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VOORWOORD

Dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers en professionele inventariseerders zijn de
afgelopen jaren veel data verzameld over het voorkomen van dagvlinders, libellen en
sprinkhanen in Rotterdam. In dit rapport worden de huidige bij bSR bekende data weergegeven;
het betreft dan ook niet meer dan een tussenstand, veel van de getoonde verspreidingskaartjes
zijn nog lang niet compleet. Op den duur is het de bedoeling dat een definitieve atlas zal
verschijnen, gebaseerd op gebiedsdekkend onderzoek. Zover zijn we nog niet.
In dit rapport wordt een groot aantal soorten behandeld. Het betreft soorten die de afgelopen paar
jaar zijn aangetroffen in Rotterdam en soorten waarvan verwacht wordt dat zij in Rotterdam voor
kunnen komen. Deze lijst is niet compleet; via stormen, met auto's en treinen en ontsnapt uit
particuliere kweken kunnen allerlei soorten de stad bereiken, ondanks dat dit op basis van hun
huidige verspreiding in Nederland op natuurlijke wijze moeilijk zou kunnen lukken. Daarnaast
kunnen soorten hun areaal in korte tijd uitbreiden. Wees dus altijd bedacht op dergelijke gevallen
en sluit nooit iets uit op basis van de soortenlijst die in dit rapport behandeld wordt. De natuur is
mooi maar onvoorspelbaar.
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1

INLEIDING

Voor u ligt de 'Voorlopige atlas van dagvlinders, libellen en sprinkhanen Rotterdam'. Deze atlas is
enerzijds opgezet met het doel een overzicht te geven van de dagvlinders, libellen en
sprinkhanen die de afgelopen paar jaar zijn waargenomen in Rotterdam, anderzijds om een ieder
aan te sporen om maar zoveel mogelijk het Rotterdamse veld te betreden op zoek naar flora en
fauna. Het is uiteindelijk de bedoeling om deze voorlopige atlas om te zetten in een definitieve
atlas, die een representatief beeld geeft van het voorkomen van dagvlinders, libellen en
sprinkhanen in de gemeente Rotterdam en directe omgeving over een vastgestelde en beperkte
tijdsperiode.
Over het nut en de toepassing van een atlas over de verspreiding van flora en fauna in een
bepaald gebied kan worden getwist. Wat zegt zo'n atlas nou eenmaal en hoe kan of mag je hem
gebruiken?
Ten eerste geeft een atlas een beeld van het voorkomen van soorten in een gebied over een
bepaalde tijdsperiode. Des te langer de tijdsperiode waarin waarnemingen worden gedaan, des
te gevulder een dergelijke atlas zal zijn. Dit wordt veroorzaakt door de mobiliteit van flora en
fauna en daarmee het vermogen om zich te verplaatsen en veranderingen die door de jaren
plaatsvinden in biotiek en abiotiek. Zeker in een klein en relatief homogeen gebied als Rotterdam
vertelt een lange inventarisatieperiode weinig interessants; wordt daarentegen over een korte
termijn geïnventariseerd, dan kan een atlas worden gebruikt als een tijdsopname, die
bijvoorbeeld vergeleken kan worden met eerdere of latere atlassen. In dat kader is het ook
interessant een vergelijking te maken met andere steden of gebieden in Nederland. Met name
Amsterdam is reeds goed onderzocht op allerlei soorten flora en fauna (Melchers et al. 1998),
maar ook bijvoorbeeld Amersfoort heeft zijn eigen vlinderatlas (Grimbergen et al. 2001). Vlak
voor afronding van dit rapport viel de 'Dagvlinders van Zeeland' (Vlinder- en Libellenwerkgroep
Zeeland 2003) in de bus, vol met interessante informatie. Helaas is het niet meer gelukt te putten
uit dit mooie boekwerk.
Ten tweede kan een atlas een indicatie geven van de waardevolle locaties in het
onderzoeksgebied, met de kanttekening dat sprake moet zijn van een gelijkwaardige
inventarisatie-inspanning over het gehele gebied. Dergelijke informatie kan bijvoorbeeld van nut
zijn bij beleid en planvorming. Is het bijvoorbeeld mogelijk om hotspots te verbinden met minder
rijke gebieden en zijn er gebieden waar extra voorzichtig moet worden omgegaan met de
aanwezige natuurwaarden?
Voortbordurend op het tweede punt geeft de atlas informatie over het (mogelijk) voorkomen van
beschermde en bedreigde soorten en de consequenties daarvan in verband met de Flora- en
faunawet. Daarbij meteen de belangrijkste kanttekening van een atlas: flora en fauna zijn mobiel
en hun samenstelling is in de regel, zeker in een dynamisch gebied als de stad, zeer veranderlijk.
Een atlas kan in dat kader dan ook alleen indicatief worden gebruikt.
Een laatste punt: het zal niet voor iedereen gelden, maar er zit een bepaalde kick aan het
'stippen'. We hopen die kick over te brengen op een ieder die het veld in gaat om maar zoveel
mogelijk lege hokken te gaan voorzien van een stip, zodat een volgende atlas een completer
beeld zal gaan geven van het voorkomen van dagvlinders, libellen en sprinkhanen in Rotterdam
en omgeving.
We hopen dat deze voorlopige atlas stimulerend zal werken op de vele natuurliefhebbers in
Rotterdam. Inmiddels is in Rotterdam een vlinderwerkgroep opgericht (voor informatie:
m.backerra-bsr@nmr.nl of 010-436 42 22), voor iedereen uit Rotterdam die zich wil verdiepen in
de wondere wereld van de dagvlinders.
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2

METHODIEKEN, DEKKING EN WAARNEMERS

2.1

Algemeen

2.1.1 Gebiedsbegrenzing
De Gemeente Rotterdam bestrijkt een groot oppervlak. Behalve de stad Rotterdam vallen ook het
gehele havengebied tot en met de Maasvlakte én Hoek van Holland binnen de gemeente. Deze
voorlopige atlas behandelt slechts een gedeelte, namelijk de stad Rotterdam inclusief Hoogvliet
(Figuur 1). Het deel van de gemeente ten westen van de Oude Maas is niet op de kaarten
weergegeven.
De gepresenteerde kaartjes zijn rechthoekig en beslaan een groter gedeelte dan het begrensde
gebied. In deze voorlopige atlas zijn echter alléén data opgenomen die vallen binnen de
gemeentegrenzen (grijs of geel gekleurd). Het is nog onduidelijk hoe het uiteindelijke gebied
begrensd gaat worden voor een definitieve atlas; in principe is het dan de bedoeling om ook het
havengebied, Hoek van Holland en een 'bufferzone' rond de gemeente mee te nemen. Het
weergeven van de soorten in de bufferzone kan een idee geven van het voorkomen van soorten
in de directe omgeving. Voor we zover zijn moet echter nog een hoop werk verzet gaan worden!

Figuur 1. Het onderzoeksgebied (grijs weergegeven) dat de grenzen van de Gem eente Rotterdam vo lgt. De omliggende
witte hokken zijn buiten beschouwing gelaten. De Kralingse Plas is zichtbaar als het donkergrijze vierkant rechtsboven het
midden. Spoorwegen zijn als een witzwarte stippellijn weergegeven. De Zevenhuizerplas (rechtsboven) is zoals deze er
de afgelopen jaren bijlag, zonder de nieuwe plas daar rechts van. De lob linksonder is Hoogvliet.
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2.1.2 Het kilometerhok
Heel Nederland kan worden opgedeeld in vierkantjes van 1 bij 1 kilometer, de zogenaamde
kilometerhokken. Deze kunnen op kaarten worden teruggevonden, zoals in de 'Topografische
Inventarisatieatlas voor flora en fauna van Nederland', die in 2003 is gepubliceerd door de
Vogelbescherming Nederland in samenwerking met de Vereniging voor Onderzoek Flora en
Fauna (VOFF) en Staatsbosbeheer.
Elk hok is voorzien van coördinaten, de zogenaamde Amersfoortcoördinaten. Deze bestaan uit
een (van het westen naar het oosten oplopende) X-coördinaat en een (van het zuiden naar het
noorden oplopende) Y-coördinaat. Waarnemingen van planten en dieren kunnen worden
gekoppeld aan een dergelijke coördinaat, waardoor de exacte vindplaats kan worden bepaald en
op kaart kan worden ingetekend. In Figuur 2 is daarvan een voorbeeld gegeven.
Voor deze voorlopige atlas zijn alle relevante data die bij bSR in de archieven zitten voorzien van
Amersfoortcoördinaten.

Figuur 2. Schematisch voorbeeld van het gebru ik van kilometerhokken op een kaart. Het rode sterretje linksboven ligt in
het hok met de X coördinaat (van lin ks naar rechts) 80 (met één cijfer achter de komma: 80,8) en de Y- coördinaat (van
beneden naar boven) 122 (met één cijfer achter de komma: 122,1). Het zwarte sterretje rechtsonder heeft dan de
coördinaten 82,6-120,7.

2.1.3 Dataverwerking
De hoeveelheid inventarisaties en waarnemingen van allerlei soorten die de afgelopen jaren bij
bSR is binnengekomen is enorm, met als belangrijkste consequenties dat nog slechts een klein
deel is gedigitaliseerd. Het digitaliseren gebeurt met het recent opgeleverde Ecolog, waarin data
worden opgeslagen en kunnen worden gekoppeld aan een geografische informatiesysteem
(GIS), waarmee data ruimtelijk inzichtelijk kunnen worden gemaakt.
Tot de tijd dat alle data zijn ingevoerd in Ecolog is het werken met de vele losse formulieren lastig
en niet altijd even overzichtelijk. Er is met grote zorg gewerkt aan het samenstellen van de
verspreidingskaartjes die in dit rapport zijn opgenomen. Desondanks is het mogelijk dat niet alle
inventarisaties of binnengekomen waarnemingen zijn verwerkt, waardoor het kan zijn dat een stip
te weinig is verschenen of dat de naam van een waarnemer niet is vermeld. Mocht dit het geval
zijn, dan verzoeken wij u dit aan bSR te melden.
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2.1.4 Het project Natuur in Kaart
In 1998 hebben Sport en Recreatie (SenR) van de Gemeente Rotterdam en bureau Stadsnatuur
Rotterdam (bSR) de handen ineengeslagen en het project Natuur in Kaart opgestart. Het doel
van SenR was om de Rotterdamse bewoners door middel van Natuur- en Milieueducatie (NME)
meer te betrekken bij hun directe groene leefomgeving. Dit betekende voornamelijk het opleiden
van bewoners tot beginnend inventariseerders. Na de cursussen en excursies van SenR gingen
de bewoners zelfstandig het veld in om gegevens van flora en fauna in Rotterdam te verzamelen.
Deze werden aan het einde van het seizoen naar bSR verstuurd.
Tot 2003 hebben ruim meer dan honderd vrijwilligers gegevens van flora en fauna verzameld.
Vanaf 2000 is begonnen met de actie Breng Dagvlinders in Kaart als onderdeel van het project
Natuur in Kaart en hieraan hebben in de periode 2000-2003 in totaal bijna vijftig vrijwilligers
deelgenomen, met als piek 35 deelnemers in 2002.
Helaas moest SenR in 2003 wegens een financieel ongunstige wind een punt achter haar
bijdrage in het project Natuur in Kaart zetten. Om toch met de ruim dertig dagvlindertellende
vrijwilligers door te kunnen gaan heeft bSR besloten tot de oprichting van de Vlinderwerkgroep
Rotterdam. Met ondersteuning van De Vlinderstichting en de collectiebeheerders Vlinders van het
Natuurmuseum Rotterdam was op dinsdagavond 30 maart 2004 de Vlinderwerkgroep Rotterdam
een feit. Op de eerste bijeenkomst waren ruim dertig aanwezigen en op het moment (seizoen
2004) worden op ruim veertig vlinderroutes dagvlinders geteld. Daarnaast zijn nog enkele
vrijwilligers die dagvlinders in kaart brengen door middel van het uitvoeren van een
gebiedsinventarisatie. De reden hiervoor kan zijn dat de te inventariseren gebiedjes te klein zijn
voor het uitzetten van een vlinderroute of slechts een tijdelijk bestaan hebben, maar toch wel
interessant genoeg zijn om een aantal keren in het seizoen te bezoeken (bijvoorbeeld
binnentuinen of braakliggende terreinen).
Hieronder volgen tot slot enkele statistieken over de aangeleverde gegevens in de periode 20002003.
Gedurende de periode 2000-2003 zijn ruim twintig soorten dagvlinders door deelnemers aan het
project Natuur in Kaart aangetroffen, waaronder voor Rotterdam weinig algemene soorten als
Oranjetipje (Anthocharis cardamines), Bruin blauwtje (Aricia agestis), Kleine parelmoervlinder
(Issoria lathonia), Bruin zandoogje (Maniola jurtina), Hooibeestje (Coenonympha pamphilus) en
Bont zandoogje (Pararge aegeria).
In vier jaar tijd zijn tijdens duizend veldbezoeken ruim 9.400 dagvlinders geteld, waarvan meer
dan de helft in 2003 is gedaan. Dit is te verklaren uit het feit dat dit het eerste seizoen was dat de
grote groep nieuwe vrijwilligers van 2002 pas in 2003 een heel seizoen heeft kunnen tellen.
Het is dus duidelijk dat de vrijwilligers voor wat betreft de dagvlinders een grote bijdrage hebben
geleverd aan het tot stand komen van deze voorlopige atlas en laat dit een prikkel zijn voor het
verzamelen van nog meer waarnemingen ten behoeve van een zo compleet mogelijke definitieve
Rotterdamse atlas van dagvlinders, libellen en sprinkhanen.
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2.2

Dagvlinders

2.2.1 Methodieken
vlinderroutes
Een groot deel van de waarnemingen is afkomstig van gelopen vlinderroutes. Een vlinderroute
bestaat uit een vast traject dat is opgesplitst in delen van 50 meter. Idealiter bestaat een
vlinderroute uit 20 delen en is dan in totaal 1 kilometer lang. Een vlinderroute wordt langzaam (1
km/u) gelopen waarbij alle vlinders die worden waargenomen in een denkbeeldige kooi van
5x5x5 meter worden genoteerd. In de regel wordt elke week geïnventariseerd. Het voordeel van
een vlinderroute is dat, indien deze regelmatig en over een langere periode wordt gelopen, een
beeld ontstaat van de ontwikkeling van dagvlinderstand van het gebied waar de route wordt
gelopen. Aangezien slechts een deel van een gebied wordt geïnventariseerd, is deze methodiek
minder geschikt voor kwantitatief onderzoek.
gebiedsinventarisatie
Een gebiedsinventarisatie wordt gedaan door een begrensd gebied systematisch te doorlopen
waarbij alle waarnemingen van dagvlinders worden genoteerd. Systematisch doorlopen betekent
dat zoveel mogelijk biotopen en geschikt oppervlak wordt bestreken. Meestal wordt voor een
gebiedsinventarisatie drie keer per jaar een bezoek gebracht in de periode april/mei, juli en
augustus/september.
Het voordeel van een gebiedsinventarisatie is dat met een relatief geringe inspanning een beeld
verkregen wordt van het voorkomen (kwalitatief) van dagvlinders. Er ontstaat echter slechts een
beperkt beeld van het gebruik van het gebied door dagvlinders en het voorkomen van soorten in
relatie tot de tijd van het jaar.
losse waarnemingen
Een losse waarneming is in feite een combinatie van een waarneming van een dagvlinder op een
bepaalde locatie op een bepaald moment, die wordt verricht buiten het kader van een
vlinderroute of een gebiedsinventarisatie. Dus een Dagpauwoog die tijdens het barbecuen in de
slabak landt of een Citroenvlinder die wordt waargenomen buiten de 'kooi' tijdens het lopen van
een vlinderroute. Losse waarnemingen zijn dan ook niet systematisch en vertellen weinig over
het voorkomen van de vlinder in relatie tot tijd en omgeving. Wel zijn ze waardevol aangezien ze
een beeld geven van het voorkomen van dagvlinders op locaties waar geen gestandaardiseerd
onderzoek (vlinderroute, gebiedsinventarisatie) plaats vindt.

2.2.2 Dekking 1999-2003
De afgelopen vijf jaar (1999-2003) is in Rotterdam veel geïnventariseerd, maar met name in de
laatste paar jaar zijn erg veel data verzameld. De gepresenteerde soortkaartjes zijn dan ook
actueel, aangezien de meeste stippen betrekking hebben op waarnemingen uit de periode 20012003. De kaartjes geven echter nog geen complete dekking aangezien de inventarisatieinspanning per kilometerhok enorm varieert.
In Figuur 3 is een kaart weergegeven van het aantal soorten dagvlinders per vierkante kilometer
in de periode 1999-2003. Deze kaart vertelt niets over de actuele dagvlinderstand, maar geeft
een beeld van de data die bij bSR aanwezig zijn. Een paar punten zijn van belang bij de
interpretatie van de kaart:
•

de Polder Schieveen, de noordoosthoek van de stad en grote delen van Hoogvliet en het
aangrenzende havengebied zijn niet rijkelijk bedeeld met grote rode stippen. Dit betekent
geenszins dat hier weinig vlinders voorkomen; het zijn de gebieden waar nog het minst
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•

•

geïnventariseerd is. Voor een goed beeld van de vlinderstand moet de komende jaren
dan ook aandacht worden besteed aan deze gebieden;
verwacht mag worden dat over een periode van vijf jaar minimaal 15 soorten dagvlinders
per kilometerhok kunnen worden waargenomen. Dit zijn alle algemeen voorkomende
stadsvlinders aangevuld met zwervers en soorten die gebonden zijn aan bijvoorbeeld
bosranden en schrale graslandjes. Mogelijk dat alleen enkele hokken in het centrum en
enkele hokken met veel water, industrie en akkerland dit aantal (net) niet zullen halen;
in hokken met grote stippen (16-20 soorten) liggen gebieden die óf de afgelopen periode
veelvuldig zijn bezocht of intensief zijn geïnventariseerd en/of gebieden die een erg rijke
dagvlinderstand hebben. Gebiedjes in de laatste categorie kunnen bij wijze van spreken
schrale bermen zijn waar in twee korte bezoekjes 15 soorten worden gezien.

Figuur 3. Aan tal soorten dagvlinders per kilometerhok in de periode 1999 tot en met 2003.

2.2.3 Literatuur
Geadviseerd wordt om gebruik te maken van de 'Veldgids Dagvlinders' van I. Wynhoff, C. van
Swaay en J. van der Made (1999), uitgegeven door de KNNV Uitgeverij. Dit boek biedt een goed
overzicht van de Nederlandse dagvlinders, waarbij per soort een of meerdere foto’s zijn afgedrukt
en een korte beschrijving wordt gegeven van enkele kenmerken, het voorkomen in Nederland en
biotoopgebruik.
Voor wie ook in het buitenland graag naar dagvlinders kijkt is ‘De nieuwe vlindergids’ van T.
Tolman en R. Lewington uit 1999 een aanrader. In dit boek worden 450 dagvlinders uit Europa en
Noordwest-Afrika beschreven. Een minpuntje aan het boek is dat de afbeeldingen van de vlinders
zijn gescheiden van de begeleidende teksten, waardoor veel gebladerd moet worden.

2.2.4 Waarnemers
C. Amsterdam, R. Andeweg, M. Backerra, A. de Baerdemaker, R. Bakker, A. van Ballegoie, K.
van de Berg, J. Bijl, R. den Boer, C. den Boogert, P. Borst, F. Brekelmans, P. van Dalen, F. van
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Dijk, N. van Dijk, C. van Dijk-Henderson, M. Edelman, M. Epe, P. Florusse, M. Franse, H.
Gaasbeek, C. van Gennep, E. van Gennep, G. Goedhart, E. van der Graaf, M. Groeneweg, B. de
Knegt, A. de Groot-Kwantes, A. de Haan-Van der Pluijm, T. Hagendijk-Nijholt, C. Heij, D. Hoek,
A. Hofman, L. Hoogwerf, A. Hulstkamp, C. Janson, S. Janssen, R. Kats, O. Kelder, R. Kiers, I.
Klos, A. Knibbe, T. Knoope, M. Koolhaas, A. Korving-Den Engelse, G. Kraak, K. van der Krieke,
H. de Kruijf, W. Lammens, L. Linnartz, D. Malkus, H. de Man, A. Meeuwsen, W. Moerland, K.
Mostert, J. Mulder, J. Muller, E. Noordervliet, J. Noppers, J. Ochtman-Dijkshoorn, J. Ochtman, M.
van Oostende, K. Papasotirioun, P. Polling, C. Pols, J. Reumer, P. van Rijsbergen, A. Roeloffzen,
A.-J. Rossenaar, A. Ruijer, M. van Savooijen, P. Schrijvershof, R. Seitzinger, C. Sips, A. Smit, J.
Smit, L. Smit, Th. Smits, I. Strik, H. Tiemensma, TIS Horvathweg, K. Veling, R. Vis, A. van
Waardenberg, L. Walboom, M. van de Watering & P. Winckers.

2.3

Libellen

2.3.1 Methodieken
libellenroutes
Evenals voor de dagvlinders worden routes uitgezet waarlangs libellen worden geteld. Deze
routes zijn meestal 200 meter lang, en opgedeeld in twee secties van 50 meter en één sectie van
100 meter. Op de eerste twee korte secties worden zowel de juffers als de libellen geteld, terwijl
op de sectie van 100 meter alleen de libellen worden geteld.
gebiedsinventarisatie
Een gebiedsinventarisatie bestaat in de regel uit het inventariseren van alle wateren in een
bepaald gebied, waarbij alle waarnemingen van juffers en libellen worden genoteerd. Dergelijke
inventarisaties leveren data van beperkte waarde, maar indien in een jaar meerdere bezoeken
aan een gebied worden gebracht kan toch een aardig beeld worden verkregen van de aanwezige
libellen.
losse waarnemingen
Een losse waarneming is in feite een combinatie van een waarneming van een libel op een
bepaalde locatie op een bepaald moment. Dus een Lantaarntje die tijdens het tennissen in je
racket belandt of een Platbuik die wordt waargenomen buiten de 'kooi' tijdens het lopen van een
libellenroute. Losse waarnemingen zijn dan ook niet systematisch en vertellen weinig over het
voorkomen van de libel in relatie tot tijd en omgeving. Wel zijn ze waardevol aangezien ze een
beeld geven van het voorkomen van libellen op locaties waar geen gestandaardiseerd onderzoek
plaats vindt.

2.3.2 Dekking 1999-2003
Het aantal personen dat in Rotterdam libellen inventariseert is in vergelijking met de dagvlinders
zeer beperkt. Dit heeft als belangrijkste consequentie dat de geleverde inspanning en daarmee
de hoeveelheid verkregen data beduidend geringer is. Inherent hieraan is het onderzochte
oppervlak kleiner. Daarentegen hoeven alleen wateren te worden bezocht; zwervende dieren en
jonge dieren die van het water wegtrekken worden vaak waargenomen tijdens het inventariseren
van andere soortgroepen.
Voor de kaarten zijn data gebruikt uit het archief van bSR uit de periode 1999 tot en met 2003. Uit
de eerste paar jaar van deze periode zijn echter nauwelijks gegevens bekend bij bSR waardoor
de meeste kaartjes uiteindelijk een beeld geven van de verzamelde data in 2002 en 2003. Er is
echter toch gebruik gemaakt van deze gegevens aangezien zij voor enkele zeldzame soorten
een wat representatiever beeld schetsen.
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Figuur 4. Aan tal soorten libellen per kilometerhok in de periode 1999 tot en met 2003.

Het kaartje (Figuur 4) laat zien waar relatief veel geïnventariseerd is: het Kralingse Bos, delen
van Overschie de omgeving van het Zuiderpark en IJsselmonde. In vergelijking met het kaartje
van de dagvlinders is de verwachting dat, ook na intensiever en gebiedsdekkend onderzoek, een
aantal hokken blijft steken in een zeer laag soortenaantal. Dit geldt bijvoorbeeld voor delen van
de haven ten noorden van Hoogvliet en de omgeving van Pernis en Polder Schieveen. Hier zijn
vaak slechts beperkt wateren aanwezig, die bovendien vaak van, voor libellen, matige of slechte
kwaliteit zijn door het ontbreken van water- en oevervegetatie en voldoende beschutting of
achterliggende biotoop. In de regel zullen in de meeste kilometerhokken waar wateren van
redelijke kwaliteit en voldoende achterliggende biotoop aanwezig zijn zeker 10 soorten kunnen
voorkomen. De beste hokken, zoals de twee in het noorden van het Kralingse Bos, kunnen
ongeveer 20 soorten herbergen.

2.3.3 Literatuur
Over de libellen en waterjuffers in Nederland zijn diverse publicaties verkrijgbaar. Een
overzichtelijke veldgids is de ‘Veldgids Libellen’, geschreven door F. Bos & M. Wasscher en
verschenen in de serie van KNNV Uitgeverij. Van elke soort zijn duidelijke foto’s afgebeeld en de
begeleidende tekst behandelt de herkenning, biotopen en het voorkomen van de soort. Het is een
ideaal boek voor iedereen die begint met het inventariseren van libellen.
Onmisbaar is de ‘Odon-tabel. Voor het op naam brengen van libellen zonder te vangen’ van
W. Reinboud, T. de Groot en M. Wasscher, uitgegeven door de Jeugdbondsuitgeverij, waarvan
inmiddels de vierde druk is verschenen (2002). Deze sleutel kan goed gebruikt worden in
combinatie met de ‘Veldgids Libellen’, om de uitgesleutelde soort te vergeleken met de
afbeeldingen in de veldgids.
'Libellen van Noordwest-Europa. Determinatie, verspreiding biotoopsvoorkeur en
bedreiging van de libellensoorten van Noordwest-Europa' van Wendler en Nüß (2002) en
uitgegeven door de Jeugdbondsuitgeverij (Utrecht) is eveneens zeer de moeite van het
aanschaffen waard.
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Ook Tirion heeft een veldgids uitgebracht, genaamd ‘Libellengids’, geschreven door G. Jurzitza
(2001). In het boek zijn mooie foto’s opgenomen, maar door de indeling op basis van biotopen
minder makkelijk te gebruiken voor diegenen die gewend zijn (en zo ook de soorten opzoeken)
aan de systematiek van de soortsvolgorde. Door de indeling op basis van biotopen zijn
zwervende exemplaren, die ver buiten hun gebruikelijke biotoop geraken, minder makkelijk terug
te vinden.
Wie nog niet genoeg heeft moet zeker ook ‘De Nederlandse Libellen (Odonata)’ aanschaffen,
geschreven door de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie en verschenen in 2002. Het
betreft deel vier uit de succesvolle serie de ‘Nederlandse Fauna’. In dit standaardwerk wordt
ingegaan op onder andere biotoopgebruik, levenswijze en uiteraard de verspreiding in Nederland.
Daarnaast wordt veel achtergrondinformatie gegeven over bijvoorbeeld bouw en ontwikkeling van
libellen, diversiteit en bescherming en beheer. Tevens is in dit werk een determinatiesleutel
opgenomen. Het is verstandig om deze bladzijden te kopieren (toegestaan mist niet voor
commercieel gebruik) voor veldwerk, aangezien het vrij ondoenlijk is om met het dikke boekwerk
het veld in te gaan.
Voor wie vertrouwd is met de duitse taal en zich wil bezighouden met het determineren van
larvenhuidjes zijn ‘Die Libellenlarven Deutschlands und Frankreichs. Handbuch für
Exuviensammler.’ van H. Heidemann en R. Seidenbusch (1993) en ‘Die Exuvien Europaischer
Libellen’ van B. Gerken en K. Sternberg (1999), uitgegeven door Huxaria Druckerei GmbH,
onmisbaar.

2.3.4 Waarnemers
R. Andeweg, M. Backerra, H. Besjes, J. Bijl, F. Brekelmans, P. van Dalen, M. Epe, H. Gaasbeek,
R. Geraerds, H. Gronert, A. Hospers, M. Hospers, A. Hulstkamp, S. Janssen, L. van KampenBrouwer, R. Kats, T. Knoope, A. Koster, G. Kraak, K. van der Krieke, L. Linnartz, K. Mostert, S.
Ouwendijk, A. Roeloffzen, A-J. Rossenaar, P. Schrijvershof, R. Seitzinger, J. Smit, mevrouw
Storm & K. Veling.

2.4

Sprinkhanen en krekels

2.4.1 Methodieken
Gebiedsinventarisatie
Voor een gebiedsinventarisatie worden per jaar minimaal twee bezoeken gebracht aan een
begrensd gebied, waarbij op basis van geluid en met behulp van een insectennet de aanwezige
soorten worden geïnventariseerd. Door het aantal zingende mannetjes te tellen kan een schatting
worden gemaakt van de populatiegrootte. Voor sommige soorten worden hulpmiddelen ingezet,
zoals een batdetector. Een dergelijk apparaat kan voor de mens niet hoorbare tonen met hoge
frequentie (in de regel boven 20 kHz) omzetten in hoorbaar geluid.
Losse waarnemingen
Ook voor sprinkhanen en krekels geldt dat een losse waarneming gedaan wordt buiten een
inventarisatie om. De meeste bij bSR aanwezige data van sprinkhanen en krekels betreffen losse
waarnemingen; anders dan bijvoorbeeld geldt voor libellen en dagvlinders is minder vraag naar
onderzoek naar het voorkomen van sprinkhanen.
Enkele soorten lenen zich uitstekend om 'los' te worden waargenomen. Een goed voorbeeld is de
Grote groene sabelsprinkhaan, die vanuit trein, auto of fietsend kan worden gehoord.
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2.4.2 Dekking 2002-2003
Evenals voor de libellen geldt dat het aantal inventariseerders in Rotterdam zeer beperkt is.
Daarnaast wordt pas sinds 2002 enigszins structureel geïnventariseerd, waardoor ervoor
gekozen alleen data te gebruiken uit de jaren 2002 en 2003.
Van de meeste in Rotterdam gelegen kilometerhokken zijn in de periode 2002-2003
waarnemingen gedaan van sprinkhanen (Figuur 5). Het grootste deel bestaat echter uit losse
waarnemingen, inventarisaties hebben slechts op beperkte schaal plaatsgevonden. De
deelgemeente Hoogvliet is in 2003 in opdracht van bSR gebiedsdekkend onderzocht door
Stichting Landschapsonderhoud Rotterdam (J. Mulder), waarbij per kilometerhok een aantal
representatieve locaties is bezocht. Tevens is door Stichting Landschapsonderhoud (J. Mulder) in
2002 in opdracht van bSR onderzoek gedaan naar het voorkomen van sprinkhanen op
braakliggende terreinen.
Indien met de inventarisatie-inspanning van 2002 en 2003 de komende paar jaar verder wordt
geïnventariseerd, is de verwachting dat de stad in 2006 goed is geïnventariseerd op het
voorkomen van sprinkhanen en krekels. Het aantal van 10 soorten moet voor de meeste hokken
zeer haalbaar zijn. Wellicht dat een enkel hok de vijftien soorten gaat halen.

Figuur 5. . Aantal soorten sprin khanen per kilometerhok in de periode 1999 tot en met 2003.

2.4.3 Literatuur
Momenteel is in Nederland geen recente literatuur te verkrijgen over de Nederlandse sprinkhanen
en krekels. In 1997 is het, reeds lang uitverkochte, boek ‘De sprinkhanen en krekels van
Nederland (Orthoptera)’ verschenen, van de hand van R. Kleukers, E.J. van Nieukerken, B.
Odé, L.P.M. Willemse en W.K.R.E. van Wingerden. Het betreft het eerste deel uit de serie de
‘Nederlandse Fauna’. Met enig geluk is het tweedehands nog te verkrijgen. Het goede nieuws is
dat het boek zal worden herdrukt, nog onduidelijk is wanneer het zal gaan verschijnen. Tevens
zal op korte termijn een determinatiesleutel verschijnen in de serie van de NJN-uitgeverij en later
dit jaar zal vermoedelijk ook de ‘Veldgids Sprinkhanen en Krekels’ verschijnen, uit dezelde
KNNV-serie als van de dagvlinders en libellen.
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Op de website van onze zuiderburen www.saltabel.org is een determinatiesleutel te downloaden
van H. Devriese (1992), die in Rotterdam goed gebruikt kan worden. Let wel: het Zanddoorntje
heet bij onze zuiderburen Duindoorntje. Verder is de Zuidelijke boomsprinkhaan niet in de tabel
opgenomen.

2.4.4 Waarnemers
R. Andeweg, B. van As, M. Backerra, A. van Ballegoie, F. Brekelmans, de heer Carels, P. van
Dalen, M.Epe, H. Gaasbeek, R. Groeneweg, A. van Heerden, D. Hoek, L. Hoogwerf, A. Hospers,
M. Hospers, R. Kats, B. de Knegt, T. Knoope, D. Koekebakker, K. van der Krieke, G. Kraak, L.
Linnartz, J. Meijer, M. Meijer, A. van Meurs, K. Mostert, J. Mulder, J. Ochtman, J. OchtmanDijkshoorn, P. van Tilburg & R. de Wit
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3

DAGVLINDERS

3.1

Algemeen

De afgelopen vijf jaar zijn, voor zover bekend bij bSR, 32 soorten dagvlinders waargenomen
binnen de gemeente Rotterdam. Dit is een behoorlijk aantal, maar een aantal soorten wordt
alleen waargenomen in de duinen van Hoek van Holland en op de Maasvlakte en niet in de stad
Rotterdam.
Onder de 32 soorten zitten enkele dagvlinders waarvan slechts incidentele waarnemingen zijn
gedaan. Het betreft bijvoorbeeld het Resedawitje, dat in 2003 is waargenomen op de Maasvlakte
en mogelijk ook in het Schiebroekse Park, de Koningspage die in 2003 langs de A16 vanuit het
zuiden Rotterdam kwam binnenvliegen en het Geelsprietdikkopje, waarvan echter nog geen
tastbare bewijzen zijn dat de soort daadwerkelijk voorkomt. Ook de waarneming van het
Spiegeldikkopje is meegenomen, hoe ongeloofwaardig deze ook mag klinken voor een stad in
het westen van het land; mogelijk betreft het uit kweek ontsnapte exemplaren. Van de Heivlinder
en de Kleine parelmoervlinder zijn alleen populaties bekend van de Maasvlakte en Hoek van
Holland.
Binnen de stad zelf (inclusief Hoogvliet maar exclusief het havengebied ten westen van de Oude
Maas en Hoek van Holland) kunnen jaarlijks ongeveer 25 soorten worden waargenomen, de
enkele incidentele zwervers uit het zuiden daargelaten. Een kleine 20 soorten komt vrij tot zeer
algemeen voor en heeft populaties in de stad.
Van een aantal soorten zijn slechts zeer lokaal (kleine) populaties bekend of bestaat het
vermoeden dat een populatie aanwezig is. Dit geldt bijvoorbeeld voor het Oranjetipje, waarvan
jaarlijks een handvol waarnemingen bSR bereikt. Mogelijk is op het Eiland Van Brienenoord een
populatie aanwezig, gezien het feit dat hier vorig jaar een aantal exemplaren is waargenomen.
Ook parken als het Kralingse Bos, Schiebroekse Park, Park de Twee Heuvels en het
Ruigeplaatbos zouden voor deze soort geschikt kunnen zijn. Recent (voorjaar 2004) is een
mannetje Oranjetipje waargenomen in het Schiebroekse Park.
Verrassend waren de waarnemingen van de Eikepage in 2003, in het Zuiderpark en het Kralingse
Bos. Dit zijn de eerste waarnemingen in de stad, maar ook in Hoogvliet is de soort waargenomen.
Het is mogelijk dat de soort zich recent in Rotterdam heeft gevestigd. Het is echter een zeer lastig
waar te nemen dagvlinder en de ontdekking van deze soort op genoemde locaties lijkt dan ook
gekoppeld te zijn aan de kennis en inventarisatie-inspanning van betreffende waarnemers.
Enkele soorten zijn in opmars, waaronder het Oranje zandoogje. Van deze soort was het
voorkomen in Hoogvliet en het havengebied al langer bekend, in Rotterdam zijn in 2003 voor het
eerst diverse waarnemingen gedaan ten noorden van de Maas. Ook het Bont zandoogje lijkt zijn
areaal uit te breiden, met zelfs waarnemingen in Het Park bij de Euromast.
Een paar soorten zijn, in vergelijking met andere steden of de rest van het land, in Rotterdam
opvallend zeldzaam. Dit geldt met name voor het Bruin zandoogje, die erg weinig wordt
waargenomen. Alleen in Hoogvliet (en uiteraard het havengebied en Hoek van Holland) is het
een algemene soort. Ook het Hooibeestje wordt in de stad zelden waargenomen; momenteel is
van slechts twee (kleine) locaties bekend dat een populatie aanwezig is, namelijk een schrale,
kruidenrijke berm langs de Laan op Zuid en het Terbregseplein. Daarnaast valt ook het aantal
waarnemingen van de Citroenvlinder enigszins tegen, vermoedelijk veroorzaakt door een gebrek
aan parken en tuinen met de waardplanten.
Iedereen die er jaarlijks in Rotterdam enkele dagen op uit trekt om dagvlinders te inventariseren
moet toch zeker 20 soorten kunnen waarnemen. Door gericht enkele goede locaties te bezoeken
kan, met wat geluk, de 25 worden gehaald. De echte mazzelaars halen de 30; je moet dan wel de
langsvliegende Koningspage of de rustende Rouwmantel scoren wil je dat aantal halen
(voorzover bij bSR bekend heeft nog geen Rotterdammer in Rotterdam zoveel geluk gehad).
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3.2

Bespreking per soort

3.2.1 Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola
voorkomen Rotterdam
Het Zwartsprietdikkopje is in Rotterdam een algemene soort van kruidenrijke, grazige vegetaties.
Bermen en braakliggende terreinen vormen voor deze soort de belangrijkste biotopen. In
vergelijking met het Groot dikkopje lijkt het Zwartsprietdikkopje de voorkeur te geven aan wat
ruigere vegetaties.
determinatie
Het Zwartsprietdikkopje is te herkennen aan de ongevlekte, oranje vleugels en de zwarte onderen bovenkant van de sprietknopjes. Het is een van de kleinste Rotterdamse dagvlinders.
Verwarring is mogelijk met het Geelsprietdikkopje, waarvan de onderkanten van de sprietknopjes
geel zijn. Soms zijn bij het Groot dikkopje de vlekken op de vleugels niet duidelijk zichtbaar
waardoor ook met deze soort verwarring op zou kunnen treden.

3.2.2 Groot dikkopje Ochlodes faunus
voorkomen Rotterdam
Het Groot dikkopje lijkt in vergelijking met het Zwartsprietdikkopje wat minder voor te komen in
ruige terreinen. Grazige vegetaties, met name die gedomineerd door Glanshaver (Arrhenaterum
elatius) lijken favoriet. Tevens is een voorkeur voor grazige vegetaties met aanplant van jonge
struiken (pers. med. K. Mostert) of struweel en bos in de directe nabijheid.
determinatie
Zie voor verwarring met het Zwartsprietdikkopje aldaar. Evenals het Geelsprietdikkopje heeft het
Groot dikkopje een lichte onderkant van de uiteinden van de sprietjes. Opvallend zijn echter de
licht gekleurde vlekken op de vleugels van deze soort. Kan verward worden met de niet in
Rotterdam voorkomend Kommavlinder; deze heeft echter duidelijk witte vlekjes op de onderkant
van de achtervleugels. De Kommavlinder is in 2992 aangetroffen op de Vlaardingse Maassluis en
is ook bekend van Ackerdijk (pers. med. B. van As).
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3.2.3 Groot koolwitje Pieris brassicae
voorkomen Rotterdam
Algemene soort in allerlei biotopen, waaronder tuinen, parken en braakliggende terreinen. Het
Groot koolwitje wordt zelden in grote aantallen waargenomen, de meeste waarnemingen
betreffen individuen.
determinatie
Door zijn opvallende grootte is het Groot koolwitje in de regel niet met de andere in Rotterdam
voorkomende witjes te verwarren. Daarnaast loopt de zwarte vlek in de punt van de bovenkant
van de voorvleugel ver langs de rand van de vleugel af (bij het vrouwtje tot voorbij het kleine
zwarte vlekje op het midden van de vleugel), in tegenstelling tot de vlek van het Klein koolwitje.
Dit kenmerk is van belang aangezien bijvoorbeeld voeding en klimaat een rol kunnen spelen in
de groei, waardoor kleine exemplaren van het Groot koolwitje even groot kunnen zijn als grote
exemplaren van het Klein koolwitje en de grootte niet als kenmerk kan worden gebruikt.

3.2.4 Klein koolwitje Pieris rapae
voorkomen Rotterdam
Een van de meest algemene soorten in Rotterdam die in allerlei biotopen kan worden
waargenomen, waaronder tuinen, bermen, parken en akkerland. Het kaartje toont enkele lege
hokken, wat vooral te maken heeft met de geringe inventarisatieinzet in die gebieden.
determinatie
Lijkt door overeenkomstige grootte het meest op het Klein geaderd witje. Van deze laatste zijn de
aders in de vleugels echter donker bestoven. Het Klein koolwitje is daarnaast in de regel een stuk
kleiner dan het Groot koolwitje en verschilt verder van deze door de niet langs de vleugelrand
aflopende zwarte vlek in de punt op de bovenkant van de voorvleugel. Pas echter op met groot
uitgevallen exemplaren van het Klein koolwitje en kleine exemplaren van het Groot koolwitje!
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3.2.5 Klein geaderd witje Pieris napi
voorkomen Rotterdam
In Rotterdam zeer algemene soort die overal kan worden waargenomen. Dit witje geeft de
voorkeur aan parken en groengebieden met open water en lijkt wat beschuttere en vochtigere
vliegplaatsen te verkiezen dan het Klein koolwitje en het Groot koolwitje. In het Kralingse Bos en
op het Eiland Van Brienenoord is het de talrijkste soort.
determinatie
De soort is door de opvallende bestuiving van de aders aan de onderkant van de vleugels vrijwel
niet met de het Klein koolwitje en het Groot koolwitje te verwarren. Pas op met dieren waarvan de
bestuiving is vervaagd; als kenmerk kan dan de afwijkende zwarttekening in de punten van de
voorvleugels worden gebruik.

3.2.6 Oranjetipje Anthocharis cardamines
voorkomen Rotterdam
Het Oranjetipje is in Rotterdam een zeer zeldzame verschijning. Er zijn vrijwel alleen meldingen
van individuen, wat mogelijk zwervende exemplaren zijn. In 2003 is echter een aantal
exemplaren waargenomen op het Eiland van Brienenoord, mogelijk is zich daar een kleine
populatie aan het vestigen. In het voorjaar van 2004 is het Oranjetipje waargenomen in het
Schiebroekse Park, wellicht dat ook daar een populatie aanwezig is!
determinatie
Het mannetje is door de opvallende oranje punt van de voorvleugels niet met andere soorten te
verwarren. Het vrouwtje mist de oranje vlekken, maar kan van de overige witjes worden
onderscheiden door de groen gemarmerde onderkant van de achtervleugel. Dit kenmerk komt
echter ook voor bij het Resedawitje. Met name de mannetjes van het Resedawitje zijn hierdoor te
verwarren met de vrouwtjes van het Oranjetipje. Een betrouwbaar kenmerk is de zwarte vlek op
de bovenkant in het midden van de voorrand van de voorvleugel, die bij het Oranjetipje
beduidend kleiner is.
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3.2.7 Gele luzernevlinder Colias hyale
voorkomen Rotterdam
De Gele luzernevlinder is een trekvlinder waardoor de soort overal in Rotterdam kan worden
waargenomen.
determinatie
De Gele luzernevlinder lijkt op de Oranje luzernevlinder, die in Rotterdam wat vaker wordt
waargenomen (3.2.8). De lichtere kleur van de vleugels kan een aanwijzing zijn dat het om de
Gele luzernevlinder gaat. Daarnaast is de zwarttekening langs de randen op de bovenkant van
de vleugels veel minder uitgebreid dan bij de Oranje luzernevlinder.
Een soort die erg veel lijkt op de Gele luzernevlinder is de Zuidelijke luzernevlinder (Colias
alfacariensis), het onderscheid tussen deze twee is vaak niet te maken. De kans is echter zeer
klein dat deze soort in Rotterdam kan worden waargenomen, aangezien het geen trekvlinder is
en hij de voorkeur geeft aan kalkgraslanden met Paardenhoefklaver (Wynhoff et al.1999).

3.2.8 Oranje luzernevlinder Colias croceus
voorkomen Rotterdam
Evenals de Gele luzernevlinder is ook de Oranje luzernevlinder een trekvlinder, die overal kan
worden waargenomen. De soort is met name in 2002 en 2003 regelmatig waargenomen in
Rotterdam. Veel waarnemingen zijn gedaan op ruige, braakliggende terreinen, maar ook op de
uitgestrekte grasvelden van Rotterdam Airport en in het Park bij de Euromast is de soort
waargenomen.
determinatie
De Oranje luzernevlinder lijkt op de Gele luzernevlinder, maar de soort is donkerder (oranje) van
kleur met een uitgebreide zwarttekening langs de randen op de bovenkant van de vleugels.
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3.2.9 Citroenvlinder Gonepteryx rhamni
voorkomen Rotterdam
De Citroenvlinder wordt verspreid over Rotterdam waargenomen, maar vrijwel altijd in lage
aantallen. Met name delen van de noordrand van Rotterdam en het Kralingse Bos en omgeving
zijn goede gebieden om de soort aan te treffen. Waarschijnlijk wordt de Citroenvlinder in
Rotterdam in zijn voorkomen beperkt door een laag aanbod van de waardplanten, namelijk
Sporkehout (Rhamnus frangula) en Wegedoorn (R. cathartica).
determinatie
Mannetjes zijn, door de felgele kleur en het ontbreken van zwarte vlekken in Rotterdam niet met
andere soorten te verwarren. Vrouwtjes lijken op de algemene witjes, maar zijn hiervan direct te
onderscheiden door het ontbreken van zwarte vlekken op de vleugels.

3.2.10 Kleine vuurvlinder Lycaena phlaes
voorkomen Rotterdam
De Kleine vuurvlinder is een algemene soort van kruidenrijke graslanden. De voorkeur wordt
gegeven aan schrale vegetaties op zandgrond, zoals op braakliggende terreinen en in bermen.
De soort komt echter ook voor in 'vettere' graslanden, zoals de graslanden op Rotterdam Airport,
de bermen van de Westzeedijk en de grazige vegetaties in het Kralingse Bos.
determinatie
Door het formaat en de oranje kleur en de zwarte vlekjes op de bovenkant van de vleugels is de
Kleine vuurvlinder in Rotterdam niet met andere soorten te verwarren; de Grote vuurvlinder
(Lycaena dispar subsp. batava) en de Bruine vuurvlinder (Lycaena tityrus) lijken op de soort,
maar komen in Rotterdam niet voor en zijn hier ook niet te verwachten.

Voorlopige atlas dagvlinders, libellen en sprink hanen Rotterdam

23

bureau Stadsnat uur R otterdam

3.2.11 Eikepage Neozephyrus quercus
voorkomen Rotterdam
In 2003 is de Eikepage voor het eerst aangetroffen in Rotterdam, namelijk in het Zuiderpark en in
het Kralingse Bos. Eerder was de soort reeds aangetroffen in Hoogvliet. Mogelijk is de Eikepage
lange tijd over het hoofd gezien; het is een klein, onopvallend vlindertje dat voornamelijk hoog in
de kruinen van eiken voorkomt. Het is onbekend hoe groot de populaties zijn van deze in
Rotterdam vooralsnog zeer zeldzame soort.
determinatie
De mannetjes van de Eikepage zijn door de opvallende blauwpaarse weerschijn op de bovenkant
van de donkerbruine vleugels direct herkenbaar. Daarnaast hebben zowel mannetjes als
vrouwtjes een zeer klein staartje, waardoor ze als page herkenbaar zijn. Het staartje kan echter
ontbreken bij oudere, afgevlogen exemplaren. De onderkant van de vleugels is grijs met een witte
band. Het is onwaarschijnlijk dat andere bruingekleurde pages in Rotterdam voorkomen.

3.2.12 Boomblauwtje Celastrina argiolus
voorkomen Rotterdam
Het Boomblauwtje kan algemeen worden aangetroffen in allerlei parken, tuinen en plantsoenen.
Enige voorwaarde is de aanwezigheid van opgaande vegetatie (struiken, bomen) en
waardplanten. Dit zijn bijvoorbeeld Hulst (Ilex aquifolium) en Klimop (Hedera helix) (Tax 1989).
Ondanks dat de soort vaak vrij hoog vliegt wordt hij door de opvallende blauwe kleuring niet snel
gemist.
determinatie
Het Boomblauwtje kan worden verward met het enige andere blauw gekleurde vlindertje in
Rotterdam, het Icarusblauwtje. Deze heeft op de onderkant van de vleugels echter een licht
beige-bruinige kleuring met oranje vlekjes; dit kenmerk wordt bij het boomblauwtje, die van
onderen licht grijsblauw is gekleurd, nooit waargenomen.
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3.2.13 Bruin blauwtje Plebeius agestis
voorkomen Rotterdam
Hoewel zelden talrijk is het Bruin blauwtje een redelijk algemene soort in Rotterdam. Het
vlindertje geeft de voorkeur aan korte, schrale en grazige vegetaties met kruiden als
Jacobskruiskruid en Rode klaver. Extensieve tot intensieve begrazing, bijvoorbeeld door
konijnen, lijkt het voorkomen van de soort te bevorderen. Als waardplant worden diverse in
Rotterdam algemeen voorkomende geraniumachtigen (Geraniaceae) gebruikt. Goede locaties
om de soort aan te treffen zijn het Terbregse Plein, de omgeving van de G.K. van Hogendorpweg
en droge, braakliggende terreintjes langs wegen en spoorlijnen.
determinatie
Zowel mannetjes als vrouwtjes van het Bruin blauwtje zijn te verwarren met het vrouwtje van het
Icarusblauwtje. Het belangrijkste kenmerk van het Bruin blauwtje is de afwezigheid van
wortelvlekken op de onderkant van de voorvleugel. Daarnaast is de witte franje langs de randen
van de bovenkant van de vleugels geblokt door de aanwezigheid van dunne, zwarte dwarslijntjes.
Ook de rangschikking van de vlekjes op de onderkant van de voorvleugels is verschillend en met
enige oefening is ook dit kenmerk goed te gebruiken.

3.2.14 Icarusblauwtje Polyommatus icarus
voorkomen Rotterdam
Overal in Rotterdam waar kruidenrijke, grazige vegetaties of ruigtes aanwezig zijn kan het
Icarusblauwtje worden aangetroffen. Ook de waardplanten (Lotus spec., Medicago spec.,
Trifolium spec.) komen in Rotterdam algemeen voor. Zelfs ingesloten, kleine braakliggende
terreintjes in het centrum van de stad worden door het Icarusblauwtje bevolkt.
determinatie
Mannetjes van het Icarusblauwtje zijn door de licht beige-bruinige kleuring met oranje vlekjes op
de onderkant van de vleugels goed te onderscheiden van het Boomblauwtje. Andere blauwe
blauwtjes komen in Rotterdam niet voor. Zie voor het onderscheid van de vrouwtjes met het Bruin
blauwtje (paragraaf 3.2.13).
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3.2.15 Dagpauwoog Inachis io
voorkomen Rotterdam
De Dagpauwoog is in Rotterdam algemeen en kan in goed jaren vrijwel overal worden
aangetroffen. Parken, tuinen en gevarieerde groengebieden lijken favoriet. Over het algemeen
zijn de aantallen die worden aangetroffen laag, zeker in vergelijking met bijvoorbeeld Kleine vos
of Distelvlinder. Een factor 1:10 is niet uitzonderlijk in de verhouding tussen Dagpauwoog en
andere algemeen voorkomende schoenlappers. De soort kan in goede jaren echter met hoge
aantallen aanwezig zijn (Wynhoff et al. 1999).
determinatie
Door de opvallend rood bont gekleurde bovenkant van de vleugels is de Dagpauwoog niet met
andere soorten te verwarren.

3.2.16 Distelvlinder Vanessa cardui
voorkomen Rotterdam
Deze trekvlinder komt elk jaar vanuit Zuid-Europa en Noord-Afrika Rotterdam (en uiteraard de
rest van Nederland) binnenvliegen. Het is, met name in goede jaren, een zeer algemene soort die
overal kan worden waargenomen. Ruigtes met brandnetels en distels in open landschappen zijn
dan favoriete locaties.
determinatie
De Distelvlinder is door de karakteristieke tekening op de boven- en onderkant van de vleugels
niet met andere soorten te verwarren.
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3.2.17 Atalanta Vanessa atalanta
voorkomen Rotterdam
Deze zwartrood gekleurde schoenlapper komt in Rotterdam algemeen voor en kan, doordat de
soort goed vliegt, overal worden aangetroffen. Evenals de Distelvlinder is de Atalanta een
trekvlinder die vanuit het zuiden Nederland bereikt (Tolman & Lewington 1999). Ook voor deze
soort geldt dat de aantallen per jaar sterk kunnen fluctueren. De Atalanta overwintert in de regel,
evenals de Distelvlinder, niet in Nederland, al kunnen enkele exemplaren op vorstvrije locaties de
winter doorkomen (Tax 1989).
determinatie
De Atalanta is een grote vlinder die door de zwart-rood-witte tekening op de bovenkant van de
vleugels in Rotterdam niet met andere soorten kan worden verward.

3.2.18 Kleine vos Aglais urticae
voorkomen Rotterdam
De Kleine vos is in Rotterdam een zeer algemene soort die in grote aantallen voor kan komen.
Het jaar 2003 was voor de soort in Rotterdam een topjaar, gezien de grote aantallen die werden
waargenomen op Rotterdam Airport en in het Schiebroekse Park. De Kleine vos wordt veel
waargenomen in grazige ruigtes met veel distels en andere ruigtkruiden.
determinatie
Door de karakteristieke kleuren op de bovenzijde van de vleugels niet met andere soorten te
verwarren. Recent (voorjaar 2004, www.vlinderstichting.nl) is de Grote vos, een zwerver uit ZuidEuropa, waargenomen langs de kust bij Rotterdam. Deze soort is echter flink groter en mist de
blauwe vlekjes in de rand op de bovenkant van de voorvleugel. Daarnaast staan in het midden
van de bovenkant van de voorvleugel vier zwarte vlekjes, terwijl er dit bij de Kleine vos slechts
drie zijn (Wynhoff et al. 1999).
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3.2.19 Gehakkelde aurelia Polygonia c-album
voorkomen Rotterdam
De Gehakkelde aurelia is in Rotterdam een algemene soort van bossen, parken en tuinen. Open
gebieden en uitgestrekte graslanden worden gemeden, tenzij structuur in de vorm van
bijvoorbeeld heggen of boomgroepjes aanwezig is. De aantallen zijn in de regel vrij laag. De soort
is pas sinds 1992 algemeen in de regio (pers. med. B. van As).
determinatie
De gehakkelde vleugels in combinatie met de witte ‘c’ op de onderkant van de achtervleugel kan
niet leiden tot verwarring. Pas wel op met bijvoorbeeld afgevlogen exemplaren van de Kleine vos,
waarvan de vleugels rafelig en beschadigd kunnen zijn. Deze heeft echter blauwe vlekjes in de
rand van de vleugels, die niet aanwezig zijn bij de Gehakkelde aurelia.

3.2.20 Landkaartje Araschnia levana
voorkomen Rotterdam
Het Landkaartje is in Rotterdam Noord een algemene soort van parken en groengebieden buiten
het centrum, op Zuid is het Landkaartje opvallend minder algemeen. In het Schiebroekse Park
was de soort in 2003 de meest talrijke vlinder. Ook in het relatief vlinderarme Kralingse Bos is het
een algemene en lokaal talrijke verschijning.
determinatie
De licht gekleurde voorjaarsvorm levert in de regel weinig verwarring op. De donker gekleurde
najaarsvorm echter wordt regelmatig verward met de Kleine ijsvogelvlinder (Limenitis camilla),
een soort die niet in Rotterdam voorkomt. Deze verwarring wordt veroorzaakt door de witte band
die zowel over de bovenkant als over de onderkant van de vleugels loopt. De Kleine
ijsvogelvlinder is echter duidelijk groter en mist de oranje vlekjes langs de randen op de
bovenkant van de vleugels. Afgebeeld zijn de voorjaarsvariant (linksboven) en de najaarsvariant
(rechtsonder).
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3.2.21 Kleine parelmoervlinder Issoria lathonia
voorkomen Rotterdam
Waarschijnlijk zijn binnen de gemeente Rotterdam alleen in Hoek van Holland populaties van de
Kleine parelmoervlinder aanwezig. Af en toe worden zwervende individuen waargenomen in de
stad. Het is echter vrijwel uitgesloten dat de dieren zich in de stad voortplanten, in verband met
een tekort aan geschikte biotopen met viooltjes, de waardplanten.
determinatie
Door de karakteristieke tekening op zowel bovenzijde als onderzijde van de vleugels is de soort
direct als parelmoervlinder te herkennen. Andere soorten parelmoervlinders zijn in de stad niet te
verwachten, maar loop voor de zekerheid een aantal kenmerken door!

3.2.22 Bruin zandoogje Maniola jurtina
voorkomen Rotterdam
Deze in Nederland zeer algemene soort is in Rotterdam opvallend zeldzaam. In IJsselmonde is in
2001 een aantal exemplaren waargenomen, daarnaast is de soort waargenomen in Delfshaven
en bij de grens met Schiedam. In Hoogvliet en het havengebied is het echter een (zeer)
algemene soort van allerlei grazige vegetaties.
determinatie
Het Bruin zandoogje kan verward worden met het Koevinkje en het Oranje zandoogje. Het
Koevinkje, die nog niet van Rotterdam bekend is maar bijvoorbeeld wel op Voorne voorkomt
(Janssen 2003), is zowel van boven als van onder zeer donker gekleurd met enkele licht
omrande oogvlekjes. Het Oranje zandoogje is iets kleiner en heeft, in tegenstelling tot het Bruin
zandoogje, ook op de bovenkant van de achtervleugel oranje tekening.
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3.2.23 Oranje zandoogje Pyronia tithonus
voorkomen Rotterdam
Deze soort bereikt in Rotterdam ongeveer de grens van zijn regionale verspreiding, al schuift
deze verder op naar het noorden (Janssen 2003). Op Zuid is de soort van een aantal locaties
bekend, maar ook op Noord zijn in 2003 enkele waarnemingen gedaan. Ook is de soort van
Ackerdijk bekend (med. B. Teunissen via B. van As). In de stad blijft het vooralsnog een vrij
zeldzame soort, in het havengebied en Hoogvliet is het echter een algemene soort van
bloemrijke, grazige vegetatie.
determinatie
Het Oranje zandoogje is groter dan het Hooibeestje maar kleiner dan het Bruin zandoogje. De
oranje tekening op de bovenkant van de vleugels is uitgebreider dan bij het Bruin zandoogje,
waarvan de bovenkant van de achtervleugel bruin is; het Hooibeestje is van boven effen licht
oranjebruin. De oogvlekken op de onder- en bovenkant van de voorvleugel hebben twee witte
stipjes.

3.2.24 Hooibeestje Coenonympha pamphilus
voorkomen Rotterdam
In Rotterdam is deze soort opvallend zeldzaam. Op enkele locaties, waaronder een berm langs
de Laan op Zuid en het Terbregseplein, zijn populaties aanwezig; het betreft hier schrale en
droge, grazige vegetaties met zandige ondergrond. Verder wordt de soort af en toe zwervend
waargenomen, met name op braakliggende terreinen. In Hoogvliet en het havengebied is het een
algemene en soms talrijke soort.
determinatie
Door de effen kleur van de bovenkant van de vleugels en het kleine formaat is het Hooibeestje
vrijwel niet met andere soorten te verwarren. Rustend zit de soort met de vleugels gesloten
waardoor hij niet altijd makkelijk te vinden is.
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3.2.25 Bont zandoogje Pararge aegeria
voorkomen Rotterdam
Van het Bont zandoogje zijn in 2003 in Rotterdam opvallend veel waarnemingen gedaan, het lijkt
of de soort zich permanent gaat vestigen. Daarvoor was het Bont zandoogje een uiterst zeldzame
verschijning. Waarnemingen zijn onder andere gedaan in het Kralingse Bos, Park Zestienhoven,
het Ommooordse Veld, Schiebroekse Park, Park Schoonoord en Het Park bij de Euromast. De
soort heeft duidelijk een voorkeur voor bosrijke stadsparken.
determinatie
Door de opvallend lichte vlekkentekening op de bovenzijde van de vleugels is het Bont zandoogje
in Rotterdam niet met andere soorten te verwarren. De Argusvlinder heeft een soortgelijke
tekening maar deze is duidelijk oranje gekleurd.

3.2.26 Argusvlinder Lasiommata megera
voorkomen Rotterdam
De Argusvlinder is het algemeenste zandoogje in Rotterdam. De soort wordt waargenomen in
structuurrijke parken met veel grazige en kruidenrijke vegetaties, maar ook in bermen en op
braakliggende terreinen. De aantallen zijn vrijwel nooit hoog, meestal betreft het enkele
exemplaren.
determinatie
Het Bont zandoogje heeft een enigszins vergelijkbaar maar minder uitgebreid vlekkenpatroon en
is grotendeels donker bruin gekleurd. Door de aanwezigheid van duidelijke oogjes op de
bovenkant en onderkant van de vleugels is de Argusvlinder verder niet met andere soorten te
verwarren.
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3.3

Zwervers en incidentele waarnemingen

3.3.1 Spiegeldikkopje Heteropterus morpheus
voorkomen Rotterdam
Het Spiegeldikkopje is in 1995 waargenomen bij de Bergse Voorplas; het betrof twee
exemplaren. Deze soort komt in Nederland met name voor in de omgeving van Weert (Janssen
2003). Het is vrijwel uitgesloten dat het Spiegeldikkopje op eigen kracht Rotterdam weet te
bereiken, mogelijk betreft het uit kweek ontsnapte exemplaren.
determinatie
Door de opvallende vlekken op de onderkant van de vleugels is het Spiegeldikkopje niet met
andere Rotterdamse soorten te verwarren. Wel kan verwarring optreden met het Bont dikkopje
(Carterocephalus palaemon), maar ook deze soort komt niet voor in de omgeving van Rotterdam
(Janssen 2003).

3.3.2 Geelsprietdikkopje Thymelicus sylvestris
voorkomen Rotterdam
Het is onduidelijk of het Geelsprietdikkopje in Rotterdam voorkomt. Enkele meldingen konden niet
worden gecontroleerd. Het is echter niet onmogelijk dat de soort in Rotterdam kan worden
aangetroffen.
determinatie
Het Geelsprietdikkopje kan worden verward met het Zwartsprietdikkopje en het Groot dikkopje.
De onderkant van het sprietknopjes is geel en de vleugels zijn ongevlekt, wat betrouwbare
kenmerken zijn om de soort te onderscheiden van de andere twee dikkopjes. Gelukkig heeft Kars
Veling (De Vlinderstichting) aangeboden om meteen naar Rotterdam af te reizen indien het
Geelsprietdikkopje (mogelijk) wordt waargenomen. Iedereen goed zoeken dus!

3.3.3 Koningspage Iphiclides podalirius
voorkomen Rotterdam
De Koningspage is in 2003 waargenomen langs de A16 bij de Beverwaard op Rotterdam zuid.
De waarnemer mag zich gelukkig prijzen, want het is vooralsnog een zeer zeldzame trekvlinder
vanuit het zuiden.
determinatie
Verwarring is alleen mogelijk met de Koninginnepage, die echter een duidelijk andere tekening op
de vleugels heeft.
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3.3.4 Koninginnepage Papilio machaon
voorkomen Rotterdam
In 2003 is de Koninginnepage waargenomen in Rotterdam. Het betreft trekkende individuen
vanuit het zuiden, van een Rotterdamse populatie is geen sprake. De soort kwam tot begin jaren
vijftig inheems voor in Rotterdam (pers. med. B. van As).
determinatie
De Koninginnepage kan alleen verward worden met de Koningspage, maar er zijn duidelijke
verschillen in tekening op de vleugels.

3.3.5 Resedawitje Pontia daplidice
voorkomen Rotterdam
Van het Resedawitje waren vroeger populaties aanwezig in Nederland (Tax 1989), recent worden
echter alleen zwervers waargenomen. In 2003 is de soort aangetroffen op de Maasvlakte
(website De Vlinderstichting) en mogelijk ook in het Schiebroekse Park. Aangezien daar in het
voorjaar van 2004 een Oranjetipje is aangetroffen kan echter niet worden uitgesloten dat het
verwarring met het vrouwtje van laatstgenoemde soort betrof.
determinatie
Het Resedawitje kan makkelijk verward worden met het vrouwtje van het Oranjetipje. Een
afwijkende tekening op de onderkant van de achtervleugel en de aanwezigheid van een vrij forse
zwarte stip op de bovenkant van de voorvleugel kan uitsluitsel geven. Indien mogelijk: maak
foto’s!

3.3.6 Rouwmantel Nymphalis antiopa
voorkomen Rotterdam
Deze prachtige vlinder is in het invasiejaar 1995 aangetroffen in het Kralingse Bos (Veling 2002).
Het betreft een soort die in principe jaarlijks kan worden waargenomen; in 2003 is de
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Rouwmantel waargenomen ten westen van Rotterdam (pers. med. B. van As). Opletten dus, hij
zou zomaar weer in Rotterdam waargenomen kunnen worden.
determinatie
Door de geel omzoomde bruine vleugels is deze forse soort niet met andere Rotterdamse
dagvlinders te verwarren.

3.3.7 Heivlinder Hipparchia semele
voorkomen Rotterdam
De Heivlinder komt voor in Hoek van Holland (Hoogervorst 2002) en op de Maasvlakte. Het is
zeer onwaarschijnlijk dat deze soort in Rotterdam kan worden waargenomen, maar niets is
onmogelijk.
determinatie
De Heivlinder zou verward kunnen worden met andere zandogen, met name met het Bruin
zandoogje (Maniola jurtina). De Heivlinder heeft echter zowel op de bovenkant als op de
onderkant van de voorvleugel twee stippen staan in plaats van één, zoals bij het Bruin zandoogje.

3.3.8 Koevinkje Aphantopus hyperantus
voorkomen Rotterdam
Het Koevinkje is vooralsnog niet uit de gemeente Rotterdam bekend, maar komt wel voor in de
duinen van Oostvoorne (Janssen 2003). Tot 1983 was in Vlaardingen een restpopulatie aanwezig
(pers. med. B. van As). Het is zeker niet uitgesloten dat de soort vanaf Oostvoorne bijvoorbeeld
de Maasvlakte weet te bereiken. Ook zou het Koevinkje vanuit de duinen ten noorden van Hoek
van Holland naar het zuiden kunnen afzakken.
determinatie
Door de donkerbruine vleugels en de geel omzoomde oogjes in Rotterdam niet met andere
soorten te verwarren.
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4

LIBELLEN

4.1

Algemeen

In de gemeente Rotterdam zijn de afgelopen vijf jaar, voorzover bij bSR bekend, 29 soorten
libellen waargenomen. De Zuidelijke glazenmaker, Tengere pantserjuffer, Tangpantserjuffer en
de Zwervende pantserjuffer zijn alleen bekend van het havengebied en Hoek van Holland
(Hoogervorst 2002; pers. med. A.-J. Rossenaar).
Dat in het stedelijk gebied van Rotterdam ten minste 25 soorten libellen kunnen worden
aangetroffen valt alleszins mee. Ongeveer vijftien soorten zijn redelijk tot zeer algemeen en
kunnen zonder al teveel moeite te doen worden waargenomen. Van de juffers zijn dit bijvoorbeeld
het Lantaarntje, Houtpantserjuffer en Kleine roodoogjuffer, weinig kritische soorten die bij allerlei
watergangen kunnen worden waargenomen. Maar ook de wat meer kritische soorten, waaronder
Watersnuffel, Variabele waterjuffer en Grote roodoogjuffer kunnen op diverse locaties in de stad
worden aangetroffen. Voor de echte zeldzaamheden als Vuurjuffer en Azuurwaterjuffer moet
gezocht worden op specifieke locaties.
Van de echte libellen komen soorten als Paardenbijter, Blauwe glazenmaker, Gewone oeverlibel
en Grote keizerlibel algemeen voor in Rotterdam. Zij stellen in de regel weinig eisen aan hun
leefgebied en zijn dan ook aan te treffen in parken, tuinen en langs singels in de stad.
De wat meer kritische libellen zijn in hun voorkomen beperkt tot de grotere groengebieden en
randen van de stad. Het gaat bijvoorbeeld om Bruine glazenmaker, Vroege glazenmaker,
Glassnijder, Viervlek en Platbuik. Deze soorten hebben baat bij de aanleg van bijvoorbeeld
natuurvriendelijke oevers, kleine poeltjes en natuurlijk beheer van watergangen en achterliggend
biotoop.
Enkele soorten zijn zeer zeldzaam en in hun voorkomen beperkt tot een enkele watergang, of
worden alleen als zwerver waargenomen. Het gaat bijvoorbeeld om Zwarte heidelibel,
Geelvlekheidelibel en Rivierrombout. Het aantreffen van deze soorten is vaak een kwestie van
goed zoeken en veel buiten zijn.
In de periode 1994-1997 is in Zuid-Holland uitgebreid onderzoek gedaan naar het voorkomen van
libellen (Mostert 1998). De ranglijst van meest voorkomende (bijvoorbeeld dichtheid per vierkante
kilometer) soorten komt in grote lijnen overeen met de actuele Rotterdamse situatie. Wel zijn bij
dat onderzoek soorten aangetroffen die niet in Rotterdam voorkomen, waaronder Bruine
korenbout, Groene glazenmaker en Smaragdlibel. Dit zijn soorten die in hun voorkomen beperkt
zijn tot natuurgebiedjes of zeer specifieke locaties. Anderzijds zijn in Rotterdam soorten
aangetroffen die niet zijn aangetroffen in dit onderzoek, waaronder Platbuik en Rivierrombout.
Voor wie nog weinig ervaring heeft met libellen maar zich wil verdiepen in deze boeiende
soortgroep zijn er volop interessante locaties in Rotterdam waar een groot aantal soorten kan
worden waargenomen. Het Kralingse Bos spant de kroon met een twintigtal soorten; met name
de sloot langs de oostzijde van de plas en de singels ten westen van de Groene Inval zijn zeer de
moeite waard. Andere interessante gebieden vormen de zuidpunt van de Beverwaard, het
Zuiderpark, het Ommoordse Veld en de plasjes in het Vrijenburgerbos.
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4.2

Bespreking per soort

4.2.1 Houtpantserjuffer Lestes viridis
voorkomen in Rotterdam
Als ware opportunist is de Houtpantserjuffer op veel locaties te vinden. De soort stelt weinig eisen
aan de waterkwaliteit, maar er moeten struikjes of houtige kruiden langs de oever staan voor de
ei-afzet (Van Berkel et al. 2002). De Houtpantserjuffer is in Rotterdam algemeen.
determinatie
De Houtpantserjuffer lijkt op andere pantserjuffers. Opvallende onderscheidende kenmerken zijn
de grootte, de afwezigheid van blauwe berijping op het achterlijf en het licht gekleurde
pterostigma. Zie voor overige kenmerken de Gewone pantserjuffer (4.3.2.) en de Zwervende
pantserjuffer (4.3.3).

4.2.2 Azuurwaterjuffer Coenagrion puella
voorkomen in Rotterdam
De Azuurwaterjuffer is in Rotterdam zeer zeldzaam en slechts van enkele locaties bekend,
waaronder de Boezem. Het is een soort die de voorkeur geeft aan wateren op zandgrond en is
algemeen in het zuiden en oosten van het land.
determinatie
De Azuurwaterjuffer kan lastig te onderscheiden zijn van voornamelijk de Variabele waterjuffer.
De vorm van het halsschild is dan een onderscheidend kenmerk (Bos & Wasscher 1998). Het
onderscheid met de Watersnuffel is meestal makkelijk te maken doordat de blauwe
schouderstreep niet breder is dan de onderliggende zwarte streep. Ook het tekentje op het
tweede segment is verschillend.
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4.2.3 Variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum
voorkomen in Rotterdam
Met name in de stadsranden kan de Variabele waterjuffer worden aangetroffen, maar ook in
parken en grotere groengebieden. De voorkeur wordt gegeven aan heldere wateren met
ondergedoken waterplanten en een gevarieerde en goed ontwikkelde oeverbegroeiing. De
meeste wateren waarlangs de soort is aangetroffen zijn klein, bijvoorbeeld slootjes.
determinatie
In de meeste gevallen is de Variabele waterjuffer makkelijk te onderscheiden van de
Azuurwaterjuffer. Het belangrijkste kenmerk is de lichte schouderstreep; in 90 procent van de
gevallen is deze bij de Variabele waterjuffer onderbroken waardoor een uitroepteken wordt
gevormd. Dit komt niet voor bij de Azuurwaterjuffer (Bos & Wasscher 1998).
Vergelijk, indien de schouderstreep niet in de vorm is van een uitroepteken, diverse andere
kenmerken (zie Bos & Wasscher 1998).

4.2.4 Watersnuffel Enallagma cyathigerum
voorkomen Rotterdam
De Watersnuffel is in Rotterdam vrij algemeen. Zowel mannetjes als vrouwtjes worden regelmatig
ver verwijderd van water aangetroffen, een aanwijzing dat de soort zich in de stad makkelijk
verspreidt.
determinatie
De Watersnuffel is een opvallend blauwe juffer. Goede kenmerken om de soort van met name de
Azuurwaterjuffer te onderscheiden zijn de brede blauwe schouderstreep (meestal breder dan de
zwarte schoudernaadstreep eronder) en het schoppenvormige teken op het tweede segment van
het achterlijf.
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4.2.5 Lantaarntje Ischnura elegans
voorkomen in Rotterdam
Het Lantaarntje is de meest algemene juffer in Rotterdam. De soort kan langs allerlei wateren
worden aangetroffen, zolang er maar sprake is van enige vorm van oeverbegroeiing. Dit kunnen
zelfs enkele plukjes planten zijn langs een verder strakke oever. Vaak is het dan de enige soort.
Bij ideale omstandigheden kunnen langs korte stukjes oever vele honderden exemplaren worden
waargenomen.
determinatie
Door de overwegend donkere kleur en het blauwe uiteinde van het achterlijf is de soort in
Rotterdam niet met andere juffers te verwarren. De beide soorten roodoogjuffers hebben een
vergelijkbaar kleurpatroon, maar hebben opvallend rode ogen.

4.2.6 Grote roodoogjuffer Erythromma najas
voorkomen Rotterdam
De Grote roodoogjuffer is een redelijk algemene soort die met name in de stadsranden kan
worden aangetroffen. De soort heeft een voorkeur voor wat bredere wateren (vaarten, singels)
met drijfbladplanten, meestal Gele plomp, maar ook bijvoorbeeld Watergentiaan en zelfs
Veenwortel. De Grote roodoogjuffer is gevoelig voor een hoog chloride-gehalte in het water, wat
de reden kan zijn dat de soort nauwelijks voorkomt ten zuiden van de Nieuwe Waterweg en
schaars is op IJsselmonde (pers. med. K. Mostert).
determinatie
De Grote roodoogjuffer kan door de rode ogen alleen met de Kleine roodoogjuffer verward
worden. Het belangrijkste onderscheidende kenmerk is de afwezigheid van het ‘halfje blauw’ op
de zijkant van segment acht.
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4.2.7 Kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum
voorkomen Rotterdam
Bij allerlei wateren met ondergedoken waterplanten als Grof hoornblad (Ceratophyllum
demersum) en Aarvederkruid (Myriophyllum spicatum) kan de Kleine roodoogjuffer worden
aangetroffen, vaak in hoge aantallen. De soort is in Rotterdam algemeen.
deteminatie
Door de opvallend rode ogen kan de Kleine roodoogjuffer alleen met de Grote roodoogjuffer
verward worden. Deze laatste vliegt echter vaak al in mei, is groter en heeft minder blauw op het
uiteinde van het achterlijf.

4.2.8 Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula
voorkomen Rotterdam
De Vuurjuffer komt in Nederland algemeen voor in het oosten van het land en ontbreekt
nagenoeg in het westen. Recent echter lijkt de soort zich uit te breiden, met een groot aantal
nieuwe vindplaatsen in Noord-Holland (Kalkman et al. 2003). In Rotterdam is de soort vooralsnog
bekend van slechts één slootje in de noordrand, waar hij in 2003 voor het eerst is aangetroffen.
Ook is de soort bekend van Hoek van Holland (Veling 2002).
determinatie
Door het roodgekleurde lijf van het mannetje is de Vuurjuffer in Rotterdam niet met andere juffers
te verwarren. Wel zijn meldingen binnengekomen van zeer forse exemplaren, wat uiteindelijk
rode heidelibellen betrof.
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4.2.9 Paardenbijter Aeshna mixta
voorkomen Rotterdam
De Paardenbijter is in Rotterdam de meest algemene libel. Het is een soort die vaak jagend in
groepjes wordt waargenomen, bijvoorbeeld boven grasveldjes en langs bosranden, maar ook in
tuinen en zelfs midden in de stad. Vermoedelijk betreft een groot aantal trekkers uit het zuiden en
oosten (Dingemanse 2002).
determinatie
De Paardenbijter kan in Rotterdam verward worden met de Glassnijder en de Blauwe
glazenmaker. Goede kenmerken zijn het tengere formaat, de twee lichte banden op de zijkanten
van het borststuk en de gele spijkervormige vlek op de bovenkant van het eerste segment (Bos &
Wasscher 1998). Vaak wordt de Paardenbijter jagend in groepjes waargenomen (Dingemanse
2002).

4.2.10 Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea
voorkomen Rotterdam
Algemene soort die veel in tuinen en parken wordt aangetroffen. Volkstuincomplexen, waar vaak
kleine vijvertjes en voldoende beschutting aanwezig zijn, vormen een goed biotoop. Vaak wordt
de soort jagend langs bospaden waargenomen.
determinatie
Eén van de grootste Rotterdamse libellen. De Blauwe glazenmaker valt op door de overwegend
groene tekening op borststuk en achterlijf en de aanwezigheid van een blauw (groen bij het
vrouwtje) ‘lantaarntje’ op het uiteinde van het achterlijf. Op de foto is een vrouwtje afgebeeld.
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4.2.11 Bruine glazenmaker Aeshna grandis
voorkomen in Rotterdam
De Bruine glazenmaker is in Rotterdam zeldzaam. Alleen in IJsselmonde wordt de soort
regelmatig waargenomen, elders en in Rotterdam Noord slechts incidenteel. Met name beschut
liggende wateren in grotere en gevarieerde groengebieden lijken favoriet.
determinatie
Door de opvallende bruine kleur van het lichaam én de vleugels niet met andere soorten te
verwarren. De Vroege glazenmaker is eveneens bruin gekleurd, maar de ogen zijn opvallend
groen en de vleugels zijn nauwelijks tot niet bruin getint.

4.2.12 Vroege glazenmaker Aeshna isosceles
voorkomen Rotterdam
De Vroege glazenmaker is in Rotterdam een zeer zeldzame soort, al was 2003 een hoopvol jaar:
in het Kralingse Bos werd een tiental dieren waargenomen op diverse locaties (Brekelmans et al.
2004). Daarnaast werd een exemplaar waargenomen in de Beverwaard. Ook elders in Nederland
werd de soort opvallend vaak waargenomen (Manger 2003), het is afwachten of de Vroege
glazenmaker nu permanent in Rotterdam zal verblijven. De soort lijkt de voorkeur te geven aan
rijk begroeide wateren met een goed ontwikkelde oevervegetatie.
determinatie
Door het bruine lichaam in combinatie met de groene ogen en de transparante vleugels is de
soort in Rotterdam niet met andere libellen te verwarren. De Bruine glazenmaker heeft geen
groene ogen en duidelijk bruin gekleurde vleugels.
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4.2.13 Glassnijder Brachytron pratense
voorkomen Rotterdam
In 2002 werd de Glassnijder op drie locaties in Rotterdam waargenomen, waaronder het
Vroesenpark (Veling 2002) en het Kralingse Bos (Veling & Janssen 2002); het betrof de eerste
(bij bSR bekende) waarnemingen in Rotterdam. In 2003 werden in het Kralingse Bos meerdere
exemplaren waargenomen (Brekelmans et al. 2004), het ziet er naar uit dat een kleine populatie
aanwezig is. In de Delfste Hout en in het Abtswoudsepark, tussen Rotterdam en Delft, zijn
inmiddels kleine populaties aanwezig (pers. med. K. Mostert; pers. med. B. van As).
determinatie
Door het kleine postuur is de Glassnijder in Rotterdam alleen te verwarren met de Paardenbijter.
Deze laatste vliegt later in het jaar (nog niet in mei) en verschilt onder andere in tekening op de
zijkanten van het borststuk.

4.2.14 Grote keizerlibel Anax imperator
voorkomen Rotterdam
Deze opvallende soort is in Rotterdam algemeen en kan bij allerlei typen water worden
aangetroffen. De blauwe mannetjes vallen op door het continu heen en weer vliegen boven het
water waar ze hun territorium verdedigen (Lam 2002).
determinatie
Deze forse libel kan herkend worden aan het lichtblauw gekleurde achterlijf en het groene
borststuk. De ogen zijn blauw-groen gekleurd (Bos & Wasscher 1998). Op de foto is een
uitsluipend exemplaar afgebeeld.
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4.2.15 Viervlek Libellula quadrimaculata
voorkomen Rotterdam
De Viervlek is in Nederland een algemene en vaak talrijke soort (Wasscher & Swinkels-Verpraet
2002), maar in Rotterdam vrij zeldzaam. De meeste wateren waarbij de soort in Rotterdam wordt
aangetroffen zijn niet te voedselrijk en rijkelijk begroeid met waterplanten. Dit zijn in de regel
slootjes aan de stadsranden of pioniersituaties, zoals pas gegraven poelen en wateren op
braakliggende terreinen. De aantallen in west-Nederland wisselen van jaar tot jaar en worden
voor een groot deel bepaald door aanvoer vanuit de zandgronden in het oosten en zuiden van
het land (pers. med. K. Mostert).
determinatie
De Viervlek is makkelijk te herkennen aan de donkere vlekjes op de knopen van de vleugels. Het
vrouwtje van de Platbuik kan in kleur lijken op de Viervlek, maar mist de donkere vleugelvlekken
op de aders. Daarnaast is het lichaam van de Platbuik duidelijk breed afgeplat van vorm en heeft
de soort geen zwarte vlekken op de knopen van de vleugels, waardoor verwarring eigenlijk niet
mogelijk is.

4.2.16 Platbuik Libellula depressa
voorkomen Rotterdam
In Rotterdam zeldzame libel. De meeste waarnemingen zijn gedaan in en rond het Kralingse Bos,
waar de soort profiteert van de recent aangelegde poeltjes. Daarnaast is de soort aangetroffen bij
pas gegraven wateren aan de noordkant van het Schiebroekse Park. Evenals voor de Viervlek
geldt wisselen de aantallen in west-Nederland van jaar tot jaar door aanvoer vanuit zuid en oost
Nederland (pers. med. K. Mostert).
determinatie
Zowel mannetjes als vrouwtjes vallen op door het brede, afgeplatte achterlijf. Het mannetje lijkt
door de blauwe kleuring van het achterlijf enigszins op de Gewone oeverlibel, maar kan makkelijk
herkend worden aan de grote, donkere vleugelvlekken bij de aanhechting met het lichaam.
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4.2.17 Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum
voorkomen Rotterdam
De Gewone oeverlibel is in Rotterdam een algemene soort die bij allerlei wateren kan worden
waargenomen. Met name de vrouwtjes en jonge mannetjes worden vrij ver van water
aangetroffen, bijvoorbeeld op braakliggende terreinen en enigszins beschut gelegen grazige
vegetaties.
determinatie
Het (uitgekleurde) mannetje kan in Rotterdam verward worden met het eveneens blauwe
mannetje van de Platbuik (4.2.16), maar die heeft een breed afgeplat achterlijf. Het vrouwtje kan
door de geel-zwarte kleuring door beginnende inventariseerders worden aangezien voor een
rombout, maar de verschillen zijn uiteindelijk groter dan de overeenkomsten.

4.2.18 Zwarte heidelibel Sympetrum danae
voorkomen Rotterdam
De Zwarte heidelibel is in Rotterdam zeldzaam, landelijk is het (op de zandgronden) een
algemene soort (Kalkman 2002). In 2003 is de soort waargenomen in Polder Zestienhoven, wat
wellicht een zwervend exemplaar betrof. In het Kralingse Bos is in 2003 echter voortplanting
waargenomen, wellicht dat de Zwarte heidelibel zich hier gaat vestigen. De soort was hier niet
eerder waargenomen (Veling & Janssen 2001). In de regio worden jaarlijks exemplaren
waargenomen, maar het is onduidelijk of de soort zich succesvol voortplant (pers. med. B. van
As). Langdurige populaties zijn in west-Nederland voorlopig nog niet vastgesteld. De meeste
waarnemingen betreffen dieren van elders (pers. med. K. Mostert).
determinatie
De Zwarte heidelibel is de kleinste van de Rotterdamse libellen en makkelijk herkenbaar door de
uitgebreide zwart-tekening op de zijkanten van het borststuk. Daarnaast zijn jonge dieren
opvallend zwart-geel getekend, terwijl oudere mannetjes helemaal zwart zijn (Bos & Wasscher
1998).
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4.2.19 Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum
voorkomen Rotterdam
Hoewel de Bloedrode heidelibel zijn zwaartepunt van de Rotterdamse verspreiding lijkt te hebben
op IJsselmonde, kan de soort bij allerlei wateren in de stad worden aangetroffen. Heldere
wateren met een goed ontwikkelde, moerassige, oeverbegroeiing lijken de voorkeur te hebben.
determinatie
Het mannetje is opvallend rood gekleurd en bij het vrouwtje ontbreekt de legschede. Daarnaast
hebben andere in Rotterdam voorkomende rode heidelibellen zwartgeel gestreepte poten.

4.2.20 Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum
voorkomen Rotterdam
Van de drie roodgekleurde heidelibellen is de Steenrode heidelibel in Rotterdam vermoedelijk het
meest algemeen. Vaak wordt de soort zwervend waargenomen, bijvoorbeeld op braakliggende
terreinen. Het type voortplantingswater in Rotterdam is niet goed bekend, de soort lijkt niet zo
kritisch.
determinatie
Mannetje zijn voornamelijk te verwarren met het mannetje van de Bruinrode heidelibel:
belangrijkste kenmerk is de donkere ooglijn, die bij de Steenrode heidelibel langs de zijkanten
van de ogen afloopt. De legboor van het vrouwtje steekt loodrecht omlaag (geheugensteentje: om
stenen mee te graveren), terwijl de legboor van het vrouwtje van de Bruinrode heidelibel schuin
naar achteren wijst (Bos & Wasscher 1998).
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4.2.21 Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum
voorkomen Rotterdam
Van de drie roodgekleurde heidelibellen is de Bruinrode heidelibel in Rotterdam het minst
algemeen. Snel opwarmende watertjes met pioniersvegetatie (kranswieren en waterpest) zijn
favoriet, maar ook bij kleine regenplasjes in grazige vegetaties is eiafzet waargenomen. In
grotere parken, waaronder het Kralingse Bos, lijkt de Bruinrode heidelibel algemener dan de
Steenrode heidelibel.
determinatie
Door de geelzwart gestreepte poten alleen te verwarren met de Steenrode heidelibel. Mannetjes
hebben echter geen aflopende oogstreep en hebben bovendien vaak opvallend licht gekleurde
banden op de zijkant van het borststuk. Vrouwtjes hebben een schuin naar achteren wijzende
legboor (Bos & Wasscher 1998).

4.3

Zwervers en incidentele waarnemingen

4.3.1 Weidebeekjuffer Calopteryx splendens
voorkomen Rotterdam
Van de Weidebeekjuffer is recent slechts één waarneming bekend en wel van het Eiland Van
Brienenoord in 2000. Waarschijnlijk betrof het een zwerver vanuit de Biesbosch of de
Alblasserwaard. Mogelijk vormt de recent aangelegde kreek op het eiland in de toekomst een
goed biotoop voor deze mooie soort. Ook langs de Oude Maas in Hoogvliet is de
Weidebeekjuffer te verwachten. Daarnaast zijn waarnemingen bekend van Ackerdijk (med. B.
Teunissen via B. van As).
determinatie
Het mannetje van de Weidebeekjuffer is door de groenblauwe kleur van het lichaam en de blauw
gebandeerde vleugels onmiskenbaar. Het vrouwtje lijkt oppervlakkig op een Houtpantserjuffer,
maar de veel bredere vleugels zijn groen(bruin) gekleurd, bovendien is het dier een stuk forser.
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4.3.2 Gewone pantserjuffer Lestes sponsa
voorkomen Rotterdam
Van deze soort zijn recent uit Rotterdam geen waarnemingen bekend. Wel zou de soort in 2001
zijn waargenomen in het Berg- en Broekpark in Hillegersberg; het habitat voor de soort
(begroeide slootjes in veenweidegebied) is daar zeker aanwezig. Eind jaren negentig is de
Gewone pantserjuffer aangetroffen in Hoek van Holland (pers. med. B. van As). Daarnaast kan
de soort opduiken langs de stadsranden, waar door diverse werkzaamheden, bijvoorbeeld voor
het HSL-tracé langs de noordrand en de Betuwelijn langs de zuidrand van de stad, interessante
biotoopjes kunnen gaan ontstaan.
determinatie
Door het metaalgroenige (bruinige) lichaam alleen te verwarren met de Houtpantserjuffer. De
gewone pantserjuffer echter heeft blauwe berijping rond het borststuk en op het uiteinde van het
achterlijf wat bij de, duidelijk grotere, Houtpansterjuffer altijd ontbreekt (Bos & Wasscher 1998).

4.3.3 Zwervende pantserjuffer Lestes barbarus
voorkomen Rotterdam
Deze forse pantserjuffer is binnen de Gemeente Rotterdam bekend van de Maasvlakte en Hoek
van Holland (Hoogervorst 2002). Op de Maasvlakte kan hij onder andere worden aangetroffen in
de wadi’s langs de Dardanellenweg. Hier staat veel Heen (Bolboschoenus maritimus),
waartussen ze vrij makkelijk te vinden zijn. Aangezien het een soort is die vrij veel zwerft, kan hij
ook elders in Rotterdam worden waargenomen.
determinatie
De Zwervende pantserjuffer kan door het kenmerkende tweekleurige pterostigma onderscheiden
worden van de Houtpantserjuffer.
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4.3.4 Tengere pantserjuffer Lestes virens
voorkomen Rotterdam
De Tengere pansterjuffer is recent aangetroffen in Hoek van Holland (Hoogervorst 2002). Ook is
de soort bekend van Oostvoorne (Kalkman et al. 2003). De kans is erg klein dat de soort in
Rotterdam kan worden aangetroffen, mogelijk dat in het havengebied geschikt biotoop aanwezig
is.
determinatie
Door het kleine formaat en de scherpe scheiding tussen groen en geel op de achterkant van het
hoofd is de Tengere pantserjuffer vrijwel niet met andere soorten te verwarren (Ketelaar 2002).

4.3.5 Bruine winterjuffer Sympecma fuscum
voorkomen Rotterdam
De Bruine winterjuffer is in 2003 waargenomen in Vlaardingen, vlakbij de grens met Schiedam
(pers. med. B. van As). Het is dan ook goed mogelijk dat deze soort ook in Rotterdam kan
opduiken. Recent is de soort zich in Nederland aan het verbreiden, met diverse waarnemingen in
het kustgebied (Wasscher 2002).
determinatie
Door de opvallend bruine kleur is deze juffer in Rotterdam niet met andere soorten te verwarren.

4.3.6 Zuidelijke glazenmaker Aeshna affinis
voorkomen Rotterdam
In 1999 werd een exemplaar van de Zuidelijke glazenmaker waargenomen in het havengebied
(pers. med. A.-J. Rossenaar). In 1996 was in Nederland een kleine invasie, waarbij een aantal
exemplaren is waargenomen in Oostvoorne en Hoek van Holland. Daarna is de soort nog enkele
jaren waargenomen in de kuststreek (Krekels 2002).
determinatie
De Zuidelijke glazenmaker kan vooral verward worden met de Paardenbijter. De Zuidelijke
glazenmaker maakt echter een blauwere indruk (Bos & Wasscher 1998).

4.3.7 Rivierrombout Gomphus flavipes
voorkomen Rotterdam
In 2003 werd de Rivierrombout voor het eerst sinds honderd jaar weer in Rotterdam aangetroffen,
op een braakliggend terrein in Feyenoord. Het betreft zeer waarschijnlijk een zwervend
exemplaar, maar het kan mogelijk zijn dat hij is uitgekropen op een van de zandstrandjes in
Rotterdam, bijvoorbeeld op het Eiland van Brienenoord. Een zoektocht naar larvenhuidjes op het
eiland in 2003 heeft echter niets opgeleverd.
determinatie
De Rivierrombout kan alleen verward worden met de diverse andere rombouten.
Onderscheidende kenmerken zijn onder andere aanwezig op het borststuk.
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4.3.8 Zwervende heidelibel Sympetrum fonscolombii
voorkomen Rotterdam
De Zwervende heidelibel is in 2003 waargenomen op de Maasvlakte en zeer waarschijnlijk ook
op een braakliggend terrein in Schiebroek. Deze veel zwervende soort kan in principe overal in
Rotterdam worden aangetroffen.
determinatie
Het kan lastig zijn de zwervende heidelibel van andere heidelibellen te onderscheiden, maar
onder andere de blauwe onderkant van de ogen en de rode kleur van de voorste vleugeladers
zijn belangrijke kenmerken (Bos & Wasscher 1998).

4.3.9 Geelvlekheidelibel Sympetrum flaveolum
voorkomen Rotterdam
De Geelvlekheidelibel wordt incidenteel in Rotterdam waargenomen, voorzover bekend zijn geen
populatie aanwezig. In sommige jaren echter kan de soort massaal in Nederland voorkomen en
overal worden aangetroffen als gevolg van zwervende dieren vanuit populaties ten oosten van
Nederland (Van Delft & Dijkstra 2002).
determinatie
Door de opvallend grote oranjegele vlekken in de basis van de vleugels is de soort vrijwel niet
met andere in Rotterdam voorkomende heidelibellen te verwarren.
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5

SPRINKHANEN EN KREKELS

5.1

Algemeen

Over de periode 2002-2003 zijn achttien soorten sprinkhanen en krekels waargenomen in de
gemeente Rotterdam. Twee daarvan, het Knopsprietje en de Duinsabelsprinkhaan, komen alleen
voor in Hoek van Holland (Hoogervorst et al. 2002) en in het havengebied. Met name de
Duinsabelsprinkhaan is behoorlijk kritisch met betrekking tot zijn biotoop en het is niet de
verwachting dat deze soort op eigen houtje de stad zal weten te bereiken.
In het onderzoeksgebied (de stad Rotterdam en Hoogvliet, Figuur 1) zijn 16 soorten sprinkhanen
en krekels aangetroffen, wat een zeer respectabel aantal is. Helaas is er nog weinig
vergelijkingsmateriaal met andere steden. Een inventarisatie in Amsterdam (Melchers et al. 1999)
heeft een vergelijkbaar aantal soorten opgeleverd over een onderzoeksperiode van negen jaar.
Het beeld dat we momenteel hebben van het voorkomen van de Rotterdamse soorten is vrij
goed. Op een enkeling na zijn alle soorten aangetroffen; het is namelijk zeker de verwachting dat
een paar soorten op korte termijn zullen worden aangetroffen. Te denken valt aan
Sikkelsprinkhaan en Greppelsprinkhaan, soorten die vanuit het zuiden en oosten oprukken
(Kleukers 2003). Zo is de Greppelsprinkhaan inmiddels aangetroffen in de Amsterdamse
Waterleidingduinen, terwijl de Sikkelsprinkhaan is aangetroffen bij Katwijk (pers. med. R.
Kleukers).
Over de verspreiding van soorten in de stad en het voorkomen van populaties is een vrij aardig
beeld ontstaan in de afgelopen twee jaar; de meeste interessante locaties zijn bezocht en ook
van de minder interessante gebieden is een globaal beeld van het voorkomen van sprinkhanen.
Door de diversiteit in biotoopvoorkeur kunnen overal in Rotterdam sprinkhanen en krekels
worden aangetroffen.
Het centrum van Rotterdam, dat hooguit enkele kilometerhokken beslaat, is relatief soortenarm.
Alleen cultuurvolgers, waaronder de Huiskrekel en de Zuidelijke boomsprinkhaan, weten zich er
te handhaven. In de vele binnentuinen zullen vermoedelijk ook Struiksprinkhaan en
Boomsprinkhaan voorkomen, maar helaas is daar nog erg weinig geïnventariseerd.
De zone tussen het centrum en de rand van de stad herbergt een groot aantal interessante
biotopen en daarmee een hogere soortenrijkdom. Met name op braakliggende terreinen, maar
ook op (oude) spoorwegemplacementen en dijken, in parken en wegbermen, worden zowel veel
soorten als hoge dichtheden aangetroffen. Ratelaar en Snortikker zijn voor hun voorkomen in de
stad afhankelijk van braakliggende terreintjes met een schrale, grazige en kruidenrijke
begroeiing. Aangezien de komende jaren veel van dergelijke terreinen rond het centrum bebouwd
zullen gaan worden is de verwachting dat zij daar zullen verdwijnen, tenzij het aanbod
braakliggende terreinen weer wordt aangevuld. Overigens vormen braakliggende terreinen in en
rond het centrum ook het biotoop voor bijvoorbeeld het Gewoon spitskopje en het Zanddoorntje.
Aan de randen van de stad zijn nog diverse open gebieden aanwezig. Zeggedoorntje, Veenmol
en Gewoon spitskopje komen hier voor in natuurvriendelijke oevers en drassige weilandjes. Ook
veldsprinkhanen als Krasser en Kustsprinkhaan zijn volop in de stadsrand te vinden.
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5.2

Bespreking per soort

5.2.1 Struiksprinkhaan Leptophyes punctatissima
voorkomen Rotterdam
Vermoedelijk is de Struiksprinkhaan een algemene soort in Rotterdam, al is het aantal
waarnemingen nog beperkt. Zowel in tuinen als in parken en andere groengebieden kan de soort
worden aangetroffen. Het voedsel bestaat uit bladeren van diverse planten. Met name
braamstruweel lijkt een favoriet biotoop.
determinatie en inventarisatie
Doordat de Struiksprinkhaan bezet is met heel veel kleine donkere puntjes en een bol postuur
heeft is de soort vrijwel niet met andere groene en vleugelloze sabelsprinkhanen te verwarren.
De Struiksprinkhaan is niet op het menselijk gehoor te determineren maar er kan gebruik
gemaakt worden van een batdetector (afgesteld op 30-40 kHz). De soort is zowel overdag als 's
nachts actief, maar met name in de schemering en 's nachts lijkt hij het meest actief te roepen.

5.2.2 Boomsprinkhaan Meconema thalassinum
voorkomen Rotterdam
Vooralsnog is het aantal waarnemingen van de Boomsprinkhaan in Rotterdam nog beperkt. dit is
met name te wijten aan het feit dat de soort niet makkelijk te inventariseren is. Anderzijds is het
goed mogelijk dat de soort niet heel algemeen is en in zijn voorkomen beperkt is tot de grotere
groengebieden en parken in de stad.
determinatie en inventarisatie
De Boomsprinkhaan kan verward worden met de Zuidelijke boomsprinkhaan (zie daar).
Het inventariseren van de soort kan het best gebeuren door in zomer en vroege najaar te
schudden aan takken van diverse bomen en forse struiken, maar met name eik aan de randen en
zonnige kant van bosplantsoenen lijken favoriet. Ook het zoeken naar platgereden exemplaren
op (fiets)paden kan een methode zijn, met name wanneer in het najaar de bladeren (met
sprinkhanen) van de takken vallen (Kleukers et al. 1997).
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5.2.3 Zuidelijke boomsprinkhaan Meconema meridionale
voorkomen Rotterdam
De Zuidelijke boomsprinkhaan komt pas sinds recent in Rotterdam en omgeving (Rijnmond) voor
(Van As & Kleukers 1994; Kleukers et al. 1997). Ondertussen is het een veel voorkomende en
wijd verspreide soort in Rotterdam (Brekelmans 2002) en zijn ook elders in het land
waarnemingen gedaan (Kleukers 2003).
determinatie en inventarisatie
De Zuidelijke boomsprinkhaan is door de verkorte vleugels makkelijk van de Boomsprinkhaan te
onderscheiden. Verwarring kan optreden met jonge exemplaren van de Boomsprinkhaan, die
eveneens korte vleugels hebben. De ligging ten opzichte van elkaar van de voor- en
achtervleugel is bij jonge exemplaren van de Boomsprinkhaan echter verschillend van die van de
Zuidelijke boomsprinkhaan; bij de Boomsprinkhaan valt het parallelvormige patroon van de
nerven in de achtervleugel op, terwijl bij de Zuidelijke boomsprinkhaan het netvormige
aderpatroon van de voorvleugel opvalt (Kleukers et al. 1997).
De soort kan het best geïnventariseerd worden door in het (late) najaar te zoeken op muren van
woningen en flats en op lantaarnpalen. Vroeger in het jaar kan, evenals voor de
Boomsprinkhaan, aan takken van bomen worden geschud.

5.2.4 Gewoon spitskopje Conocephalus dorsalis
voorkomen Rotterdam
Het Gewoon spitskopje is een vrij algemene soort in Rotterdam. Sloten die begroeid zijn met
egelskop (Sparganium spec.) of Heen (Bolboschoenus maritimus), braakliggende terreinen,
weilandjes met pitrus en natuurvriendelijke oevers zijn goede locaties om de soort op te sporen.
determinatie en inventarisatie
Langvleugelige exemplaren kunnen makkelijk verward worden met het Zuidelijk spitskopje, zie
paragraaf 5.2.5.
Het inventariseren kan met het blote gehoor, maar het gebruik van een bat-detector is aan te
raden voor 'oudere' oren of op plaatsen waar veel achtergrondgeluid is, zoals in bermen van
snelwegen. Met name zomer en nazomer vormen een goede inventarisatieperiode.
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5.2.5 Zuidelijk spitskopje Conocephalus discolor
voorkomen Rotterdam
In 2003 is de soort voor het eerst in Rotterdam waargenomen, op een braakliggend terrein in
Overschie. Vlak daarna is de soort ook op de Maasvlakte waargenomen. Dit betreft de enige
twee recente vondsten in West-Nederland (Kleukers 2003; pers. med. R. Kleukers). Mogelijk is
het Zuidelijk spitskopje over het hoofd gezien en heeft de soort zich reeds langer in de regio
gevestigd.
determinatie en inventarisatie
Mannetjes kunnen van langvleugelige mannetjes van het Gewoon spitskopje onderscheiden
worden indien met een loep enkele kenmerken bekeken worden. Daarnaast wijkt het stridulatiegeluid af van die van het Gewoon spitskopje, wat een eerste aanwijzing kan zijn. De vorm van de
legboor vormt het onderscheidende kenmerk bij vrouwtjes (Kleukers et al. 1997).

5.2.6 Grote groene sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima
voorkomen Rotterdam
De Grote groene sabelsprinkhaan is in Rotterdam een algemene soort, die veel wordt
aangetroffen langs het spoor en langs (snel)wegen. Op het kaartje zijn de A15 bij Hoogvliet en de
A20 bij Prins Alexander duidelijk ‘volgestipt’. Ook parken en verruigde terreinen in de stad
vormen geschikte biotopen.
determinatie en inventarisatie
Door zijn opvallende grootte en stridulatiegeluid is de Grote groene sabelsprinkhaan in Rotterdam
niet met andere soorten te verwarren. Mogelijk moet op termijn rekening worden gehouden met
de Sikkelsprinkhaan, maar ook daarvan kan de soort zonder veel problemen onderscheiden
worden (zie ook 5.3.1).
Het geluid van de Grote groene sabelsprinkhaan is opvallend luid en de soort kan dan ook
makkelijk fietsend, vanuit de auto en vanuit de trein ('s zomers met het raampje open)
geïnventariseerd worden. De beste tijd om te inventariseren is vanaf het eind van de middag tot
middernacht in de nazomer.
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5.2.7 Bramesprinkhaan Pholidoptera griseoptera
voorkomen Rotterdam
De Bramesprinkhaan heeft een beperkte verspreiding in Rotterdam en wordt alleen langs de
Oude en Nieuwe Maas aangetroffen. Een belangrijk bolwerk vormt het Eiland Van Brienenoord.
Daarnaast komt de soort voor op het Quarantaineterrein (Heijplaat) en in het Ruigeplaatbos
(Hoogvliet).
determinatie en inventarisatie
Deze bruingekleurde sabelsprinkhaan is in Rotterdam niet met andere soorten te verwarren.
Mogelijk kan de soort verward worden met de (nog) niet in Rotterdam aangetroffen
Greppelsprinkhaan (5.3.3), maar het stridulatiegeluid is afwijkend en deze soort is meer
groengeel gekleurd.
Het korte geluid van de Bramesprinkhaan is in de regel goed hoorbaar, maar het gebruik van een
batdetector (20 kHz) kan voor minder goede oren uitkomst bieden.

5.2.8 Huiskrekel Acheta domesticus
voorkomen Rotterdam
Hoewel het aantal meldingen van de deze soort in de stad nog beperkt is (Diergaarde Blijdorp,
Kruiskade), zal de soort vermoedelijk niet zeer zeldzaam zijn. Door Kleukers et al. (1997) wordt
gemeld dat de soort veel in kassen in Zuid-Holland wordt aangetroffen. In Vlaardingen en
Schiedam wordt de soort regelmatig en op meerdere plaatsen waargenomen (pers. med. B. van
As). Ook op de Maasvlakte komt de Huiskrekel voor, in de nabijheid van een cafetaria.
determinatie en inventarisatie
De Huiskrekel kan in Rotterdam niet met andere wilde soorten worden verward; mogelijk dat wel
verwarring kan optreden met ontsnapte krekels (bijvoorbeeld Acheta assimilis en Gryllus
bimaculatus) die gebruikt worden als voer voor huisdieren.
De Huiskrekel breng zowel overdag als 's nachts zijn kenmerkende krekelgeluid voort.
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5.2.9 Veenmol Gryllotalpa gryllotalpa
voorkomen Rotterdam
In Rotterdam-Noord is de Veenmol niet zeldzaam en kan daar worden aangetroffen op
volkstuincomplexen, in tuinen en langs sloten. Op Rotterdam-Zuid is de soort zeldzaam en
vooralsnog alleen bekend uit Lombardijen, waar nog veenrestanten in de bodem zitten. Oude
waarnemingen zijn bekend van het Wiel in Hoogvliet.
determinatie en inventarisatie
Deze opvallend grote soort kan in Rotterdam niet met andere sprinkhanen en krekels worden
verward. Kenmerkend zijn de forse graafpoten en het feit dat de soort ondergronds leeft.
De Veenmol kan in het voorjaar 's avonds worden geïnventariseerd aan de hand van het
kenmerkende snorrende geluid. Verwarring kan optreden met het geluid van de Rugstreeppad
(Bufo calamita). Af en toe worden nesten, bestaande uit een holte met eieren of jonge dieren,
aangetroffen onder tegels of plankjes in tuinen en langs sloten.

5.2.10 Zeggedoorntje Tetrix subulata
voorkomen in Rotterdam
Waarschijnlijk is het Zeggedoorntje in Rotterdam een vrij algemene soort van oevers van allerlei
wateren en vochtige, grazige vegetaties. In het Kralingse Bos wordt het Zeggedoorntje regelmatig
in vochtige, voedselrijke grazige vegetaties aangetroffen.
determinatie en inventarisatie
Het Zeggedoorntje kan makkelijk worden verward met het eveneens algemeen in Rotterdam
voorkomende Zanddoorntje. De soorten kunnen van elkaar worden onderscheiden door
kenmerken aan de achterpoten en de vorm van de kop tussen de ogen. Juveniele dieren kunnen
op het eerste gezicht lijken op het Gewoon doorntje; deze soort is vooralsnog niet in Rotterdam
aangetroffen.
Het inventariseren van het Zeggedoorntje kan het best in het voorjaar gebeuren door met een
fijnmazig insectennet door de vegetatie en langs oevers te slepen. Ook kan in het voorjaar gelet
worden op wegspringende dieren die op de nog kale oevers goed zichtbaar zijn en bovendien
vaak het water inspringen. Volwassen dieren worden maximaal 15 mm. lang.
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5.2.11 Zanddoorntje Tetrix ceperoi
voorkomen in Rotterdam
De verspreiding van het Zanddoorntje is vergelijkbaar met die van het Zeggedoorntje, al lijkt het
Zanddoorntje meer de voorkeur te geven aan pioniermilieus en onbegroeide, natte grond. De
soort wordt veel minder aangetroffen in dichte, grazige vegetaties. Het Zanddoorntje komt tot in
het centrum van de stad (Het Park bij de Euromast) voor.
determinatie en inventarisatie
Zie voor verwarring met andere soorten paragraaf 5.2.10.
Het inventariseren van het Zanddoorntje kan het beste in het voorjaar gebeuren door met een
fijnmazig insectennet over natte stukken kaal zand en langs oevers te slepen. Ook kan in het
voorjaar gelet worden op wegspringende dieren, die op de nog kale oevers goed zichtbaar zijn en
bovendien vaak het water inspringen.

5.2.12 Bruine sprinkhaan Chorthippus brunneus
voorkomen Rotterdam
De Bruine sprinkhaan is de meest algemene veldsprinkhaan van Rotterdam. In de meeste
grazige vegetaties kan de soort worden aangetroffen, zelfs in frequent gemaaide gazons van
parken. Hier is de soort dan vaak in de randen te vinden, waar kaal zand aanwezig is (door
betreding of maaischade). Hoge dichtheden worden bereikt in wat drogere, grazige vegetaties.
determinatie en inventarisatie
De Bruine sprinkhaan is lastig te onderscheiden van de Ratelaar en de Snortikker. Op basis van
het geluid is het onderscheid echter makkelijk te maken. De roep van de Bruine sprinkhaan is
een kort 'tsrrrrr'.
Het inventariseren kan het beste gedaan worden op basis van het geluid op zonnige dagen in de
zomer. Door het aantal roepende mannetjes te tellen kan een schatting worden gemaakt van het
aantal dieren dat op een bepaalde locatie voorkomt. Indien, bijvoorbeeld gedurende minder
goede weersomstandigheden, geen roepende dieren te horen zijn kan het geluid worden
nagebootst. Mannetjes reageren hier vaak op door terug te roepen.
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5.2.13 Ratelaar Chorthippus biguttulus
voorkomen Rotterdam
De luide ratel van de Ratelaar is in Rotterdam te horen in de wat schralere en droge, grazige
vegetaties zoals op spoorwegterreinen en in bermen. Ook op dijken (Oostdijk) en geluidswallen
(bijvoorbeeld Voorwateringweg) komt de soort voor en kan dan vrij hoge dichtheden bereiken. De
Ratelaar kan diep het centrum van de stad doordringen waar hij met name op braakliggende
terreinen voorkomt.
determinatie en inventarisatie
De Ratelaar is lastig te onderscheiden van de Bruine sprinkhaan en de Snortikker, maar het
geluid is zeer kenmerkend, namelijk een lange, in geluidssterkte toenemende, ratel.
Het inventariseren kan het beste gedaan worden op basis van het geluid op warme en zonnige
dagen in de zomer; bij verdwijnen van de zon achter de wolken stopt de Ratelaar doorgaans met
roepen. Door het aantal roepende mannetjes te tellen kan een schatting worden gemaakt van het
aantal dieren dat op een bepaalde locatie voorkomt.

5.2.14 Snortikker Chorthippus mollis
voorkomen Rotterdam
In 2003 is de Snortikker voor het eerst in Rotterdam aangetroffen en wel op een drietal
braakliggende terreinen op Rotterdam-Zuid. Deze locaties liggen allemaal dicht bij elkaar en
hebben met elkaar gemeen dat het droge, zandige terreinen betreft met een (spaarzame) grazige
vegetatie. De dichtstbijzijnde bekende locaties liggen in de duinen van Voorne en Hoek van
Holland (Kleukers 2003).
determinatie en inventarisatie
De Snortikker kan makkelijk verward worden met de Bruine sprinkhaan en de Ratelaar. De roep
is echter een goed onderscheidend kenmerk. Het betreft een in volume oplopende serie van
snorrende geluidjes met daartussen een tik.
De roep is kenmerkend maar, in vergelijking met de andere Rotterdamse veldsprinkhanen, zacht.
Op plaatsen waar veel achtergrondgeluid aanwezig is (bijvoorbeeld bermen van drukke wegen)
kan de soort op gehoor gemist worden.
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5.2.15 Kustsprinkhaan Chorthippus albomarginatus
voorkomen in Rotterdam
De verspreiding van de Kustsprinkhaan in Rotterdam lijkt enigszins parallel te lopen met die van
de Ratelaar. Grazige, structuurrijke vegetaties zijn favoriet. Vaak betreft dit bermen en
braakliggende terreinen.
determinatie en inventarisatie
Door de rechte zijkielen is de Kustsprinkhaan in Rotterdam vrijwel niet met de andere
veldsprinkhanen te verwarren. De roep lijkt in eerste instantie op die van de Bruine sprinkhaan,
maar houdt langer aan en verschilt in klank. De baltszang is uitgebreid.
Evenals voor de overige veldsprinkhanen geldt dat warme en zonnige zomerse dagen het beste
zijn om de soort te inventariseren. Het imiteren van de zang kan ook voor deze soort een trigger
zijn om mannetjes op minder mooie dagen te laten roepen.

5.2.16 Krasser Chorthippus parallelus
voorkomen Rotterdam
De Krasser is redelijk algemeen in Rotterdam. In vergelijking met de overige veldsprinkhanen
wordt de Krasser vaker aangetroffen in min of meer vochtige vegetaties als zeggeveldjes.
Daarnaast komt de soort ook voor in bermen, braakliggende terreinen en andere grazige
vegetaties.
determinatie en inventarisatie
Door de groene kleur en verkorte vleugels kan de Krasser vrij makkelijk van de overige
veldsprinkhanen worden onderscheiden. Langvleugelige exemplaren kunnen verward worden
met de Kustsprinkhaan. Het geluid bestaat uit een reeks korte 'zaag' geluidjes die tot maximaal 5
seconden aanhoudt.
Het inventariseren van de Krasser kan het best gebeuren op zonnige dagen in de zomer. Evenals
voor de andere soorten veldsprinkhanen geldt dat een schatting kan worden gemaakt van de
populatiegrootte op basis van het aantal roepende mannetjes.
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5.3

Te verwachten soorten

5.3.1 Sikkelsprinkhaan Phaneroptera falcata
voorkomen Rotterdam
De Sikkelsprinkhaan is in Nederland in opmars en op korte termijn zal het eerste exemplaar ook
in Rotterdam worden aangetroffen. Een mogelijke waarneming van de soort in 2003 was helaas
te onzeker om op te nemen. De soort is inmiddels in Katwijk waargenomen (pers. med. R.
Kleukers).
determinatie en inventarisatie
De Sikkelsprinkhaan is een middelmatig grote, groene sabelsprinkhaan. Opvallend zijn de lange
vleugels; de achtervleugels zijn langer de voorvleugels en steken ver voorbij het achterlijf. Tevens
is het lichaam bezet met kleine, donkere stipjes. De soort dankt zijn naam aan de sikkelvormig
gekromde legschede (Kleukers et al. 1997). Door deze combinatie van kenmerken is de
Sikkelsprinkhaan goed van de andere Rotterdamse sabelsprinkhanen te onderscheiden.

5.3.2 Greppelsprinkhaan Metrioptera roeselii
voorkomen Rotterdam
Ook de Greppelsprinkhaan is in Nederland aan het oprukken (Kleukers 2003), met name langs
de grote rivieren. Ook in de Amsterdamse Waterleidingduinen is de Greppelsprinkhaan inmiddels
aangetroffen (pers. med. R. Kleukers). Het zou dan ook niet verwonderlijk zijn als de soort op
termijn in Rotterdam opduikt, bijvoorbeeld op het Eiland Van Brienenoord of langs de Oude
Maas.
determinatie en inventarisatie
De zang van de Greppelsprinkhaan lijkt wat op het zoemen van elektriciteitskabels. Verwarring is
mogelijk met de zang van de beide spitskopjes, maar deze zijn altijd afwisselend.
Het dier is onmiskenbaar door de gele streep langs het halsschild.

5.3.3 Knopsprietje Myrmeleotettix maculatus
voorkomen Rotterdam
Het Knopsprietje komt niet in de stad voor maar is bekend van het havengebied en Hoek van
Holland (pers. med. B. van As). Op en rond de Maasvlakte is het een redelijk algemene soort van
droge en grazige terreintjes. Vooralsnog is het Knopsprietje tot aan de Europoort waargenomen,
het is niet duidelijk tot hoever de soort naar het oosten voorkomt. Mogelijk kan het Knopsprietje,
net als de Snortikker, ook op droge terreintjes in de stad worden aangetroffen. De soort is in staat
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(dichtbijgelegen) gebieden snel te koloniseren, wat bijvoorbeeld gebleken is uit de snelle
kolonisatie van de Maasvlakte in de jaren zestig (Mostert & Van Heerden 1991). Door de aanleg
van het havenspoor langs de zuidrand van Rotterdam, waarvoor veel zand wordt aangebracht,
ontstaan voor deze soort mogelijk geschikte biotopen.
determinatie en inventarisatie
In Rotterdam is het Knopsprietje door zijn tengere postuur met opvallend grote kop, de sterk xvormige geknikte randen van het halsschild en de verdikte sprietknopjes eigenlijk niet met andere
soorten veldsprinkhanen te verwarren. De roep van het mannetje is een in volume aanzwellende
reeks rasp-geluidjes. Deze roep lijkt wat op die van de Snortikker maar er zijn geen tikkende
geluidjes te horen. Mogelijk kan verwarring optreden met het baltsgeluid van de Kustsprinkhaan.
Het rivaliseergeluid lijkt enigszins op de roep van de Snortikker door de aanwezigheid van een
tikje.
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genoemd in Hoofdstuk 2.
Het conceptrapport is door een aantal personen gelezen, waarbij allerlei rare zinsneden, foutjes
en vreemde tekstdelen aan het licht zijn gekomen. Tevens zijn diverse waardevolle aanvullingen
aan de soortteksten toegevoegd. Dank voor het lezen en corrigeren van (delen) van de tekst gaat
uit naar Remko Andeweg, Ben van As, Jaap Bouwman, Martin Epe, Roel de Graaf, Roy
Kleukers, Kees Mostert, Jelle Reumer en Marieke Timmer.
Ons digitale fotoarchief bleek bij lange na nog niet toereikend om bij alle soorten een schappelijke
foto te plaatsen. Gelukkig zijn twee natuurfotografen zo vriendelijk geweest om hun
beeldmateriaal belangeloos ter beschikking te stellen: Adri de Groot (www.vlinderdagboek.nl) en
Kees van der Krieke (www.kralingen.nl). Jaap van Leeuwen (Natuurmuseum Rotterdam) wordt
bedankt voor het scannen van enkele dia's en het fotograferen van enkele dagvlinders uit de
collectie van het Natuurmuseum Rotterdam.

FOTOVERANTWOORDING

M. Backerra: Zwartsprietdikkopje (p. 19), Steenrode heidelibel (p. 45).
F. Brekelmans: Groot dikkopje (p. 19), Klein geaderd witje (p. 21), Oranje luzernevlinder (p.22),
Boomblauwtje (p. 24), Bruin blauwtje (p. 25), Icarusblauwtje (p. 25), Distelvlinder (p. 26), Atalanta
(p. 27), Bruin zandoogje (p. 29), Oranje zandoogje (p. 30), Hooibeestje (p. 30), Koninginnepage
(p. 33), Watersnuffel (p. 37), Viervlek (p. 43), Gewone oeverlibel (p. 44), Zwarte heidelibel (p. 44),
Bruinrode heidelibel (p. 46), Weidebeekjuffer (p. 46), Gewone pantserjuffer (p. 47), Zwervende
pantserjuffer (p. 47), Struiksprinkhaan (p. 51), Boomsprinkhaan (p. 51), Zuidelijke
boomsprinkhaan (p. 52), Zuidelijk spitskopje (p. 53), Kustsprinkhaan (p. 58), Greppelsprinkhaan
(p. 59).
A. de Groot (www.vogeldagboek.nl): Groot koolwitje (p. 20), Kleine vuurvlinder (p. 23), Kleine vos
(p. 27), Gehakkelde aurelia (p. 28), Landkaartje (p. 28), Landkaartje (p. 28), Argusvlinder (p. 31),
Lantaarntje (p. 38), Paardenbijter (p. 40), Bloedrode heidelibel (p. 45).
J. Kalisch (Department of Entomology , University of Nebraska-Lincoln): Huiskrekel (p. 54).
K. van der Krieke (www.kralingen.nl): Eikepage (p. 24), Bont zandoogje (p. 31), Houtpantserjuffer
(p. 36), Azuurwaterjuffer (p. 36), Variabele waterjuffer (p. 37), Grote roodoogjuffer (p. 38), Kleine
roodoogjuffer (p. 39), Blauwe glazenmaker (p. 40), Bruine glazenmaker (p. 41), Vroege
glazenmaker (p. 41), Glassnijder (p. 42), Grote keizerlibel (p. 42), Zeggedoorntje (p. 55), Krasser
(p. 58).
M. Timmer: Dagpauwoog (p. 26)
J. van Leeuwen: Klein koolwitje (p. 20), Oranjetipje (p. 21), Gele luzernevlinder (p. 22),
Citroenvlinder (p. 23), Kleine parelmoervlinder (p. 29), Koningspage (p. 32), Resedawitje (p. 33),
Rouwmantel (p. 34), Platbuik (p. 43), Veenmol (p. 55).
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