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Opmerkelijk Tekst: Dick Groenendijk

Klaverblauwtjes Het begon op 9 juni 2001 toen een groep-

je vogelaars aan het vlinderenwas op en rond de Sint-Pie-

tersberg. ArnoutLinckens vond toen een vrouwtje van een

klaverblauwtje en ditbleek een eerste waarneming binnen

een reeks. Op 3 augustus werden de hoogste aantallen

waargenomen. Niet minder dan 12 exemplaren (8 manne-

tjes en 4 vrouwtjes) zijn toen geteld. Op 5 augustus werden

de laatste drie exemplaren waargenomen.Ook in 1994zijn

er tijdelijk klaverblauwtjes op de Sint-Pietersberg gezien.

Later werd een kleine populatie elders in Maastricht gevon-

den. Hopelijk krijgt het klaverblauwtje nu echt vaste voet

aan de grond. Tijdens het vliegseizoen zijn overigens ook

enkele dwergblauwtjes van de Sint-Pietersberg gemeld en

dit is het achtste jaar in successie dat er dwergblauwtjes in

deze omgeving zijn gezien.

Opvallende nachtvlinders In Zeeuws Vlaanderen wer-

den op de bekende vliegplaatsen weer tientallenvijfvlek-

sint-jansvlinders (Zygaena trifolii) gezien. De laatste jaren is

deze overdag actieve nachtvlinder sterk achteruitgegaan en

het huidige voorkomenconcentreert zich vooral in Zeeuws

Vlaanderen. De soort vliegt hier in wegbermen waar vol-

doende rolklaver (de waardplant van deze vlinder) voor-

komt. Ruimte genoeg zou je zeggen, maar tijdens een veld-

bezoek in juni bleek dat veel wegbermen tegenwoordig

geklepeld worden.Het maaiselblijft liggen en de berm ver-

ruigt hierdoorsterk. Dit maakt de bermenop den duur

ongeschikt voor de vlinders. Bovendienwerden vroeger

vaak slecht bereikbare stukjes overgeslagen en bleven stuk-

jes berm in de winter staan. Nu wordt alles gemaaid en is

er geen ruimte voor een gefaseerd maaibeheer. Een zorgelij-

ke ontwikkeling en het is belangrijk om voor deze Zeeuws

Vlaamsespecialiteit actie te ondernemen. De vlinderwerk-

groepen in Zeeuws Vlaanderenzijn heelerg druk met het

in kaart brengen van deze bijzondere soort. En tijdens een

van de inventarisatierondesdeden ze een opmerkelijke

waarneming. Normaal gesproken is de sint-jacobsvlinder

(Tyria jacobaeae) zwart met rood gekleurd, maar nu stuitten

ze op 5 juni op een exemplaar waarbij de rode tekening ver-

vangen was door geel. Een behoorlijk zeldzame kleurva-

riant en op bijgaande foto kunt u zowel de normale als deze

opmerkelijke kleurvariant zien. De verwondering op de

gezichten van de waarnemers was waarschijnlijk behoorlijk

groot...Krijgt het klaverblauwtje vaste voet aan de grond bij de Sint Pietersberg?
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Het vlinderseizoen 2001 kende weer een aantal opvallen-

de vlinderwaarnemingen. Op de fenologiepagina van de

website van De Vlinderstichting

(www.vlinderstichting.nl/fenologie) heeft u wekelijks

korte berichten kunnen lezen over opvallende vlinder-

waarnemingen en eerste meldingen. Zo werden er bij-

voorbeeld behoorlijk wat koninginnenpages gemeld,

zowel tijdens de eerste generatie inmei als tijdens de

zomer. Een resedawitje werd gezien op Rottumeroog op

13 augustus. En op sommige locaties werden eind mei

hoge aantallen van de aardbeivlinder gezien. Er werden

er bijvoorbeeld tientallen gemeld van Schiermonnikoog

en uit het NationaalPark De Hoge Veluwe. Maarhet

meest in het oog springend waren toch wel de klaver-

blauwtjes op de Sint-Pietersberg inZuid-Limburg.

Opmerkelijke sint-jacobsvlinder naast een gewone.


