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In het verleden had ik deze vlinders nooit opgemerkt. Misschien door onoplettend- 
heid of misschien door de aantalsschommelingen die jaarlijks op kunnen treden of 
misschien door een kombinatie van beiden. 
De grootte en de schoonheid van de Atalanta zetten mij er toe aan een "stukje"  
over de vlinder te schrijven. Dat het stukje nogal lang uit is gevallen, is te  
wijten aan het feit dat ik er veel literatuur voor doorgenomen heb. 
Eén en ander wil niet zeggen dat alles al bekend is van deze vlinders. 
De vroegere classificatie van de soorten vlinderfamilies is nu vrijwel helemaal 
opnieuw ingedeeld, na veel onderzoek. 
In de wetenschap blijven er nog vragen over het gebruik van aparte zintuigelijke 
organen, als ook over de balts en het veroorzaken van geuren en geluiden met 
bijbehorend gedrag. Wat betreft de rupsen, van sommige soorten is zelfs de voed-
selplant niet eens bekend. 
 
Natuurlijk is niet iedere vlinder een trekvlinder. Onder de vlinders variëren  
de trekbewegingen al net zo zeer als bij de vogels. Hoe oriënteren ze zich op gro- 
te afstanden? Dit laatste blijft één van de grootste mysteries in het gedrag  
van de dagvlinders. 
 

J.v.Sambeek -Roberts 
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Grootscheeps onderzoek om vlinders te behouden 
 
In Nederland komen 73 soorten inheemse dagvlinders voor, of eigenlijk kwamen voor, 
want in de afgelopen 25 jaar zijn vrijwel zeker 8 soorten uitgestorven, 12 andere 
soorten zeldzaam geworden en de rest is in aantal achteruitgegaan. Slechts één 
vlindersoort, de Grote Vuurvlinder valt onder de beschermde diersoorten. Het is 
echter duidelijk dat er beschermende maatregelen nodig zijn voor de andere soor-  
ten. In december 1980 is er een groot, drie jaar durend onderzoek naar dagvlinders 
van start gegaan. Met behulp van ca 160 vrijwilligers in het gehele land wordt nu 
getracht een overzicht te krijgen van de stand van de vlinders en wordt onderzocht 
welke maatregelen genomen zouden moeten worden. Het merendeel van de dagvlinders 
leeft in schrale, kruidenrijke graslanden en aan de randen van houtwallen en bossen. 
Deze begroeiingen zijn o.m. door de intensivering van de landbouw (meer kunst- 
mest, diepere ontwatering, schaalvergroting) en door de verstedelijking schaars 
geworden. Van een groot aantal soorten (vlinders) zijn nog slechts enkele exempla- 
ren over in natuurreservaten. Sommige van deze terreinen zijn waarschijnlijk te klein 
om de soorten duurzaam in stand te houden. Bovendien zijn deze vlinderpopulaties  
van andere populaties gescheiden door onoverbrugbare afstanden en veel barrières  
in de vorm van wegen, streken met intensieve landbouw en stedelijke gebieden. 
Vlinders kunnen vaak een weg niet passeren omdat de lucht boven het asfalt een te 
hoge temperatuur heeft en te veel door de voorbijrijdende auto's in beweging 
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wordt gebracht. 
De eerste resultaten van een verplaatsingsonderzoek wijzen uit, dat de meeste  
soorten zich maar weinig verplaatsen. Een uitzondering hierop vormen ondermeer  
de Kleine Vos, Atalanta en Koolwitjes. Parelmoervlinders, Blauwtjes en Dikkopjes  
zijn echter sterk aan één plaats gebonden. Van de Blauwtjessoorten zijn er al  
drie (die vroeger in Limburg voorkwamen) uitgestorven. Zeer bedreigd zijn o.a.  
het Dambordje, de Rouwmantel en de Nijmeegse Kapel. 
 

   Leidse Courant 24-09-81 
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DE EKSTER 
 
ONBEKEND 
MAAKT 
ONBEMIND 
 
Maar ook 
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Zoals al eerder in dit blad te lezen was, organiseerde onze vereniging op vrijdag  
30 oktober in het verenigingsgebouw (dat heet voortaan Buurthuis!) een discussie- 
avond over de Ekster. Hiervoor was een deskundige bij uitstek uitgenodigd, n.l.  
Dr. Gert Baeyens. Zij is biologe en onlangs gepromoveerd op een studie over het 
sociale gedrag van de Ekster. Jarenlang heeft zij met een team van medewerkers  
de eksterbevolking van Haren (Gr.) en omgeving bestudeerd. Nu is zij werkzaam in  
de duinen, van de Gemeentewaterleiding Amsterdam. 
 
Al voor Gert Baeyens met haar betoog kon beginnen, ontspon zich een discussie over  
de vraag of de Ekster schadelijk is voor de zangvogelstand. Ook de vossenstand, 
waarover de laatste tijd in de plaatselijke pers weer flink is geschreven, bleek  
een zeer aktueel onderwerp, waarover de meningen al even verdeeld waren als over  
de invloed van de Ekster. 
Gelukkig werd besloten de eigenlijke discussie tot na de lezing te bewaren. 
 
Zoals bij alle vogelsoorten, wordt ook bij de Ekster de dichtheid van de populatie 
bepaald door een groot aantal factoren. B.v. de hoeveelheid beschikbaar voedsel,  
de aanwezigheid van nestgelegenheid, de emigratie en de immigratie, de concurrentie 
van andere soorten en de aanwezigheid van predatoren. 
Om een inzicht te krijgen in deze factoren werden alle eksters van de populatie  
bij Haren gemerkt, zodat ze in het veld van elkaar te onderscheiden waren.  
Vervolgens werd de "taal" van de eksters bestudeerd, waarbij verschillen in het ge- 
drag van jonge en volwassen vogels werden opgespoord. Elk eksterpaar blijkt in een 
bepaald woongebied te leven (territorium), waarin geen enkele soortgenoot wordt 
geduld. Wel zwierven er elk jaar groepjes eksters rond, die niet tot broeden kwamen, 
en er ook geen duidelijk territorium op na hielden. Deze vogels hadden over het 
algemeen een lagere "sociale status". De jonge mannetjes vestigden zich meestal 
 




