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Jaarverslag 2001 op internet

In juni is het jaarverslag 2001 van

De Vlinderstichting uitgekomen. Dit

jaarverslag is te lezen op onze

website www.vlinderstichting.nl

onder de knop Organisatie.
Beschikt u niet over internet, dan

kunt u het jaarverslag bestellen

tegen betaling van € 3,50 hand-

ling- en verzendkosten.

Wie ziet de spaanse vlag?

De spaanse vlag (Euplagiaquadri-

punctaria) is een zeldzame over-

dag actieve nachtvlinder. De soort

komt alleen voor in Zuid-Limburg.
Internationaal gezien heeft de

spaanse vlag een beschermde sta-

tus vanwege de notering op de

Habitatrichtlijn. De Vlinderstichting

gaat onderzoeken hoe het mogelijk

zal zijn de soort te monitoren en

jaarlijks te volgen.

Voor 1990 is de soort van verschil-

lende locaties uit het zuidelijk deel

van Limburg gemeld. De laatste

tien jaar wordt de spaanse vlag

hoofdzakelijk van één locatie

(namelijk de St Pietersberg)

gemeld. Gezien de jaarlijkse mel-

dingen van soms meerdere exem-

plaren, gaat het vrijwel zeker om

een inheemse populatie. Om het

overzicht compleet te maken zijn

we op zoek naar alle waarnemin-

gen van de spaanse vlag uit

Nederland, zowel van vroeger als

van nu. Mocht u op de St Pieters-

berg of ergens anders in het zui-

den van Limburg deze zomer

exemplaren van de spaanse vlag

zien, dan houden we ons aanbevo-

len voor uw waarnemingen. De

spaanse vlag vliegt van half juli tot

eind augustus en wordt vaak op

bloemen (bijvoorbeeld koninginnen-

kruid) gezien.

Vuurlibellen in West-Nederland

Op 8 en 9 juni vond Arno Boesveld

in de Biesbosch op twee locaties

vuurlibellen. Deze prachtig vuurro-

de libel word de laatste jaren

steeds vaker in Nederland aange-

troffen, en de soort lijkt zich dan

ook aan het uitbreiden. Vooral in

Limburg worden op meerdere loca-

ties nu jaarlijksvuurlibellen aange-

troffen. In West-Nederland blijft

het nog steeds een buitenkansje

om de vuurlibel tegen te komen.

In de Biesbosch ging het in totaal

om vijf exemplaren die aanwezig

waren in nieuwe natuurontwikke

lingsgebieden. Op een plek was

een vrouwtje bezig om eitjes af te

zetten. Dus wie weet, blijft de

soort nog een poosje in de Bies-

bosch.

Grote vuurvlinder op de

Floriade

Wageningen Universiteit en

Researchcentrum heeft op de Flo-

riade een paviljoen in de vorm van

een grote vuurvlinder neergezet.

Sinds kort is in dit paviljoen een

informatiebord van de Vlinderstich-

ting te zien. Hierop wordt aan de

hand van de grote vuurvlinder uit-

gelegd wat De Vlinderstichting
doet om bedreigde vlindersoorten

in ons land te behouden. Maar

leuker is het natuurlijk om zelf

eens een kijkje te nemen op de

Floriade!

Rivierrombout weer langs de

IJssel

Op 23 juni werd de rivierrombout

langs de Ussel bij Deventer gevon-

den. Dit is het tweede achtereen-

volgende jaar dat deze karakteris-

tieke libel van grote rivieren langs
de Ussel is gezien. In 1994 werd

deze soort na lange tijd weer in

Nederland (bij Nijmegen) vastge-

steld. Inmiddels heeft deze soort

de rivieren Maas, Rijn, Merwede

en dus ook de Ussel gekoloni-
seerd. Van dit jaar zijn ook van die

rivieren weer meldingen binnen

gekomen.

Nieuwe tuinenroute bij de

Kleine Aarde

De Kleine Aarde heeft een nieuwe

tuinenroute op haar terrein uitge-

zet. ‘Groen Tuinierplezier’ is een

informatieve verrassingstocht over

het terrein van De Kleine Aarde in

Boxtel, die informatie en inspiratie

biedt aan iedereen die geïnteres-

seerd is in tuinieren. De route leidt

de bezoeker over de verschillende

thematuinen van De Kleine Aarde.

Zo is er de Natuurrijke tuin, met

verschillende biotopen voor plan-

ten en dieren, waaronder een spe-

ciale hoek die is ingericht voor

vlinders. Verder is er de Eetbare

siertuin, met uitsluitend planten

die geheel of gedeeltelijk eetbaar

zijn. Hoogtepunt van de route is

De Koe van Troje, een kunstwerk

met educatieve waarde.

Het is beslist de moeite waard

eens een kijkje te nemen.

De Kleine Aarde, Centrum voor

een duurzame leefstijl
Het Klaverblad 1, Boxtel

tel: 0411-684921

www.dekleineaarde.nl

Geopend: dinsdag t/m zondag

van 10.00 tot 17.00 uur.

Vlindertellers op de wadden

gezocht

Voor het landelijk meetnet dagvlin-

ders is De Vlinderstichtingop

zoek naar vrijwilligers die op een

van onze waddeneilanden een

vlinderroute willen tellen. Leuk

voor parelmoervlinders! Omdat de

tellingen wekelijks moeten plaats-

vinden zijn we wel op zoek naar

mensen die er wonen. Het is

eventueel ook mogelijkeen soort-

gerichte telling te doen, zodat drie

bezoeken volstaan. Meer informa-

tie is te krijgen bij Chris van

Swaay.

Op ontdekkingstocht in de

Vlinderhof

Sinds juni 2001 kun jebij de

Botanische Tuinen in Utrecht een

bezoek brengen aan De Vlinder-

hof. De Vlinderhof is een vlieg-

kooi, waar diverse biotopen in het

klein zijn nagebootst. In de kooi

vliegen verschillende soorten dag-

en nachtvlinders, die in de Botani-

sche Tuinen worden gekweekt. De

Vlinderstichting heeft nu op aan-

vraag van de Botanische Tuinen

een lesbrief ontwikkeld. Kinderen

kunnen hiermee op ontdekkings-

tocht gaan door De Vlinderhof en

leren door het maken van de

opdrachten de bijzonderheden van

de relatie tussen planten en vlin-

ders. De lesbrief is bij de Botani-

sche Tuinen verkrijgbaar en

geschikt voor kinderen van 8 tot

10 jaar.

Botanische Tuinen, Fort Hoofddijk

Budapestlaan 17

Utrecht

Gegevensbestand dagvlinderatlas

bijna klaar

De werkzaamheden voor de nieu-

we atlas van de dagvlinders vorde-

Zoals bekend vertrekt Jan van der

Made per 1 september 2002 als

directeur van De Vlinderstichting.

Zijn opvolger heet Theo Verstael.

Deze was tot voor kort werkzaam

bij de Dienst Weg- en Waterbouw-

kunde van Rijkswaterstaat als pre

ductgroepleider Natuur & Land-

schep. Daarvóór was hij wetee

schappelijk medewerker bij het

CBS en de Rijksuniversiteit Leiden.

Dankzij deze ervaring en de talrijke

bestuurs- en vrijwilligersfuncties

die Theo Verstrael daarnaast bij

diverse groene organisaties heeft

gehad, is hij goed ingevoerd in de

natuurbeschermingswereld.
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ren gestaag. Het bestand waar-

op de kaarten gebaseerd zullen

worden, bestaat uit maar liefst

1,25 miljoen waarnemingen.

Meer dan 950.000 waarnemingen

zijn van na 1990. We hebben

inmiddels uit ruim 26.000 kilo-

meterhokken recente gegevens

en dat betekent dat we een dek-

king van 73% van het Nederland-

se landoppervlakkunnen presen-

teren. Alle vrijwilligers die waarne-

mingen voor het Landelijk

Bestand Vlinders hebben geleverd

kunnen uitermate trots zijn op dit

mooie resultaat.

Nieuwe vindplaatsen donkere

waterjuffer

Op twee nieuwe vindplaatsen in

De Weerribben (Overijssel) zijn

door Evert Ruiter donkere water-

juffers ontdekt. Tot nu toe was de

soort voor heel Nederland alleen

bekend van een verland petgat in

hetzelfde natuurreservaat. Hoewel

de vondst van deze nieuwe loca-

ties natuurlijk zeer hoopvol is,

blijft de donkere waterjuffer een

van de meest bedreigde libellen in

Noordwest-Europa.

Nieuwe locaties met aardbei-

vlinders ontdekt

Medewerkers van De Vlinderstich-

ting hebben de afgelopen dagen

tijdens bezoeken voor het project

Geen Vlinder Minder! aardbeivlin-

ders op verrassende locaties

gevonden. De eerste locatie

betrof het Dwingelderveld, waar

sinds 1994 geen aardbeivlinders

waren waargenomen. Het gaat

hier om een klein stukje berm

langs een fietspad waar grote

plekken tormentil (de waardplant

van de aardbeivlinder) groeien.

Op 28 mei werd hier een aardbei-

vlinder waargenomen. Niet veel,

maar de soort blijkt dus nog

steeds aanwezig!
De tweede locatie betrof een

begraasd weiland in de omgeving

van de Holterberg. Hier werd voor-

al vijfvingerkruid als waardplant

gevonden en tot grote verbazing

van de bezoekers vlogen hier op

30 mei niet minder dan circa

50 aardbeivlinders rond. Goed

nieuws dus voor de aardbei-

vlinder.

29
Vlinders 3 (2002)


