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De puzzelvlinder
tekst: Kars Veling

Allereerst ging het hier natuurlijk

om een vlinder uit de familie van

de spikkeidikkopjes, die heel toe-

passelijk ook wel puzzeldikkopjes

genoemd worden. In Nederland

komt de aardbeivlinder voor uit

deze familie. Het kalkgraslanddik-

kopje, dat verwant is aan de spik-

keidikkopjes is inmiddels uit

Nederland verdwenen.

In Europa komen uit de familie

Pyrgus 15 soorten voor (Tolman &

Lewington, 1999). Een belangrijk

kenmerk van onze puzzelvlinder is

de ononderbroken band van vlek-

ken over het midden van de

ondervleugel en de geelbruine

basiskleur.

Er zijn vier soorten die bij nadere

beschouwing nog overblijven:

• bretons spikkeldikkopje (P. armoricanus), maar deze heeft een

mooie ronde onderste vlek in de lichte middenband.

• frans spikkeldikkopje (P. bellieri), maar deze heeft veel kleinere

submarginale witte vlekken aan de onderkant van de onder-

vleugel.

• turks spikkeldikkopje (P. cinarea) heeft een vrij kleine bovenste

witte vlek in de rij aan de vleugelbasis.

Het juiste antwoord was dan ook het groot spikkeldikkopje

(Pyrgus alveus). Het was natuurlijk een stuk eenvoudiger geweest

als de plaats van fotograferen (Hohneberg, Eifel) zou zijn

genoemd. Soorten als turks, frans en bretons spikkeldikkopje

komen daar helemaal niet voor!

Arie Benschop, Jan Goedbloed, Sjef van der Molen, Johan

Debuck, Hans Smeenk en Henk Wagenaar hadden het alle bij het

rechte eind.

Puzzel mee!

Dit blauwtje is gefotografeerd bij Farm Lator in Hongarije, aan de zuidkant van het Bukk-

gebergte.Bij de inzending van de oplossing graag ook de argumenten aangeven waarom u tot

een benaming bent gekomen. Hierdoor komen we misschien nog wel op nieuwe, nog niet

bekende verschillen, waardoor determinatie in de toekomst gemakkelijker wordt. Stuur uw

oplossing aan liesbeth.vanagt@vlinderstichting.nl of Postbus 506, 6700 AM Wageningen.

De opgave uit het augustusnummer.
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Er waren negen inzendingen op de puzzelvlinder van

augustus. Van die negen hadden zes personen het bij

het juiste eind.

puzzelvinder van vorige keer was

het grootspikkeldikkopje.


