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Meer lezen? 
www.ravon.nl en www.sosvuursalamander.nl. 

Geraniumblauwtje in Middelburg. (Foto: Frank van der Putte)

Geraniumblauwtje in Terneuzen. (Foto: Marcel Capello)

Weer geraniumblauwtjes gezien

Kars Veling, De Vlinderstichting

Ook in 2014 is het geraniumblauwtje weer in Nederland ge-
zien. Er zijn tot nu toe twee waarnemingen, beide uit Zee-
land. De eerste werd op 27 augustus gemeld op Waarne-
ming.nl door Frank van der Putte. Hij zag en fotografeerde 
het blauwtje bij een volkstuincomplex in Middelburg. Een 
paar dagen later, op 1 september, kwam de melding van een 
geraniumblauwtje uit Terneuzen, van Marcel Capello. Ging 
het in Middelburg nog om een flink versleten vlindertje, in 
Terneuzen was het een kakelvers exemplaar waarvan je niet 
denkt dat hij al honderden of duizenden kilometers heeft 
afgelegd.

Het geraniumblauwtje komt oorspronkelijk uit Zuid-Afri-
ka, maar is eind jaren 80 van de vorige eeuw op Mallor-
ca verschenen en heeft zich bijna plaagvormig uitgebreid 
langs de hele Middellandse Zeekust. In dorpjes daar wor-
den de geraniums in de bloembakken aangevreten en de 
geraniumkwekerijen ondervinden ook veel schade. Af en 
toe komen er ook geraniumblauwtjes naar ons land en bij-
voorbeeld in 2003 hebben ze zich hier ook voortgeplant. 
In Beek (Limburg) en Heesch (Noord-Brabant) zijn toen 
eitjes, rupsen en poppen gevonden en ook de nieuwe vlin-
ders zijn er gezien. De soort kan nog tot in oktober worden 
gezien, maar kan hier de winter niet overleven.

Of deze schimmel ook gevaarlijk is voor andere amfibieën 
is nog onderdeel van lopend onderzoek, maar dat is zeker 
niet onwaarschijnlijk. Als de schimmel zich verder ver-
spreidt, kan dit dus desastreuze consequenties hebben voor 
salamanders in Europa, en mogelijk zelfs wereldwijd.

Als natuurliefhebber maak je waarschijnlijk graag lange 
wandelingen door ongerepte natuurgebieden. Op deze ma-
nier kun je op twee manieren bijdragen aan B. salamandri-
vorans. Aan de ene kant kun je het verspreiden van de ene 
naar de andere locatie, aan de andere kant ben je de essen-
tiële “ogen in het veld” om opvallende amfibieënsterfte op 
te merken en door te geven. Wandelingen, vakanties en bij-
zondere vondsten worden tegenwoordig veelvuldig gedeeld 
op de sociale media. Zie je dat iemand melding maakt van 
dode amfibieën, vraag dan of ze contact met RAVON op-
nemen! 

Wil je voorkomen dat je deze, en misschien ook wel 
andere, ziekteverwekkers meeneemt naar het volgende 
wandel- of fietsgebied, zorg er dan voor dat je schoenen 
of fietsbanden goed gedroogd zijn voor je verder gaat. 
Laat ze het liefst een nacht staan, zonder modder, zodat 
ook het profiel goed kan drogen. Ga niet onnodig van de 
paden af, minimaliseer het gebruik van een schepnetje 
en laat ook dat goed drogen voor je naar de volgende 
plek gaat. 

Contact opnemen kan via Annemarieke Spitzen, 
a.spitzen@ravon.nl, via facebook (ravonNL) of via twit-
ter (@RAVON).


