MET DE VLINDERWERKGROEP NAAR HET ZEVENDAL EN DE BRUUK
Zondag 17 mei vond onze tweede excursie van dit jaar plaats. We gingen naar het Zevendal bij Plasmolen en de
Bruuk bij Groesbeek
Het Zevendal ligt tussen de Sint Jansberg en Mookerheide. Het dal bestaat voornamelijk uit graslanden met veel
verschillende soorten planten. We noemen dit een kruidenrijk graslandtype. In het verleden zijn daar al enkele hagen
en solitaire bomen aangeplant. Het Zevendal is een mooi open landschap. Toch is het nodig om ook daar
verbindingzones te maken, zoals hagen. Vanuit de Mookerheide willen sommige dieren richting de Sint Jansberg of
omgekeerd. In zo’n groots open landschap gaat dat niet. Om te bevorderen dat dieren van het ene gebied naar het
ander kunnen trekken, zijn tussen deze twee gebieden hagen aangeplant. Het dal is ontstaan in de voorlaatste ijstijd,
toen het smeltwater van de in het bekken van Groesbeek gelegen gletsjertong over de stuwwal naar het zuiden
stroomde.

We wandelden omhoog via het fietspad, waarbij we in 2,4km 63m klommen. Het eerste klimmetje was best pittig,
maar onze aandacht ging uit naar de vele bloeiende plantjes (o.a. salomonszegel, stinkende gouwe, look-zonder-look
en grootbloemig muur) en dan merk je dat niet zo. De rand van de weiden was getooid met een lint van Hollands
Kant, oftewel fluitenkruid. Fluiten, dat deden de vogels uit volle borst: vink, tjiftjaf, merel, maar ook de geelgors
deden hun uiterste best om de aandacht te trekken. In de bosrand zagen we de bloesem van de mispel, familie van
de appel en de peer. Het is een kleine boom met 4cm grote, crème-witte bloemen. De vruchten zijn rijk aan vitamine
C, maar zijn pas eetbaar als er een nachtvorstje overheen is gegaan.

Het zonnetje kwam er door en de eerste vlinders dienden zich aan: het klein geaderd witje, herkenbaar aan de grijsgroen bestoven aders op de onderzijde van de vleugels, en het landkaartje, waarvan nu de oranje-bruine
voorjaarsgeneratie vloog. De zomergeneratie van het landkaartje is zwart-wit met een smalle oranje band op de
bovenkant van de vleugels. De onderzijde van de vleugels vertoont een bont vlekkenpatroon dat wel op een
landkaart lijkt. Ook troffen we hier enkele muntvlindertjes aan, heel kleine overdag vliegende nachtvlindertjes. De
waardplant van deze vlinder is, zoals de naam al doet vermoeden, voornamelijk munt. Even verder vloog een
distelvlinder snel voorbij, een trekvlinder die vanuit zuid-Europa naar ons land komt om zich hier voort te planten.
Het vrouwtje legt de eitjes vooral op distels, maar ook op gewone klit en grote brandnetel. In de zomer komen hier
de nieuwe vlinders uit de pop, die in het najaar weer terug naar het zuiden trekken. Ze kunnen niet in Nederland
overwinteren.

In de weiden van het Zevendal zagen we de roodborsttapuit, boven in het topje van een braamstruik. We naderden
de top van de stuwwal, hier staan verschillende huisjes in het bos, waar we de roodborst, spreeuw, houtduif en de
witte kwikstaart aantroffen. Eenmaal buiten het bos stond onze koffiestopbank met fraai uitzicht in het Zevendal
gereed. Hier zijn verschillende zwerfkeien bij elkaar gelegd, die in de akkers en weiden gevonden zijn. In de
voorlaatste ijstijd zijn deze met de gletsjers van het hoge noorden naar ons land getransporteerd. Koffiepauze dus,
en ondertussen kwamen de vlinders langsgevlogen: de citroenvlinder en de atalanta. De fitis en de zanglijster
zorgden voor een begeleidend melodietje.

Na de pauze daalden we weer af, eerst nog even het uitzicht bewonderd richting de Duitse grens, en dan door een
holle weg omlaag, links het bos van de Sint Jansberg, rechts van ons het Zevendal. In de schaduw vloog het bont
zandoogje rond, een donkere bruine vlinder met lichte vlekjes, precies zoals zijn biotoop. De eitjes worden gelegd op
diverse grassen. Hij vliegt van eind maart tot eind oktober in drie overlappende generaties. De mannetjes gedragen
zich opvallend territoriaal. De vlinders voeden zich met honingdauw, sap van vruchten en bloedende bomen en met
nectar van onder andere braam. In de weiden zat een haas, met de oren of lepels net boven de begroeiing
uitgestoken. Een boompieper liet hier zijn kenmerkende liedje horen. Ten afscheid van het Zevendal zwaaide een
oranjetipje met zijn fel gekleurde vleugelpunten ons uit. Alleen het mannetje heeft oranje tipjes, het vrouwtje is aan
de bovenzijde wit. De onderkant van de vleugel is grijs-groen gemarmerd. Pinksterbloem en look-zonder –look zijn
de waardplanten van deze vlinder.

We kwamen weer uit bij de rijksweg, staken over en vleiden neder op een terrasje voor de lunch. We voegden hier
nog enkele vogels aan ons lijstje toe: de scholekster, de ekster en de groenling. We lieten het ons goed smaken en
voldaan gingen we op weg naar de Bruuk, een klein stukje rijden. De Bruuk is een moerasgebied in Groesbeek (100
ha), net naast het Reichswald. Doordat de Bruuk een stuk lager ligt dan het Reichswald, kwelt schoon grondwater
omhoog in dit drassige gebied. Hierdoor kunnen veel zeldzame planten- en diersoorten hier goed leven. Het is een

zogenaamde meden- of madenlandschap, kenmerken van dit type landschap zijn de kleinschalige afwisselingen van
hooimoerassen, struwelen, houtwallen en natte bossen. Belangrijk in dit gebied zijn de bijbehorende
blauwgraslanden, die een rijke plantenvegetatie waarborgt. Het is een zogenaamde natuurparel. Qua oppervlakte en
kwaliteit (aantal soorten en kenmerkende soorten) is dit gebied ongekend in Nederland.

Zo komt er een belangrijke plantensoort, de Klokjesgentiaan, in de blauwgraslanden voor die met twee diersoorten
samenwerkt; het Gentiaanblauwtje en een miersoort. Maar daarvoor was het nu nog te vroeg in het jaar. Wij gingen
trachten om de Zilveren Maan te ontdekken. De zilveren maan is een dagvlinder uit de familie van de
parelmoervlinders. Het is een zeldzame verschijning in Nederland en komt nog maar op enkele plekken voor,
waaronder natuurgebied de Bruuk. Als waardplant heeft de zilveren maan het moerasviooltje, hondsviooltje of
duinviooltje. Het is een moeilijk te onderscheiden soort van naaste verwante, met name de zilvervlek. Wat ze
verschillend maakt zijn de tekeningen aan de onderzijde van de achtervleugel. Behalve de zeven parelmoerachtige
stippen langs de rand, die duidelijk begrensd zijn door zwarte lijnen langs de binnenrand, zijn er verscheidene
zilverwitte stippen in het midden vlak bij de basis van de vleugel. De zilvervlek heeft daarentegen maar een centrale
witte stip en een kleine vlek dicht bij de vleugelbasis. Enkelen van ons groepje zagen hem inderdaad!

Zo’n speciaal gebied huisvest natuurlijk ook vogels, we zagen en/of hoorden o.a. roodborsttapuit, koolmees,
boompieper, tjiftjaf, witte kwikstaart , blauwe reiger, fitis, koekoek, vink, zwartkop, grote bonte specht, geelgors,
gierzwaluw, fazant en een spreeuw met zijn bek vol voer, na lang aarzelen met zoveel bekijks vloog hij toch zijn
nestholte met hongerige, roepende jongen in. Aan planten vielen vooral de vele orchideeën, de waterviolier,
moeraswolfsklauw en kleine valeriaan op.

Ook verschillende libellen werden gespot, waaronder azuurwaterjuffer en viervlek. Naast de zilveren maan werden
hier ook andere vlindersoorten waargenomen: oranjetipje, klein koolwitje, groot koolwitje, klein geaderd witje,
citroenvlinder, bont zandoogje, landkaartje, distelvlinder en atalanta. Deze laatste is, net als de distelvlinder, een
trekvlinder die vanuit Zuid-Europa naar ons land trekt om zich voort te planten. Maar de Atalanta kan in zachte
winters ook hier overwinteren, als vlinder net als de citroenvlinder. Bij mooi weer in het vroege voorjaar kun je dus
ook de atalanta al waarnemen. Zwervende atalanta´s kunnen vrijwel overal gezien worden, op plaatsen met veel
nectarrijke planten vaak in grote aantallen. De waardplanten zijn grote en soms ook kleine brandnetel. Van mei tot
november kunnen we hier rupsen aantreffen. De meeste rupsen sterven hier in de late herfst. De rups leeft in een uit
een of meer bladeren samengesponnen hangend tuitje aan een brandnetel en heeft een voorkeur voor brandnetels
op natte tot vochtige plaatsen in de volle zon. De soort kan in Zuid-Europa in alle stadia overwinteren; in Nederland
overwintert de soort incidenteel als vlinder. In het najaar worden, vooral langs de kust, vaak groepjes trekkende
atalanta's waargenomen die weer terugkeren naar het zuiden. Behalve op nectarplanten wordt de atalanta in het
najaar ook vaak aangetroffen op rottend fruit en op bloedende bomen.

Hoewel het een klein gebiedje is, hadden we hier toch flink wat tijd doorgebracht, genietend van al het moois wat de
Bruuk te bieden heeft. Maar aan alles komt een einde, zo ook aan deze heerlijke vlinderdag. Tot een volgende keer!
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