
Jaarverslag van de vlinder- en libellenwerkgroep over 2018

De vlinderwerkgroep heeft het afgelopen jaar zes werkgroepsbijeenkomsten georganiseerd. 
Deze bijeenkomsten vonden plaats in de maanden oktober tot en met april. Doorgaans op de 
eerste maandag van de maand. Daarnaast heeft de werkgroep het afgelopen jaar een tweetal 
excursies georganiseerd. Ook zijn de leden van de werkgroep betrokken bij projecten van 
Staatsbosbeheer en spannen zij zich in voor het behoud van de sleedoornpagepopulatie in en 
rondom de gemeente Steenwijkerland. 

Vorig jaar is het aandachtsgebied van de werkgroep uitgebreid. Binnen de werkgroep is er 
sinds vorig jaar ook aandacht voor libellen. Zo stonden beide excursies dit jaar ook in het 
teken van libellen.

In samenwerking met SBB hebben een aantal leden zich begin mei beziggehouden met het 
verplaatsen van waterzuring naar plekken waar de grote vuurvlinder voorkomt. Enkele 
maanden later is er gecontroleerd of er sprake was van ei-afzetting op deze nieuwe planten. 
Dit bleek het geval. 

Naast de werkgroepsbijeenkomsten hebben een aantal leden van de werkgroep zich ook 
beziggehouden met het tellen van eitjes van de Sleedoornpage. Deze activiteit vindt jaarlijks 
in en rond Steenwijk plaats in de maanden november, december, januari en februari. Tijdens 
het afgelopen telseizoen zijn er wederom talloze eitjes geteld op bekende en nieuwe plaatsen. 
Gerrit Padding coördineert deze activiteit en voert ook het overleg met de Gemeente over 
snoeiwerkzaamheden.

Daarnaast houden meerdere leden zich bezig met de inventarisatie van dagvlinders en libellen 
in verschillende gebieden in en rond de gemeente Steenwijkerland.
Tot slot wisselen de leden vlinder- en libellennieuws uit en worden er tijdens elke bijeenkomst 
vlinder- en libellenfoto’s getoond. Waar nodig worden soorten op naam gebracht. Ook worden 
de resultaten van inventarisatiewerkzaamheden met elkaar gedeeld. In 2018 werden er helaas 
minder soorten gezien en leken de aantallen ook minder dan tijdens voorgaande jaren. Of en 
welke rol de langdurige droogte heeft gespeeld, moet nog blijken.

In 2019 worden in ieder geval een tweetal excursies door onze werkgroep georganiseerd. 
Daarnaast worden de maandelijkse bijeenkomsten voortgezet en zal er wederom ruime 
aandacht zijn libellen, dagvlinders en aanverwante soorten. 

Arjen Lensen (coördinator van de werkgroep).


