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HET LANDELIJK DAGVLINDERONDERZOEK  
Het landelijk onderzoek naar het voorkomen, de verspreiding  
en de ecologie van de Nederlandse dagvlinders ging in  
december 1980 van start en loopt door tot maart 1984. Aan het  
project, dat vanuit de Vakgroep Natuurbeheer van de Landbouw- 
hogeschool Wageningen, wordt verricht, werken o.a. mee de  
Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland, de  
diverse Provinciale Landschappen, het Staatsbosbeheer en de  
European Invertebrate Survey te Leiden. De noodzaak voor het  
verrichten van het onderzoek bleek uit het feit dat er van  
73 soorten dagvlinders die rond 1900 in Nederland inheems  
waren er waarschijnlijk 9 verdwenen zijn, terwijl er ongeveer  
30 zeldzaam of zeer zeldzaam zijn geworden. 
 
Gegevensbestand: inventarisie 

Het totaal aantal medewerkers bedraagt momenteel ongeveer  
1400. Van meer dan 1000 uurhokken zijn data bekend uit de  
laatste drie jaar (1981 t/m 1983). Van de laatste 140 jaar  
zijn gegevens uit plus minus 1150 uurhokken bekend. Naar  
verwachting kan begin 1984 de eigenlijke verwerking van de  
gegevens voor de Voorlopige Atlas van de Nederlandse Dag- 
vlinders plaatsvinden. 
 
Bespreking van enige soorten 

De laatste jaren zien we waarschijnlijk ten gevolge van  
gunstige klimatologische omstandigheden, een aantal soorten  
hun areaal uitbreiden: 
- de IJsvogelvlinder blijkt meer voor te komen dan aan het  
  begin van het onderzoek werd gedacht. 

- de Gehakkelde Aurelia kwam in 1980 niet ten noorden van de  
  grote rivieren voor. De laatste drie jaar wordt deze  
  vlinder ieder jaar verder naar het noorden en westen  
  aangetroffen. Per jaar zien we een uitbreiding van het  
  areaal met 10 tot 20 km. 

- het Landkaartje bereikte de kust van Zeeland en Noord- 
  Holland en de verwachting is dat het zich via de binnen- 
  duinrand verder zal uitbreiden. (Zie verspreidingskaart.) 

- de Kleine Parelmoervlinder is momenteel een vaste bewoner  
  van de duinen ten noorden Den Haag tot Ameland-Terschelling,  
  ten zuiden Den Haag zijn nog geen exemplaren gerapporteerd. 
 
Onderzoek Vakgroep Natuurbeheer 

- Een kweekkooi is klaar met geschikte ruimte om alle 
  Nederlandse dagvlinders te gaan observeren. Gedurende de  
  afgelopen maanden werden vrijwel alle Nederlandse Zandogen  
  en een aantal Dikkopjes gekweekt. Van de Argusvlinder en  
  het Hooibeestje, zijn zelfs drie generaties verkregen. Om de  
  kweekkooi heen wordt een vlindervriendelijke tuin aangelegd. 

- Afgelopen jaar hebben diverse studenten een onderzoek naar  
  een aantal dagvlindersoorten verricht, o.a. de Oranjetip. 
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Ladoga Camilla 
IJsvogelvlinder 

Polygonia c-album 
Gehakkelde Aurelia 

Araschnia levana 
Landkaartje Issoria lathonia 

Kleine Parelmoervlinder 
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Koevinkje, Kommavlinder, Hooibeestje, Bruin Zandoogje, Groot Dik- 
kopje, Bruine vuurvlinder, Tweekleurig hooibeestje, Grote parelmoer- 
vlinder, Duinparelmoervlinder. 
 
Behoud en herstel van de dagvlinderfauna 

Het merendeel van de dagvlinders staat bekend als liefhebber van  
schrale kruidenrijke graslandvegetaties en van vegetaties van zoom- 
en mantelgemeenschappen. Deze vegetaties zijn door verstedelijking,  
maar vooral ten gevolge van de intensivering van de landbouw uiter- 
mate schaars geworden. Bij de huidige landbouwmethoden komen zoom- 
vegetaties langs heggen, houtwallen en bossen niet meer tot ont- 
wikkeling. Behoud en herstel van de dagvlinderfauna vraagt om ge- 
richte maatregelen ten aanzien van bestemming, inrichting en beheer  
van gebieden. Deze maatregelen moeten gebaseerd zijn op kennis van  
de huidige status van de Nederlandse dagvlinders, kennis van de  
ecologie van de diverse soorten en kennis ten aanzien van het bio- 
toop en het beheer daarvan. 
Het dagvlinderproject hoopt een bijdrage te leveren aan het vergaren  
van deze kennis. 
 

J.M.van Sambeek 
inventarisatiemedewerkster. 
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PADDENTREK 1984 
 
Evenals vorig jaar, zullen ook dit voorjaar weer massaal padden  
gered gaan worden door een grote groep leden van onze vereniging.  
Het systeem zal ongeveer hetzelfde zijn als vorig jaar, n.l.  
op niet al te drukke avonden de padden met de hand overzetten en  
op topavonden de wegen van het Langeveld of te zetten. Het systeem  
blijft gehandhaafd omdat het vorig jaar vrij goed functioneerde,  
maar ook omdat we verder weinig keus hebben. 
Wie ons bij de paddenbescherming wil helpen, kan zich aanmelden bij  
Kees Verweij, Westerbaan 7, telefoon 12219. 

De akties van de afgelopen jaren hebben bij velen vragen opge- 
roepen over de wat mysterieuze padden. 
In een K.N.N.V. mededeling uit 1980 staan daarover enkele interes- 
sante dingen geschreven, waarvan ik er graag enkele wil noemen. 

Padden komen al naar gelang het weer in maart uit hun winterslaap  
tevoorschijn, waarbij de mannetjes wat eerder dan de vrouwtjes aan  
de trek naar het water beginnen. Iets later in de tijd gaan manne- 
tje en vrouwtje vaak al gepaard in de richting van de sloot, waar- 
bij opvalt, dat het mannetje - gezeten op de rug van het vrouwtje – 
veel kleiner is. De paring zelf vindt echter pas 1 à 2 weken na  
het bereiken van het water plaats. Na het leggen van de eitjes  
(2000-7000 ex), verlaat het vrouwtje direct het water, pas enkele  
dagen later gevolgd door het mannetje. Daarna brengen de dieren de  
rest van het seizoen in eenzaamheid door onder een steen of een  
boomstronk.(Dit in tegenstelling tot de winterslaap, die bij elkaar  
gehouden wordt). 's Nachts gaan de padden op insectenjacht. 




