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Inleiding
Eén van de zes dagvlindersoorten waarvoor we in het Zeeuwse op de bres gaan, is het
bruin blauwtje.
Het bruin blauwtje is in het Zeeuwse te verwarren met het vrouwtje van het icarusblauwtje.
Er is in 2014 dan ook een kennis dag georganiseerd om beide soorten goed te kunnen
onderscheiden.
Enkele opvallende kenmerken ten opzichte van het icarusblauwtje:
 Op de onderkant van de voorvleugel staan geen wortelvlekken, wat deze soort
onmiddellijk onderscheidt van het vrouwtje van het icarusblauwtje.
 Op de bovenkant van de vleugel staat meestal een volledige rij oranje vlekken langs
de achterrand. Deze oranje randvlekken zijn bij mannetjes en vrouwtjes groot en
opvallend evenals de zwarte vlekken op de onderkant van de voorvleugel. De zwarte
vlekken op de achtervleugel zijn daarentegen klein.
Mocht er twijfel zijn dan wordt aangeraden mogelijke bruine blauwtjes te fotograferen of
eventueel te vangen om de soort te determineren

2013
In 2013 is gestart met het verzamelen van waarnemingen van deze soort. Waarnemingen
werden ingevoerd op de website van www.waarneming.nl.
Op de website zijn 285 waarnemingen ingevoerd. Hierbij zaten enkele dubbele
waarnemingen. Via info@vlinlibzeeland.nl zijn geen waarnemingen binnengekomen.
De eerste bruine blauwtjes zijn waargenomen op 27-5-2013; 1 ex. bij Dishoek en op
dezelfde dag 1 ex. Bij Koudekerke.
De laatste vlinders van het jaar zijn waargenomen op 7-10-2013 bij Heikant.
2014 In 2014 werden 221 waarnemingen ingevoerd op waarneming.nl. Daarnaast kreeg ik
nog een aantal waarnemingen direct via de mail toegestuurd en uit NM inventarisaties (niet
verwerkt op de kaart).
De eerste waarneming 23-4-2014 Dishoek Groot Vroon Hans Eckhardt, laatste
waarneming; 28-10-2014 Haamstede Duinhoeve Hennie Ravestijn.
In 2013 zijn meer waarnemingen verricht dan in 2014. Op met name Walcheren werd de
kust beter bezocht. Het lijkt erop dat dit wel eens een waarnemerseffect kan zijn. Dit zie je
ook op het ontbreken van de soort op de Schotman in 2014 (in 2013 aanwezig).
De eerste waarneming in 2014 was beduidend vroeger dan in 2013. Dit had waarschijnlijk
alles te maken met de zachte winter en de vroege start qua temperatuur van het voorjaar.
Ook het goede najaar zorgde ervoor dat vlinders veel langer actief bleven.
Dijken
Op de dijken in de Zak van Zuid-Beveland lijkt het bruin blauwtje nagenoeg verdwenen.
Slechts op de `zandige` dijken ten noorden van Wolphaartsdijk werd de soort dit jaar nog
aangetroffen (Baaijens 2014). De andere dijken in de zak van Zuid-Beveland lijken minder
geschikt te worden omdat ze weinig schraal meer zijn.
Ook in Oost Zeeuws Vlaanderen slechts enkele waarnemingen van de dijken (Med Joop
Bakker).
Nieuwe natuur
De meeste trefkans voor bruine blauwtjes in de Zak van Zuid-Beveland zijn de recent
ingerichte natuurgebieden die afgegraven zijn tot op het zand en waar voorzien is in de
aanleg van `zandige` kades. Zo werden waarnemingen gedaan in de Zwaakse Weel, Inlaag
2005 en `t Sloe (nieuwe natuur).
Walcheren
Verder doet de duinstrook op Walcheren het nog relatief goed ten opzichte van de rest van
Zeeland.

Verspreiding waarnemingen afgelopen twee onderzoeksjaren.
Hieronder aangegeven twee verspreidingskaartjes van waarnemingen bruin blauwtje in
2013 en 2014 (waarneming.nl).

Verspreiding bruin blauwtje 2013

Verspreiding bruin blauwtje 2014

Wat opvalt is dat in de verspreiding van deze soort 2014 tov. 2013 weinig is veranderd. De
meeste waarnemingen worden gedaan in de westkant van Walcheren.
Kennisuitwisseling
Vorig jaar is een start gemaakt met de herkenning van het bruin blauwtje in het veld. Door
wisselende weersomstandigheden en vakantie was het lastig een geschikte datum te
prikken in het voorjaar. Op de uiteindelijk gekozen dag kwamen slechts twee deelnemers.
Deze kennis dag willen we in combinatie met een excursie in 2015 nog eens herhalen
uitgebreid met een stukje herkenning en zoeken naar ei afzet.

Onderzoek en onderzoeksdagen
De komende jaren kunnen worden besteed aan het verder verzamelen van waarnemingen
en vliegtijden.
Verder zou het interessant zijn te kijken naar de verspreiding van waard en voedselplanten
in combinatie met de verspreiding van deze vlindersoort. Daarnaast kunnen we nog eens
een poging wagen te zoeken naar deze soort op de dijken in de Zak van Zuid-Beveland
versus de dijken rond Wolphaartsdijk.
Ook de zandige delen in natuurontwikkelingsgebieden lijken een interessant studieobject.
Naar aanleiding van een artikel wat Hans Eckhardt met toestuurde zouden we op een aantal
kansrijke plekken eens kunnen zoeken naar eiafzet van het bruin blauwtje. Dit moet ik nog
nader uitwerken.
Plannen 2015






Doorgaan met verzamelen waarnemingen in 2015.
Organiseren kennis uitwisseling in combi met twee inventarisaties op de dijken
(voorjaar en zomer).
Zoeken naar eitjes naar aanleiding van artikel xxxx op kansrijke plekken.
Analyse oude waarnemingen bruin blauwtje op de bloemdijken en het beheer
Zoeken naar bruin blauwtje in augustus in nieuw ingerichte zandige natuurgebieden

