Met de vlinderwerkgroep naar de Moerputten 27 juli 2019
De Moerputten is een natuurgebied in de Nederlandse provincie Noord-Brabant, gelegen nabij 'sHertogenbosch. Het 118 hectare grote terrein behoort tot de Natura 2000-gebieden en is in beheer bij
Staatsbosbeheer. Het is een van de weinig overgebleven laagveenmoerassen ten zuiden van de grote
rivieren. Het natuurgebied is omsloten door polders. In het gebied is in 1990 een geslaagde poging gedaan
het pimpernelblauwtje, een in België en Nederland uitgestorven vlindersoort, te herintroduceren. En daar
gingen wij met deze excursie naar op zoek!
We starten met het oversteken van een bloemrijk veld met veel jakobskruiskruid en grassen. Bij het
informatiebord wordt de te wandelen route aangegeven en enige informatie over het gebied. De naam geeft
aan dat het een moerassig gebied is, ter plaatse loopt een verlandde prehistorische rivierbedding waarin
sterke veenvorming heeft plaatsgevonden. De veenlaag was dik genoeg om te worden ontgonnen. Zo
ontstonden twee plassen, de Lange Putten, waarover nu de grote Moerputtenbrug ligt, en een kleinere, de
Moerput. Sporen van veenontginning zijn nog te zien in het landschap, zo zijn er talrijke legakkers. Het
waterrijke gebied maakte eeuwenlang deel uit van de inundatiezone rond 's-Hertogenbosch. Dat betekende
dat als het militair noodzakelijk werd geacht het waterpeil nog verhoogd moest kunnen worden. De aanleg
van een spoorweg in het laatste kwart van de 19e eeuw was daarom alleen mogelijk als de spoordijk ter
hoogte van de Moerputten werd onderbroken door een lange brug op pijlers, de Moerputtenbrug.
Tegenwoordig is dit een voetgangersbrug waar het Halve Zolenpad over heen voert. De Moerputten
bestaat uit veel verschillende terreintypen. Er zijn hooilanden, rietvelden, moerassen, open wateren en
wilgenstruwelen. Het gebied heeft een rijke maar kwetsbare flora en fauna. Men vindt er reeën, vossen en
zeldzame vogels als waterral, blauwborst en zomertaling. Op de pijlers van de Moerputtenbrug zijn
korstmossen, bladmossen en muurvarens te vinden, waaronder de in Nederland zeldzame en beschermde
steenbreekvaren. Elders in het gebied liggen enkele van de weinige oorspronkelijke blauwgraslanden in
Nederland.
We beklimmen de dijk waarover vroeger het de Halve Zolenlijn liep. Hier zien we de kandelaartoorts, een
zeldzame soort die uit Zuid-Europa afkomstig is. Over de dijk wandelen we richting de Moerputtenbrug. De
dijk is geflankeerd door vele zomereiken, waarin we de spinselnesten van de processierups zien. De
rupsen zijn inmiddels al verpopt. Ook zien we op een stam de plakker, een nachtvlinder waarvan de rupsen
ook dol zijn op het blad van de eiken. Ook de rupsen van deze vlinder kunnen een plaag vormen, maar die
is gelukkig niet zo vervelend voor de mens. Hij vliegt van half juni tot eind mei in 1 generatie. Het vrouwtje,
dat nauwelijks kan vliegen, legt de eitjes in een groep op de schors, een tak of blad van de waardplant en
dekt deze af met haren van haar achterlijf. De rupsjes komen het volgende voorjaar uit. Ze laten zich door
middel van spindraden met de wind meevoeren en kunnen zich zo kilometers verspreiden. Ze leven van
blad van loofbomen en naaldbomen en zijn soms schadelijk op eik. De rups verpopt zich in een spinsel
tegen de schors, tussen bladeren of in de strooisellaag.

Verderop in het struikgewas zien we een de watersnuffel zitten. Ook vliegen hier bonte zandoogjes rond en
een koolmees. In de berm bloeien o.a. grote klis, boerenwormkruid en koninginnenkruid. En dan zijn we bij
de brug. In het water groeien massa’s waterlelies, gele plomp en watergentiaan, met op de bladeren een
roodoogjuffer. De blauwe reiger staat stil zijn kans af te wachten om toe te slaan. Meerkoeten en wilde
eenden dobberen hier ook rond. In het topje van een boom zit een buizerd.

Zodra we de brug over zijn ontdekken we de tijgerspin die zojuist een prooi netjes heeft ingepakt, enkele
pyamawantsen, de steenrode heidelibel, een kleine geaderd witje en staartmeesjes die rondbungelen in de
bomen op zoek naar voedsel.

We verlaten de dijk, onder aan de dijk pauzeren we even. Want hier zien we talloze grauwe ganzen en ook
twee ooievaars die al voedsel zoekend door de weiden stappen. De bonte berm met o.a cichorei,
boerenwormkruid, knoopkruid, duizendblad en wilde peen biedt nectar aan vele vlinders, we zien hier het
oranje zandoogje, bruin zandoogje, bruine daguil en bruin blauwtje.

Verder wandelend tussen de weiden door zien we kievitten, spreeuwen, putters, rietgorzen en een klein
koolwitje. We komen langs de toegang tot het terrein waar de eerste pimpernelblauwtjes zijn uitgezet, maar
daar mogen we helaas niet in. Maar ik beloof de deelnemers van de excursie dat we die blauwe jongens
nog gaan zien, ze moeten nog even geduld hebben! Een blauwe jongen die we hier wel zien is het
mannetje van de gewone oeverlibel.

Ondertussen gaan we de hoek om, daar vliegen talloze huiszwaluwen, ook weer voedsel zoekend, ja, je
moet er iets voor over hebben om het motortje draaiende te houden! En ook het hooibeestje en de atalanta
bezoeken de bloemen om nectar te drinken. We komen bij een uitzichtpunt op het gebied waar de
pimpernelblauwtjes vliegen. Hier wordt op een drietal bordjes uitleg gegeven over het ingewikkelde leven
van dit bijzondere beestje. We zien er ook enkele vliegen, maar helaas veraf. Maar uw gids belooft met de
hand op het hart: we gaan ze nog van dichtbij zien! Maar eerst nog een stukje lopen. We gaan dus maar
weer verder en genieten van de vele distelvlinders die nectar zoeken op distels en knoopkruid. En in de

verte zien we een ree ijlings de boskant inschieten bij onze nadering! Toch weer mooi meegenomen! Ook
zien we een grote bonte specht, het icarusblauwtje, de kleine vuurvlinder, het zwartsprietdikkopje en het
landkaartje, voorwaar een mooi lijstje, toch?

.

En dan eindelijk komen we aan enkele weitjes die vol staan met grote pimpernel, de waardplant van het
pimpernelblauwtje. We speuren en speuren en dan ontdekken we er eentje, en even later nog één en….
We zien uiteindelijk minimaal 12 pimpernelblauwtjes rondvliegen hier. Helaas gaat volgens een teller het
aantal achteruit, dit is vooral te wijten aan de extreem warme en droge zomers. Het pimpernelblauwtje is in
1990 met succes geherintroduceerd in de Moerputten, 20 jaar nadat hij verdwenen is uit Nederland. Het
blijft echter een uiterst zeldzame standvlinder. De bovenzijde van de vleugels is helderblauw met een brede
zwarte rand en zwarte stippen, de onderkant is lichtbruin met 2 rijen zwarte vlekken. De habitat van deze
vlinder bestaat uit vochtige, vrij voedselarme hooilanden waarin de waardplant en de waardmieren leven,
zoals moerassige graslanden in beekdalen of bij meren. De vlinder leeft vooral in vrij open vegetaties,
omdat juist daar de waardmier vorkomt. De nesten van deze mier liggen verspreid in het gebied. Het
pimpernelblauwtje vliegt van eind juni tot half augustus in 1 generatie. Het vrouwtje zet de eitjes afzonderlijk
af op de jonge, kleine bloemhoofdjes van meestal wat kleinere planten van de grote pimpernel, de
waardplant. De planten die in de buurt staan van het nest van de waardmier, meestal de moerassteekmier,
hebben de voorkeur. De jonge ruspen eten na het uitkomen een gang rondom de basis van de bloeiwijze
en bekleden deze met spinsel, zodat de bloemen niet uit elkaar vallen. Van hieruit voeden ze zich met de

bloempjes. Als de rupsen 3 tot 4 weken oud zijn, laten ze zich op de grond vallen en verstoppen zich
meteen tussen de vegetatie. Hier wachten ze bewegingloos op een moerassteekmier, dat duurt vaak een
halt tot bijna anderhalf uur. Dan richt de rups zich op en wordt tussen de kaken van de mier meegenomen
naar het nest. Het nest van de moerassteekmier is erg klein en meestal is er maar 1 rups per nest. Vaak
eet deze rups het volledige mierenbroed op waarna de mieren het lege nest verlaten. De rups overleeft dan
een tijd zonder voedsel en wacht tot een nieuwe mierenkolonie het nest bevolkt. Gelukkig zijn er relatief
veel mierennesten in het gebied aanwezig, zodat de rups van het pimpernelblauwtje niet de hele populatie
kan vernietigen. De verpopping vindt plaats in het nest. De vlinders verschijnen vroeg in de ochtend,
wanneer de mieren nog slapen. Ze voeden zich met nectar van verschillende bloemen.

Met moeite kunnen de fotografen onder ons zich losrukken van de veldjes met deze bijzondere vlinder.
Maar we moeten toch terug richting de auto’s.Via een knuppelbrugpaadje door het moeras wandelen we
terug

Tijdens ons afzakkertje met overheerlijke uitsmijter kijken we terug op deze bijzonder mooie wandeling met
de klapper aan het einde, zoals beloofd.Tot een volgende keer!
Fia Grootzwagers

