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SAMENVATTING

Voorliggend rapport doet verslag van de resultaten die in 2008 hebben plaatsgehad in het kader
van het Natuurmeetnet Zuiderpark. Doel van dit Natuurmeetnet is het monitoren van eventuele
veranderingen in natuurwaarden als gevolg van de recente herinrichting van het Zuiderpark. De
ronde van 2008 heeft zich gericht op dagvlinders, libellen en amfibieën. Daarnaast zijn tellingen
uitgevoerd specifiek gericht op de dagvlindersoort Eikenpage.
Het Natuurmeetnet leverde, ondanks een matig vlinderjaar, wederom aansprekende resultaten
op voor dagvlinders. Twee nieuwe vlindersoorten werden vastgesteld bij de nieuwe wadi’s,
waarmee het aantal dagvlindersoorten uitkwam op elf.
De Eikenpage bleek ook in 2008 op slechts één locatie in het park voor te komen. Of de
monitoring van deze soort op de huidige jaarlijkse wijze zinvol blijft wordt betwijfeld.
Met betrekking tot libellen heeft het Natuurmeetnet eveneens verdere ontwikkelingen
doorgemaakt in 2008. Naar aanleiding van de veranderingen in het park zijn enkele meetlocaties
voor deze soortgroep gewijzigd wat heeft geresulteerd in betere afspiegeling van de
soortenrijkdom van het park. Onder de libellen werden wederom enkele pioniersoorten
aangetroffen, hetgeen als een reactie gezien kan worden op de nieuwe ontwikkelingen die het
park recent doormaakt.
De monitoring van amfibieën wees dit jaar uit dat deze soortgroep nu ook gebruik lijkt te maken
van kunstmatige oevers.
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1 INLEIDING

Recentelijk is het Zuiderpark herontwikkeld, waarbij onder andere diverse bosplantsoenen zijn
verwijderd, een aantal oevers van watergangen verlegd en enkele wadi’s aangelegd zijn. In het
Masterplan Zuiderpark (Projectteam Zuiderpark 2001) is aangegeven dat de natuurkwaliteit door
de herinrichting toe zal nemen. Het Natuurmeetnet Zuiderpark is in 2006 opgezet met als doel de
ontwikkelingen van flora en fauna in het park in de loop van de jaren te monitoren. Hiertoe zijn
enkele soortgroepen geselecteerd, te weten flora, dagvlinders, libellen, amfibieën, broedvogels,
grondgebonden zoogdieren en vleermuizen (Epe 2006). Deze groepen worden op verschillende
vastgelegde locaties geïnventariseerd, wat met verschillende frequenties plaats heeft (Tabel 1).
Zo zijn in de ronde van 2008 geen flora, broedvogels, grondgebonden zoogdieren en vleermuizen
geïnventariseerd: deze groepen worden eens in de drie jaar onderzocht (Tabel 2).
Omdat de herstructurering van het Zuiderpark ook nog steeds gaande is, zijn niet alle
soortgroepen vanaf 2006 onderzocht. Zo zijn flora, libellen en amfibieën voor het eerst in 2007
meegenomen in het Natuurmeetnet (Bakker et al. 2006, Andeweg et al. 2007).
Nu het Natuurmeetnet het derde jaar in gaat, beginnen de eerste voorzichtige inzichten in de
ontwikkelingen van de flora en fauna in het park zich af te tekenen. In 2009 zal voor alle soorten
een volledige meetcyclus zijn afgerond. Een uitgebreide analyse van de gegevens zal dan ook
plaatsvinden.
Tabel 1: Overzicht van het Natuurmeetnet Zuiderpark (uit Epe 2006).
meetlocatie
planten - water
planten - oever
planten - bos
libellen
dagvlinders - totaal
dagvlinders - Eikenpage
amfibieën
vogels
grondgebonden zoogdieren
vleermuizen
totaal

totale Zuiderpark
oeverlengte
permanent kwadraat
libellenroute
vlinderroute
vlinderroute
amfibieënroute
totale Zuiderpark
raai
totale Zuiderpark

samenstelling
meetlocatie
n.v.t.
100 m
2
100 m
50-50-100 m
50-50-50-50-50 m
50-50-50 m
100-100 m
n.v.t.
10*2 vallen
n.v.t.

aantal
meetlocaties
1
12
8
17
8
11
17
1
4
1
80

aantal
telronden
1
1
2
4
4
3
3
5
6
4

totaal tijd
(uur)
40
6
8
23
8
17
17
100
32
64
314

frequentie
(elke x jaar)
3
3
3
1
1
1
1
3
3
3

Tabel 2: Overzicht cyclus inventarisaties voor het Natuurmeetnet Zuiderpark (uit Epe 2006).
start
2006
aquatische vegetatie
oevervegetatie
bosplanten
dagvlinders
Eikenpage
libellen
amfibieën
broedvogels
kl. grondgebonden zoogdieren
vleermuizen

x
x

x
x
x

Natuurmeetnet Zuiderpark | resultaten 2008

2007
x
x
x
x
x
x
x

cyclus 1
2008

x
x
x
x

2009
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2010

cyclus 2
2011

x
x
x
x

x
x
x
x

2012
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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2 METHODIEKEN EN MEETLOCATIES

In dit hoofdstuk staat een beknopte beschrijving van de methodieken die toegepast zijn bij het
onderzoek naar de in 2008 onderzochte soortgroepen. Daarnaast wordt de ligging van de diverse
meetlocaties in enkele overzichten aangeduid. Deze zijn voor iedere soortgroep gelijk aan de in
voorgaande jaren toegepaste methodieken en meetlocaties, waardoor op den duur vergelijking
mogelijk wordt. Voor een uitgebreidere beschrijving van alle methodieken en meetlocaties, met
uitzondering van libellen, wordt dan ook verwezen naar Bakker et. al. 2006. Libellen maken pas
sinds 2007 deel uit van het Natuurmeetnet Zuiderpark. Voor een uitgebreide uiteenzetting van de
methodieken en meetlocaties voor deze soortgroep wordt verwezen naar Andeweg et. al. 2007.
Het Natuurmeetnet Zuiderpark omvat het gehele Zuiderpark, inclusief Pinksterweide en
Valkeniersweide. De totale omvang van het onderzochte gebied komt hiermee op circa 250
hectare.

2.1 Dagvlinders
2.1.1 Dagvlinders: alle soorten
Het Natuurmeetnet omvat acht monitoringsroutes voor dagvlinders, waarop naar alle soorten
wordt gekeken. Deze monitoringsroutes hebben een lengte van elk 250 meter en zijn
onderverdeeld in secties van 50 meter. Er vinden vier telrondes per seizoen plaats waarbij alle
routes volledig worden geteld. Deze methode van monitoring is afgeleid van de methodiek van
het Landelijk Meetnet Dagvlinders, opgesteld door De Vlinderstichting (Van Swaay 2000), met als
verschil dat voor het Natuurmeetnet Zuiderpark minder bezoeken worden gebracht per seizoen
(Bakker et al. 2006). Routes Dagvlinders-01 t/m -06 zijn vanaf 2006 jaarlijks geteld (zie voor
beschrijving Bakker et al. 2006) terwijl routes Dagvlinders-07 en Dagvlinders-08 vanwege de
herontwikkeling van het park pas vanaf 2007 in gebruik zijn (Andeweg et al. 2007). Figuur 1 geeft
een overzicht van de ligging van alle in 2008 onderzochte dagvlinderroutes.

Figuur 1. Ligging monitoringsroutes dagvlinders.
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2.1.2 Eikenpage
Door zijn verborgen levenswijze en relatief korte vliegperiode is voor de Eikenpage (Neozephyrus
quercus) een andere methode van monitoring vereist dan voor de meeste overige
dagvlindersoorten. Vanwege de voorliefde van deze soort voor de Zomereik (Quercus robur) is
een elftal meetlocaties uitgezet op plaatsen waar zich concentraties van deze boomsoort
bevinden (Figuur 2). Op deze locaties wordt driemaal per jaar geteld, waarbij met een verrekijker
wordt gekeken of er eikenpages rond de (toppen van de) bomen vliegen.

Figuur 2. Ligging monitoringroutes voor Eikenpage.

2.2

Libellen

Voor monitoring van libellen in 2008 zijn zestien routes uitgezet van 100 meter lengte (Figuur 3),
die zijn onderverdeeld in twee transecten van elk 50 meter (1A en 1B). Deze transecten zijn
steeds gedurende vier bezoeken te voet geïnventariseerd op het voorkomen van alle imago’s
(volwassen exemplaren) van aanwezige echte libellen (Anisoptera) en waterjuffers (Zygoptera).
Hierbij is de methodiek van de Vlinderstichting (Ketelaar & Plate 2001) gehanteerd. Overigens,
indien in de lopende tekst wordt gesproken van libellen, dan worden daarmee zowel de
waterjuffers als de echte libellen bedoeld.
In de praktijk is gebleken dat op sommige locaties de telling van een transect niet kon worden
voltooid, bijvoorbeeld als gevolg van ontoegankelijkheid van een oever of door lopende
werkzaamheden in het gebied. Als gevolg hiervan is route Libellen-16 wederom niet onderzocht
en zijn routes Libellen-02 en Libellen-15 slechts tweemaal gelopen. Daar staat weer tegenover
dat grenzend aan route Libellen-15 een extra route is uitgezet (Figuur 4). Deze route, Libellen-17
genaamd, is uitgezet omdat door recente ontwikkelingen in dit deel van het park in korte tijd een
voor libellen gunstige habitat is ontstaan. De data en omstandigheden van de veldbezoeken zijn
opgenomen in Tabel 3.

8
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Figuur 3. Ligging monitoringsroutes libellen & amfibieën.

Figuur 4. Ligging van route Libellen-17.

2.3 Amfibieën
Gedurende drie bezoeken zijn de zestien langs oevers gelegen locaties onderzocht op
aanwezige amfibieën. Het betreft hier dezelfde locaties die ook op libellen zijn onderzocht
(paragraaf 2.2; Figuur 3). Per route zijn twee transecten van telkens vijftig meter te voet
geïnventariseerd op het voorkomen van amfibieën. Hierbij is zowel gelet op volwassen
exemplaren in oevervegetatie als op larven in het water.

Natuurmeetnet Zuiderpark | resultaten 2008
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2.4 Bezoekdatums
In Tabel 3 zijn de datums van de inventarisaties en de namen van de waarnemers opgenomen.
Alle bezoeken vonden plaats onder geschikte weersomstandigheden, waarbij de temperatuur
nooit lager was dan 20 graden Celsius. Bij alle bezoeken was het half bewolkt met een zwakke
tot matige wind.
Tabel 3. Bezoekdatums, onderzochte soortgroepen en waarnemers Natuurmeetnet Zuiderpark 2008.
datum
7 mei 2008
2 juni 2008
25 juni 2008
23 juli 2008
24 juli 2008
5 augustus 2008
29 augustus 2008
9 september 2008

10

soortgroep
dagvlinders
libellen en amfibieën
dagvlinders
dagvlinders
Eikenpage
libellen, amfibieën & Eikenpage
dagvlinders
libellen & amfibieën

inventariseerder
G. Bakker
M. Grutters & W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
M. Grutters
G. Bakker & A. de Baerdemaeker
W. Moerland
W. Moerland & A. de Baerdemaeker
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3 RESULTATEN

3.1 Dagvlinders
3.1.1 Dagvlinders: alle soorten
De monitoring van dagvlinders in het Zuiderpark heeft in 2008 waarnemingen opgeleverd van
101 exemplaren verdeeld over elf soorten. Dit is exclusief de Eikenpage, die wegens afwijkende
methodiek van monitoring in paragraaf 3.1.2 nader besproken zal worden. Tabel 4 geeft een
overzicht van de waargenomen dagvlinders per route. Het aantal waargenomen vlinders viel wat
lager uit dan vorig jaar, toen 125 vlinders werden geteld in 10 soorten. Dit is mogelijk het gevolg
van weersinvloeden. In het hele land bleken de aantallen vlinders laag uit te vallen dit voorjaar
(persbericht Vlinderstichting 4 juni 2008). Het aantal soorten is wel toegenomen: twee soorten
zijn nieuw voor het Natuurmeetnet, te weten Kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas) en
Argusvlinder (Lasiommata megera). Daarnaast is één soort, het Boomblauwtje (Celastrina
argiolus), in 2008 niet waargenomen. Deze soort werd in 2007 nog op vier routes waargenomen.
De Kleine vuurvlinder is enkel aangetroffen op route Dagvlinders-08. Dit is een soort die zich
voornamelijk thuis voelt in schraal grasland (Bos et.al. 2006), waar de belangrijkste waardplant,
Schapenzuring (Rumex acetosella), voorkomt.
Een tweede soort die voor het eerst waargenomen is binnen het Natuurmeetnet Zuiderpark is de
Argusvlinder. Van deze soort werd één exemplaar waargenomen op Dagvlinders-07. In WestNederland lijkt de soort de laatste jaren in aantal vooruit te gaan. In de regio Rotterdam geldt dit
met name voor het buitengebied; in de stad worden nooit hoge dichtheden van de soort
gevonden. De soort is afhankelijk van graslanden met schrale zandige grond, de vlinder is
redelijk nomadisch, en kan snel geschikt geworden gebied koloniseren(Bink 1992, Akkermans et
al. 2001). Zowel de Kleine vuurvlinder als de Argusvlinder zijn waargenomen bij nieuw gevormde
wadi’s. Deze wadi’s vormen een nieuwe biotoop binnen het Zuiderpark. Een toename in
vegetatietypes lijkt dus al vrij snel te leiden tot het verschijnen van nieuwe dagvlindersoorten.
Tabel 4. Aantallen waargenomen dagvlinders (N=4 bezoeken).
Nederlandse naam
Groot koolwitje
Klein koolwitje
Klein geaderd witje
witje
Icarusblauwtje
Kleine vuurvlinder
Bont zandoogje
Argusvlinder
Atalanta
Distelvlinder
Dagpauwoog
Gehakkelde aurelia

wetenschappelijke naam
Pieris brassicae
Pieris rapae
Pieris napi
Pieris spec.
Polyommatus icarus
Lycaena phlaeas
Pararge aegeria
Lasiommata megera
Vanessa atalanta
Vanessa cardui
Inachis io
Polygonia c-album
aantal exemplaren
aantal soorten

01
3
2
1
1
7
4

02
3
3
7
13
3

03
1
1
5
7
3

routenummer
04
05
3
2
4
5
1
13
2
4
1

06
1
4
8
1
2
16
4

07
2
1
4
8
1
5
1
1
23
8

08
8
3
6
2
1
20
5

aantal
exemplaren
3
25
25
1
6
2
29
1
5
1
2
1
101
11

aantal routes
met soort
2
8
7
1
1
1
7
1
1
1
2
1

Het gemiddeld aantal soorten per route kwam in 2008 uit op 4,0 vlindersoorten per route tegen
5,0 soorten vorig jaar en 4,2 soorten in 2006. In 2006 waren echter twee routes, Dagvlinders-07
en Dagvlinders-08 nog niet in het Natuurmeetnet opgenomen. Tabel 4 geeft een overzicht van
het aantal soorten per vlinderroute. Route Dagvlinders-07 springt hier duidelijk uit met acht
soorten. Deze route is gelegen aan een wadi, waarvan het pionierskarakter en de aanwezigheid
van veel nectarplanten dit voor veel soorten een aantrekkelijk gebied maakt. Dit geldt ook voor
typische bos- en struweelsoorten zoals Bont zandoogje (Pararge aegeria), die geen
waardplanten vinden op de locatie en dus waarschijnlijk op de aanwezige nectarplanten afkomen.
Natuurmeetnet Zuiderpark | resultaten 2008
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aantal soorten dagvlinders per route
9

Aantallen soorten

8
7
6
5
4
3
2
1
0
01

02

03

04

05

06

07

08

Routenum m er
Figuur 5. Aantallen dagvlindersoorten op routes.

3.1.2 Eikenpage
Net als vorig jaar is slechts één enkel exemplaar op een route waargenomen van de Eikenpage.
Dit betreft route Eikenpage-11, langs de Pendrechtseweg op 24 juli. Een tweede exemplaar werd
buiten de routes waargenomen, op het volkstuinencomplex aan de Oldegaarde. Ook tijdens de
telling op 5 augustus werd hier één Eikenpage waargenomen. Vorig jaar werd op exact dezelfde
locatie ook een exemplaar waargenomen, evenals een exemplaar op route Eikenpage-09. Op
alle andere meetlocaties in de soort niet vastgesteld.

12
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3.2 Libellen
De monitoring van libellen in het Zuiderpark leverde in 2008 een totaal van 1429 waargenomen
exemplaren op (Tabel 5). Het betrof hier 18 verschillende soorten, een toename van zes soorten
ten opzichte van vorig jaar. Per route zijn tussen de 3 en 11 soorten waargenomen, wat een
gemiddelde opleverde van zes soorten per route. Daarmee lijkt 2008 een rijker jaar geweest te
zijn dan 2007, maar de vergelijking gaat mank doordat enkele routes die vorig jaar niet geteld zijn
dit jaar wel in de monitoring zijn opgenomen. Met name de nieuwe telroute Libellen-17 is
enigszins opportunistisch meegenomen in de tellingen. Het hier nieuw ontstane helofytenfilter
oefent veel aantrekkingskracht uit op verschillende soorten, hetgeen voor een deel vanaf route
Libellen-15 en aanvullend vanaf de andere kant, de nieuwe route Libellen-17, gedekt kon worden.
Tabel 5. Aantallen waargenomen libellen Zuiderpark 2008 (N=4 bezoeken).
Nederlandse naam
Houtpantserjuffer
Variabele waterjuffer
Grote roodoogjuffer
Kleine roodoogjuffer
Watersnuffel
Lantaarntje
Blauwe glazenmaker
Bruine glazenmaker
Paardenbijter
Grote keizerlibel
Viervlek
Platbuik
Gewone oeverlibel
Zwarte heidelibel
Bloedrode heidelibel
Geelvlekheidelibel
Steenrode heidelibel
Bruinrode heidelibel
Heidelibel spec.

wetenschappelijke naam
Lestes viridis
Coenagrion pulchellum
Erythromma najas
Erythromma viridulum
Enallagma cyathigerum
Ischnura elegans
Aeshna cyanea
Aeshna grandis
Aeshna mixta
Anax imperator
Libellula quadrimaculata
Libellula depressa
Orthetrum cancellatum
Sympetrum danae
Sympetrum snaguineum
Sympetrum flaveolum
Sympetrum vulgatum
Sympetrum striolatum
Sympetrum spec.
aantal exemplaren
aantal soorten

01
2
4
3
53
8
6
3
1
80
8

02
1
3
1
5
3

03
23
3
1
6
1
3
7
44
7

04
13
6
1
3
23
4

routenummer
05
06
6
45
107
27
1
1
159
28
4
2

07
16
14
1
2
1
2
9
45
7

08
4
7
4
67
1
2
1
86
7

09
2
1
1
9
108
3
1
4
2
131
9

10
12
2
1
15
3

Vervolg Tabel 5. Aantallen waargenomen libellen Zuiderpark 2008 (N=4 bezoeken).
Nederlandse naam
Houtpantserjuffer
Variabele waterjuffer
Grote roodoogjuffer
Kleine roodoogjuffer
Watersnuffel
Lantaarntje
Blauwe glazenmaker
Bruine glazenmaker
Paardenbijter
Grote keizerlibel
Viervlek
Platbuik
Gewone oeverlibel
Zwarte heidelibel
Bloedrode heidelibel
Geelvlekheidelibel
Steenrode heidelibel
Bruinrode heidelibel
Heidelibel spec.

wetenschappelijke naam
Lestes viridis
Coenagrion pulchellum
Erythromma najas
Erythromma viridulum
Enallagma cyathigerum
Ischnura elegans
Aeshna cyanea
Aeshna grandis
Aeshna mixta
Anax imperator
Libellula quadrimaculata
Libellula depressa
Orthetrum cancellatum
Sympetrum danae
Sympetrum snaguineum
Sympetrum flaveolum
Sympetrum vulgatum
Sympetrum striolatum
Sympetrum spec.
aantal exemplaren
aantal soorten

11
21
1
13
4
39
4

12
181
2
1
184
3

13
2
12
7
3
9
1
1
2
1
4
2
1
45
11

routenummer
14
15
7
11
3
14
6
12
77
1
80
163
1
2
6
2
1
2
8
2
2
1
122
279
8
10

16
4
7
28
2
41
4

17
7
1
56
22
1
1
4
2
5
4
103
9

aantal
exemplaren
54
30
32
163
12
955
1
5
64
9
1
2
25
2
8
1
29
28
8
1429
18

aantal routes
met soort
8
6
5
7
4
17
1
3
13
7
1
1
6
2
4
1
9
8
4

In het Zuiderpark konden dit jaar enkele voor de regio schaarse pionierssoorten vastgesteld
worden. In 2008 betrof het hier ondermeer de Platbuik (Libellula depressa), Viervlek (Libellula
quadrimaculata), Zwarte Heidelibel (Sympetrum danae) en Geelvlekheidelibel (Sympetrum
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flaveolum). De Viervlek is een mobiele soort, die snel gebruik weet te maken van nieuw
gevormde biotopen (Wasscher & Swinkels-Verpraet 2002). Eén exemplaar werd vastgesteld in
het hierboven beschreven helofytenfilter. De Platbuik is eveneens een mobiele pioniersoort die
ook in 2007 in het park werd waargenomen. De soort is toen op drie routes vastgesteld
(Andeweg et al. 2007). Dit jaar was dat alleen bij route Libellen-10 het geval, deze nieuw
aangelegde wadi verkeert nog in een pioniersstadium en voldoet daarmee prima aan de eisen die
de Platbuik aan zijn biotoop stelt. Twee andere soorten met een schaars voorkomen in de regio,
de Zwarte heidelibel en de Geelvlekheidelibel, werden eveneens in het park aangetroffen (2
respectievelijk 1 exemplaren). Zwerfgedrag van deze soorten kan in sommige jaren tot een
invasieachtig voorkomen leiden (Askew 2004). De aanwezigheid van deze drie soorten
heidelibellen wil echter niet zeggen dat de soorten zich ook in het gebied voortplanten. De
Zwervende heidelibel (Sympetrum fonscolombii) werd, in tegenstelling tot vorig jaar, niet
waargenomen in het park.
Een andere nieuwkomer in de monitoring is de Grote roodoogjuffer (Erythromma najas). Deze
soort is trouwens niet nieuw voor het Zuiderpark (Brekelmans & Andeweg 2003). Overigens is de
Grote roodoogjuffer met 32 waargenomen exemplaren verdeeld over 5 routes niet bepaald een
zeldzaamheid, maar vliegt als één van de weinige Rotterdamse soorten vroeg in het seizoen in
mei en juni (Van der Weide 2002) en wordt daarom alleen in de eerste telronde in
noemenswaardige aantallen vastgesteld. Ook de Vroege glazenmaker (Aeshna isoceles) vliegt in
deze periode en is mogelijk daarom en door zijn schaarse voorkomen nog niet in het onderzoek
opgedoken. Wanneer het eerste veldbezoek dan plaatsvindt onder minder optimale
weersomstandigheden, is de kans groot dat zulke schaarse soorten gemist worden. Doordat er
maar drie veldbezoeken zijn is de kans reëel dat soorten met een dergelijke korte vliegtijd in de
erop volgende bezoekronde al uitgevlogen zijn.

3.3 Amfibieën
In 2008 zijn op slechts twee locaties in het Zuiderpark amfibieën vastgesteld. Wederom werden
waarnemingen gedaan bij de poel op het Indianenveld (route Amfibieën-13). Hier werd op 2 juni
een roepende bastaardkikker (Rana Klepton esculenta) gehoord en werd op 5 augustus een
volwassen exemplaar van de Bruine kikker (Rana temporaria) gezien. Ook in 2007 werden hier
amfibieën aangetroffen (Andeweg et al. 2007). Langs route Amfibieën-8 werd eveneens een
Bruine kikker aangetroffen. Opvallend is dat dit exemplaar werd gezien bij een oever die onlangs
gevormd is door werkzaamheden waarbij een oeverbeschot is aangelegd. In de regel vormen
beschoeiingen een barrière voor kleine organismen. Inmiddels was de begroeiing van de
betreffende oever in een al wat verder gevorderd stadium waardoor de mogelijkheden voor
dekking toegenomen zijn. De Bruine kikker is een soort die vrij weinig eisen aan zijn leefgebied
stelt en vrijwel overal in Nederland algemeen voorkomt (Van Diepenbeek en Creemers 2006).
Geheel onbegroeide oevers worden wel door de soort gemeden. De Gewone pad (Bufo bufo) is
dit jaar, in tegenstelling tot vorig jaar, niet in het Natuurmeetnet waargenomen. Losse
waarnemingen van deze soort in het park geven echter aan dat deze wel in het gebied aanwezig
was (pers. obs. A. de Baerdemaeker).
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4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

4.1 Dagvlinders
4.1.1 Dagvlinders: alle soorten
Het gemiddeld aantal vlindersoorten per route viel in 2008 beduidend lager uit dan in de
voorgaande jaren. Bezien in het licht van de landelijke ontwikkelingen waarbij 2008 als een
bijzonder slecht vlinderjaar de boeken in zal gaan is deze afname niet uitzonderlijk. Met
uitzondering van het landelijk toch algemene Boomblauwtje zijn er geen soorten uit het
Natuurmeetnet verdwenen, integendeel; het aantal soorten in het park is dit jaar wederom
gegroeid. Met name de komst van de Kleine vuurvlinder, een soort met een voorkeur voor
schrale pioniersvegetatie, zou een voorbode kunnen zijn van een toenemende soortenrijkdom
aan dagvlinders in het Zuiderpark. Het is niet ondenkbaar dat de soortenrijkdom van het
Zuiderpark qua dagvlinders de komende jaren verder toe zal gaan nemen. Gefundeerde
uitspraken over de trends van de in het Zuiderpark voorkomende vlinders zullen pas na enige
jaren van monitoring gedaan kunnen worden.

4.1.2 Eikenpage
De waarnemingen van 2007 en 2008 lijken te bevestigen dat zich rond de volkstuinen aan de
Oldegaarde een populatie van de soort bevindt. Elders in het Zuiderpark is de Eikenpage niet
vastgesteld, ondanks de ogenschijnlijke geschiktheid van verschillende locaties. Met name langs
de Maetelinckweg lijkt een uitermate geschikte biotoop voor deze soort aanwezig te zijn: oudere
zomereiken waar deels langdurig zon op valt gedurende de dag. Landelijk zijn in zowel 2007 als
2008 veel eikenpages geteld (www.vlinderstichting.nl / www.waarneming.nl), vooral in juli tot half
augustus vlogen op bekende vliegplaatsen hoge aantallen (eigen waarnemingen bSR). De
tellingen in het Zuiderpark hebben onder optimale weersomstandigheden plaatsgehad, zodat
geconcludeerd kan worden dat de Eikenpage in het Zuiderpark maar een beperkte verspreiding
heeft. Of de huidige jaarlijkse monitoring voor deze soort zinvol is valt nog te bezien, aangezien
de soort op slechts één locatie in het park vastgesteld is. Wellicht is een driejaarlijkse uitgebreide
inventarisatie van het park voor de Eikenpage voldoende om de ontwikkelingen van de soort de
komende jaren te kunnen volgen. De bekende locatie voor de Eikenpage zal wel jaarlijks bezocht
blijven worden. Het is in ieder geval duidelijk dat het behouden van zomereiken in het Zuiderpark
cruciaal is voor de kansen van de Eikenpage.

4.2 Libellen
Op basis van bevindingen in het veld zijn met ingang van 2008 enkele aanpassingen in de
monitoring aangebracht om te komen tot een goede weergave van de libellenstand in het
Zuiderpark. De toename in het aantal soorten ten opzichte van 2007 kan als een aanwijzing
worden gezien dat de monitoring dit jaar tot een completer beeld heeft geleid. Zo leverde route
Libellen-15, een route die vorig jaar niet geteld kon worden, dit jaar tien soorten op. Daarom zal
deze monitoring nu enkele jaren opeenvolgend volgens ongewijzigde methodiek uitgevoerd
moeten worden om een zinvolle relatie tussen de libellenstand en omgevingsfactoren die deze
kunnen beïnvloeden te kunnen leggen. Het voorkomen van enkele pionierssoorten in het park is
een belangrijke aanwijzing dat de nieuw gevormde milieus in het park wel degelijk
aantrekkingskracht uitoefenen op kritische soorten. Deze soorten bleken voornamelijk op te
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duiken bij de wadi’s. Of deze aantrekkingskracht ook op de lange duur behouden blijft is in dit
stadium van de monitoring nog niet te zeggen. Het verdient daarom aanbeveling de wadi’s
zodanig te beheren dat het huidige karakter daarvan behouden blijft.

4.3 Amfibieën
De locatie Amfibieën-13 (Indianenveld) heeft evenals in 2007 enige waarnemingen van amfibieën
opgeleverd. Het gevorderde stadium van verlanding van deze poel levert prima mogelijkheden
aan Bruine kikker (in 2007 en 2008), Gewone pad (2007) en Bastaardkikker (2008). Oudere
extensief beheerde oevers in het Zuiderpark leveren tot op heden de beste kansen voor
amfibieën (Andeweg et al. 2007; Brekelmans & Andeweg 2003). Niettemin werd dit jaar voor het
eerst vastgesteld dat een Bruine kikker gebruik maakte van een oever die onlangs opnieuw
gestructureerd is. Deze oever, langs de Zuiderparkweg (route Amfibieën-08), is voorzien van een
houten beschot, maar vertoonde ook al wat meer ontwikkelde begroeiing. Monitoring in de
komende jaren van deze en andere oevers zal uit moeten wijzen of deze oevers voldoende
kansen bieden aan amfibieën. Gezien de magere resultaten van deze soortgroep in het meetnet
verdient het aanbeveling voor de komende jaren een intensievere methodiek (bijvoorbeeld het
gebruiken van schepnetten) voor deze soortgroep te overwegen.
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