Sint Jansvlinder

1996

1997

1998

1999

Legenda
•

Dagmaximum 1 - 3 vlinders

^

Dagmaximum 4 - 1 0 vlinders
Dagmaximum > 10 vlinders
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K o l o n i s a t i e v a n M e i j e n d e l d o o r de
Sint J a n s v l i n d e r in de p e r i o d e 1996
t/m 1999
F. van der Meer
Coevordenstraat 218,
2541 SP Den Haag

In Holland's Duinen 32, gepubliceerd in mei 1998, verscheen van mijn hand een verzoek tot medewerking aan de lezers van dit tijdschrift om gegevens te verstrekken
teneinde een verwachte kolonisatie van Meijendel (vermoedelijk vanuit het noorden)
door de Sint Jansvlinder (Zygaena filipendulae) te kunnen vastleggen.
Een aantal mensen is enthousiast hierop ingegaan: van 9 waarnemers werden
gegevens over de jaren 1998 en 1999 ontvangen betreffende observaties van deze
mooie vlinder in Meijendel; van nog eens 2 anderen werd informatie ontvangen over
de situatie in het Solleveld. Deze laatste observaties betreffen de periode 1995 t/m
1998. Voor een korte inleiding over de biologie en de bestandssituatie rond Den
Haag van deze soort verwijs ik naar mijn oproep in bovengenoemde uitgave.
Bij de interpretatie van onderstaande kaartjes en cijfermatige gegevens dient mijns
inziens aan het zogenaamde 'waarnemerseffect' dat men zou verwachten na de
oproep van mei 1998 niet een al te grote rol te worden toegedicht. Het is immers zo
dat de twee waarnemers, die de meeste gegevens leverden, vanaf 1996 op de hoogte waren van het voorkomen van de Sint Jansvlinder in Meijendel, er intensief naar
zochten en ook beiden een zeer groot deel van het terrein in Meijendel bestreken.

—

Methode

De blokken van 1x1 km^, waarin Meijendel in nevenstaande kaartjes is verdeeld, zijn
beschreven door hun Amersfoort-coördinaten. Om dubbeltellingen zoveel mogelijk
te voorkomen, is voor de kaartjes steeds gebruik gemaakt van het maximaal aantal
dieren dat op één dag in een bepaald jaar in een bepaald kilometerblok werd genoteerd (dat maximum moest dan ook nog uiteraard door 1 waarnemer of waarnemersgroepje zijn gevonden). In de tabel
zijn de dagmaxima van alle kilomeJaar
Dagmaxima getotaliseerd
terblokken voor ieder jaar getotaliover alle blokken
1996
1
seerd.
1997
1998
1999

8
48
77

Tabel 1. Getotaliseerde kilometerblok-dagmaxima voor
de Sint Jansvlinder
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Andere gegevens
Door diverse waarnemers werd melding gemaakt
van de vondst van cocons. Vooral in de proeftuin
op de Klip werden de geelachtig witte papierachtige structuren veel gezien. Ze werden echter ook
bijvoorbeeld gemeld van de omgeving van het
eind van het Wassenaarse Slag, bij de Ganzenhoek.
Bij het Sparregat werden vlinders gezien die zich
bij Rolklaver (Lotus corniculatus) ophielden. Dit is
de waardplant. Als nectarplanten werden gemeld:
Slangenkruid (Echium vulgare), Jacobskruiskruid
(Senecio jacobaea). Speerdistel (Cirsium vulgare)
en éénmaal Akkerdistel (Cirsium arvense).

—

Solleveld

Uit de ontvangen gegevens blijkt dat deze soort minimaal vanaf 1995 geregeld in dit
gebied te vinden is. Eén waarnemer nam de paring waar, op Jacobskruiskruid. Een
andere waarnemer meldde flinke populaties in de duinen bij Hoek van Holland. Het
maximum aantal van 12 dieren in het Solleveld werd gezien in het kilometerblok met
Amersfoortcoördinaten 72-450 op 30 juli 1995.

—

Conclusie

Uit bovenstaande tabel, kaartjes en gegevens kan mijns inziens afgeleid worden dat
de Sint Jansvlinder zich in Meijendel voortplant en het gehele gebied vanuit het
noordoosten steeds verder koloniseert. Niet alleen het areaal wordt groter, ook de
waargenomen aantallen nemen toe. Deze mooie vlinder lijkt zich 'definitief' in
Meijendel gevestigd te hebben en zal ongetwijfeld een bijdrage leveren aan het
natuurgenot dat veel bezoekers in ons prachtige duingebied ondervinden.
Mijn hartelijke dank gaat uit naar de volgende waarnemers:
voor Meijendel: H. de Heiden, L. Linnebank, H.R van der Meer, J. Mulder, H. Nell,
A. Remeeus, K. van der Veen-van Wijk en dr G.F Wilmink.
voor het Solleveld: C.A.J. van Schie en W. Scheeres.
Speciale dank ben ik verschuldigd aan A. Remeeus, zowel vanwege de vele gedetailleerde veldgegevens alsook vanwege de stimulerende discussies die wij over dit
onderwerp voerden.
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Naschrift
In 2000 bleken de aantallen in de proeftuin van de R.U.L. op de Klip bijzonder hoog.
Op 25 juni werden bij koel weer hier 93 exemplaren gezien. De vlinders waren
gemakkelijk te tellen omdat ze wegens de lage temperatuur vrijwel bewegingloos in
de hoog opgaande vegetatie zaten. Op 1 juli telde A. Remeeus op deze locatie zelfs
227 exemplaren.
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