjes kiezen bepaalde nectarplanten uit

om zich te voeden. Wordt alles bepaald door de planten-

soort in kwestie of zijn er andere factoren die de keuze

van de vlinders bepalen?
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