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De Aardbeivlinder ·in het 
Drongengoed: 
met vercfwijnen bedreigd 
OM ER VAN DE KERCKHOVE 

Dagvlinders doen het in Vlaanderen erg slecht. De Aardbeivlinder bijvoorbeeld telt 

nog maar vier populaties en verdween ondermeer volledig in de provincies Antwer

pen en Vlaams-Brabant. Een van de laatste vliegplaatsen van dit gespecialiseerde 

dikkopje is het Drongengoedbos in Knesselaere (Oost-Vlaanderen). Het relaas van 

een der laatste populaties van de Aardbeivlinder getuigt van een weinig zekere toe

komst. 

De Aardbeivlinder (pyrgus malvae - Fig. 1) 
kwam vroeger vrij verspreid in Vlaanderen 

voor, maar is nu een van de zeldzaamste 

standvlinders. In de jaren 1990 waren er nog 

maar vier populaties over: het Stamprooier

broek in Molenbeersel, het militair domein 

van Houthulst, de Gulke Putten in Wingene 

en het Drongengoedbos in Knesselare (Maes 

& Van Dyck 1999). Hier kijken we naar de 

ontwikkelingen in dit laatste gebied. Jaren

lang werden hier de grasbermen van het 

NATO-vliegveld bemest met drijfmest. Naar

mate dit intensiever en over een grotere 

oppervlakte gebeurde, verdween de Aardbei-

vlinder van een toenemend aantal vlieg

plaatsen. Toen in 1998 voor het laatst werd 

bemest, kwam de vlinder nog slechts in twee 

gebiedjes voor. Tot dan bestond altijd het 

gevaar dat ook daar bemest zou worden. Eens 

dit gevaar geweken, dook echter een nieuw 

probleem op, namelijk het verruigen van de 

(hei)schrale grasland restantjes. Eén van de 

laatste twee vliegplaatsen is voor de vlinder 

sinds 2001 niet langer geschikt. De kans dat 

de Aardbeivlinder zal standhouden in het 

andere gebiedje - inmiddels al voor minstens 

tweederde verruigd -lijkt heel klein. 

Figuur 1: De Aardbeivlinder. in Vlaanderen een bedreigde soort (Foto: Marc Van Opstaele). 

Lage vegetatie als leefgebied 
Het vlindertje kan op kleine terreintjes 

jarenlang in geringe aantallen standhouden 

(Bink 1992). Aangezien het gros van de vlin

ders zijn oorspronkelijk leefgebied niet ver

laat, mogen ze niet kieskeurig zijn wat 

betreft de keuze van nectarplanten. In het 

Drongengoed zagen we ze nectar zuigen op 

Tormentil, Kruipganzerik, Heidekartelblad, 

Liggende vleugeltjesbloem, Witte klaver en 

Scherpe boterbloem. Soms strijkt de vlinder 

neer op Egelboterbloem, een plant met bloe

men die geen nectar produceren. De bloe

men doen echter wel wat denken aan die 

van diverse ganzeriksoorten, zodat hier spra

ke is van bloemmimicry (Meeuse et al. 

1984). Waardplanten zijn Tormentil en de 

minder algemene Kruipganzerik; op die bei

de soorten werd in het Drongengoed eileg 

waargenomen. 

De waarnemingen van eiafzetting en van de 

kokertjes van samengesponnen blaadjes 

waarin de rupsen zich schuilhouden, zijn 

beperkt tot plekken waar de geschikte 

waardplanten deel uitmaken van een lage 

begroeiing. Deze is er zelden hoger dan 20 

cm en vaak zijn er tussen de waardplanten 

kale plekjes aanwezig. Begeleidende planten 

zijn hier vooral lage zeggesoorten (zoals 

Geelgroene zegge), maar ook Liggende vleu

geltjesbloem en Mannetjeser,eprijs. Op veel 

plaatsen groeit tijdens de vliegtijd een knie-
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Figuur 2: Rups van de Aardbeiv/inder en 

Kruipganzerik. De waardplant groeit in 

een open vegetatie. Terrein A, 9.8.1996 

(Foto: Marc Van Opstaele). 

hoge vegetatie met grassen, Biezenknoppen, 
Grote wederik, enz. Waardplanten in een 
dergelijke hoge vegetatie worden niet benut. 
Van doorslaggevend belang is het drogere en 
warmere microklimaat van lagere vegeta
ties. Een gunstig microklimaat bevordert de 
groei en overlevingskansen van de rupsen. 
Zo werden op 9 augustus 1996 alleen bij de 
bosrand rupsen aangetroffen. Verder van de 
bosrand, waar het dagelijks gedurende een 
langere periode zonnig bleef, waren de rup
sen reeds verpopt (Van Opstaele 1997): 
Gewoonlijk spint de rups blaadjes van de 
waardplant samen tot een kokertje. Op 9 
augustus 1996 werd echter een rups gevon
den die Gewone hoornbloem tot een koker 
had gesponnen. De rups (Fig. 2) komt alleen 
's ochtends en 's avonds uit de koker om te 
eten (Maes & Van Dyck 1999). Er moeten 
voldoende voedselplanten op korte afstand 
van elkaar groeien, opdat de rups niet 'verlo
ren' zou lopen en te weinig voedsel vinden. 
Omdat de rups slechts een beperkt gedeelte 
van de dag actief is, duurt het rupsstadium 
vrij lang; Bink (1992) vermeldt gemiddeld 62 
dagen. Afhankelijk van het weer, begint de 
vliegtijd in het Drongengoed tussen eind 
april en eind mei. De laatste vlinders werden 
er genoteerd op 18 juni 1995 (6 exemplaren) 
en 18 juni 1997 (1 exemplaar). 
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Verspreiding in het Drongen
goed 
In de jaren zeventig plantte de vlinder zich in 
het Drongengoed voort op minstens zeven 
plaatsen. Langs de Drongengoedweg was hij 
beperkt tot één heischrale strook. De vier 
kilometer lange weg, die over de hele lengte 
door het Drongengoedbos loopt, was pas in 
1958 aangelegd. In de jaren zeventig flan
keerde een vrij brede heischrale berm de weg 
over een lengte van zowat 200 meter. De 
overige zes vliegplaatsen lagen allen op het 
vliegveld. Het NATO-vliegveld werd aange
legd in de eerste helft van de jaren vijftig. Op 
de brede bermen langs de 3 km lange start
baan en de 2,5 km lange taxibaan ontwik
kelde zich over grote oppervlakten hei
schraal grasland (Stieperaere 1970). Het is 
precies in deze vrij vochtige graslanden dat 
de Aardbeivlinder in de jaren zeventig werd 
aangetroffen . Eén van die terreinen was 
overwegend wat droger en verschilde van de 
andere door de aanwezigheid van veel 
Struikhei. Drie vliegplaatsen waren gesitu
eerd bij het westeinde van het vliegveld, één 
zowat halfweg en twee bij het oosteinde. 
Tussen de twee verst van elkaar verwijderde 
vliegplaatsen lag een afstand van 2,8 km. Vijf 
van de zes vliegplaatsen op het vliegveld 
waren ongeveer een kwart hectare groot. In 
de piekperiode van de vliegtijd werden op elk 
van die terreintjes geregeld 5 tot 10 vlinders 
geteld. Eén vliegplaats bij het westeinde van 
het vliegveld was merkelijk kleiner; hier wer
den per bezoek nooit meer dan vijf vlinders 
gezien. 

Veranderend bosbeheer 
De heischrale graslanden op het vliegveld, 
waar de Aardbeivlinder vloog, waren gesitu
eerd op plaatsen die op de topografische 
kaart van 1947 als naaldbos ingetekend 
waren. Het aandeel van naaldbos in het tota
le bosareaal was toen groter dan vandaag. 
Deze naaldbossen hadden een korte 
omlooptijd en werden geregeld kaalgekapt. 
Gekapte bospercelen werden tot rond 1960 
altijd grondig opgekuist; geen takje bleef 
achter (Eric Blondia, pers. med.) . Na het kap
pen van een bos, drong het zonlicht ook 
beter door op de bodem van de aanpalende 
dreven. Op de verstoorde bodem moeten in 
die tijd steeds voldoende plekken met Tor
mentil aanwezig geweest zijn voor het 
instandhouden van populaties van de Aard
beivlinder. 
De heischrale bermstrook langs de Drongen
goedweg ontstond op een plaats waar vroe-
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ger een zogenaamd 'krakkebos' in stand werd 
gehouden. Dit was een open plek in het bos, 
waar het wild tijdens de jacht naar toe werd 
gedreven en waar het gemakkelijker kon 
geschoten worden. De begroeiing werd er 
gedomineerd door Struikhei (in het dialect 
'krakke'), met hier en daar een overstaander. 
Struikheiplanten werden uitgetrokken en 
gebruikt als brandstof in de broodoven, maar 
kwamen b.V. ook van pas bij het maken van 
veestallen op de weiden. Deze toepassingen 
raakten rond 1950 in onbruik (Eric Blondia, 
pers. med.). Het lijkt aannemelijk dat een 
dergelijk milieu geschikt was als voortplan
tingsgebied voor de Aardbeivlinder. 
Veranderingen in het bosbeheer, zoals lange
re omlooptijden en het minder grondig 
opkuisen van gekapte percelen, maakten in 
de tweede helft van de 20e eeuw het Dron
gengoed geleidelijk minder geschikt als leef
gebied voor de Aardbeivlinder. Dat de vlinder 
er toch standhield, is vooral het gevolg van 
de aanleg van het vliegveld en de Drongen
goedweg, waardoor een aantal plekken met 
schrale, lage, voldoende door de zon besche
nen begroeiingen ontstonden waar de vlin
der zich kon voortplanten. 

De invloed van bemesting en 
verbossing 
Al vroeg na de aanleg van het vliegveld wer
den grote delen van de bermen door la~d
bouwers bemest en als hooiland geëxploi
teerd. Stieperaere (1970) vermeldt dat tot 
1964 alleen de landbouwkundig betere stuk
ken (intensief) bemest werden, maar dat de 
pachter sinds enkele jaren het gehele gras
landareaal was gaan bemesten. Door bemes
ting en bosuitbreiding - vooral opslag van 
berk - verdween de Aardbeivlinder rond 
1980 uit een van zijn vliegplaatsen aan het 
westeinde van het vliegveld. In dezelfde 
periode verdween hij ook langs de Drongen
goedweg. Oorzaak was hier het in de hoog
te en breedte uitgroeien van de bomen en 
struiken in de bosrand. Midden jaren tachtig 
werden de graslanden op het vliegveld door 
een andere landbouwer in gebruik genomen, 
waarna de bemesting fors toenam. Het mas
saal dumpen van mest over het grootste 
gedeelte van de graslanden had direct een 
sterk nadelige invloed op de aanwezigheid 
van de Aardbeivlinder. Op het terrein half
weg het vliegveld werd hij voor het laatst 
waargenomen op 18 mei 1985 (een tiental 
exemplaren). De twee vliegplaatsen bij het 
oosteinde van het vliegveld werden pas in 
1989 voor het eerst zwaar bemest. Dit had 
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tot gevolg dat de vlinder hier vanaf 1990 
niet meer werd waargenomen. Op korte ter
mijn verdwenen op die voormalige vlieg
plaatsen ook Heidekartelblad en Stekelbrem. 

De jaren 1990 
Gedurende meerdere jaren was de Aardbei
vlinder in het Drongengoed amper nog van 
één vlieggebiedje gekend (terrein A; Fig. 3), 
maar in 1997 werd hij ook aangetroffen op 
het enige stukje van het vliegveld waar 
voorheen nooit naar vlinders was gekeken 
(terrein B; Fig. 4). De getelde aantallen vlin
ders wisselen vrij sterk van jaar tot jaar 
(Tabel 1). De getallen in de tabel dienen ech
ter voorzichtig geïnterpreteerd. Vanaf 1995 
(met uitzondering van 1999) werden de 
vliegterreintjes veel vaker bezocht. In 2001 
en 2002 werden de vlinders op de beide ter
reintjes van begin mei tot midden juni weke
lijks geteld. Door de geringe oppervlakte kon 
elk terreintje binnen een half uur geteld wor-

Figuur 3: Evolutie van de vegetatie van terrein 

A. Vergelijk met het maairegime in tabel 1. 

(a) Midden juni 1995, vóór de eerste maai

beurt. 

(b) 27.7.2001: met dominantie van Bie

zen knoppen. 

(c) 14.6.2002: vergrassing; op de voor

grond veel Grote wederik. 

(Foto's: Marc Van Opstaele) 
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den; tabel 1 geeft per jaar alleen het cijfer 
van de telling met de hoogste aantallen. De 
grote aantallen in 1996 en 1997 zijn een 
gevolg van perioden met optimale weer
somstandigheden voor de vlinder, nl. zeer 
droog weer tijdens de vliegtijd en tijdens het 
rupsstadium in 1995 en 1996. Vanaf 1995 
werd de Aardbeivlinder opnieuw waargeno
men langs de Drongengoedweg (Tabel 1). 
Wellicht betreft het uitsluitend zwervers. Op 
4 juni 1997 vlogen drie vlinders langs het 
heischrale bermgedeelte van de Drongen
goedweg. Van deze vlinders mag veronder
steld worden dat ze afkomstig waren van het 
vliegveld. Daar immers werd terrein A - op 
500 m van de Drongengoedweg - reeds eind 
mei gemaaid, waardoor de vlinders waren 
gaan zwerven. Na de droge jaren medio jaren 
negentig volgden voor de Aardbeivlinder 
enkele minder gunstige jaren, zodat de getel
de aantallen vanaf 1998 terugvielen. Het 
minder goede weer tijdens de vliegtijd en in 
de perioden van het rupsstadium is echter 
niet voldoende als verklaring voor het ver
dwijnen van de vlinder in terrein A. 

Verruiging na gewijzigd maai
beheer 
Jarenlang ijverde de plaatselijke natuurver -

I 

I 
I 
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van niets terecht. De vegetatie van terrein B 
verruigde ondertussen minder snel omdat 
leden van de lokale vliegclub het terrein in 
juni 2000 (gedeeltelijk) hadden gemaaid. 

Natte jaren 
Door niet te maaien in juni, kregen op de bei
de terreintjes hoog opschietende planten de 
kans om uit te groeien en massaal uit te 
zaaien. Lage planten, zoals Tormentil, Kruip
ganzerik en Liggende vleugeltjesbloem, 
kwijnden weg tussen het hoge gras. Het 
weer speelde ook een belangrijke rol. Diver
se kruiden verdragen beter droogte dan gras
sen en zeggen. Tijdens de zeer droge zomers 
van midden jaren negentig profiteerden Tor
mentil en Kruipganzerik van de vrijgekomen 
ruimte tussen het verdorrende gras. Maaien 
in juni bevordert het uitdrogen van de 
bodem. In de jaren vanaf 1998 waren herfst 
en winter overwegend nat en met ingang 
van 1997 volgden enkele jaren met natte 
juni- of julimaanden. Dit heeft de uitbreiding 
van Biezenknoppen op terrein A zeker in de 
hand gewerkt (Fig. 3). 
In het lagergelegen gedeelte van terrein B 
(Fig. 4) was in 1999 nog veel Tormentil aan
wezig. Dit was midden juni 2002 niet langer 
het geval. Tormentil kende een sterke terug-

eniging Quercus, in samenwerking met val, parallel met een sterke toename van 
Natuurreservaten (nu Natuurpunt), voor het 
stopzetten van de bemesting van de bermen 
op het vliegveld. Uiteindelijk werd hun inzet 
beloond: met ingang van 1999 mochten de 
bermen niet langer bemest worden en vanaf 
2000 zou AMINAL, Afdeling Natuur Oost
Vlaanderen, instaan voor het beheer. Het 
beheersplan voorzag één maaibeurt eind 
augustus, begin september. Er werd niet 
gemaaid in juni: dit zou de planten de kans 
geven uit te zaaien en vermijdt verstoring van 
de zich ontwikkelende rupsen van de Aard
beivlinder. Vroeger maaide de pachter van de 
graslanden tweemaal per jaar (contractueel 
verplicht). Omdat de opbrengst veelal te laag 
was op de schralere terreintjes A en B, bleef 
het maaisel daar herhaaldelijk liggen. In 2001 
bleek dat de begroeiing op de beide terrein
tjes begon te verruigen. Op terrein A schoot 
massaal Biezenknoppen op, en plaatselijk ook 
veel Grote wederik. Tormentil was wel nog 
aanwezig, maar niet langer in een voor eileg 
geschikte lage begroeiing. Midden juni, nadat 
de bermen van de start- en taxibaan reeds 
gemaaid waren, werd contact opgenomen 
met Afdeling Natuur Oost-Vlaanderen. Er 
werd op aangedrongen ook de terreintjes 
waar de Aardbeivlinder vloog te maaien, 
maar door praktische problemen kwam daar-

Figuur 4: Terrein B. Vergelijk met het maai-

regime in tabel 1. 

(a) 14. 7. 1999: afwezigheid van Biezen-

knoppen. 

(b) 14.6.2002: Biezenknoppen zijn opval-

lend aanwezig op de laatste groeiplaats 

van Heidekartelblad (links in beeld). Op 

de drogere strook onder meer Margriet, 

een soort in uitbreiding. 

(Foto 's: Marc Van Opstaele) 
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Tabel 1. Getelde vlinders: per jaar en vlieggebied is het hoogste aantal vlinders aangegeven dat 

tijdens één telling werd waargenomen. Streepje: gebied bezocht, maar geen vlinders opge

merkt. Maairegime: aanduiding ofhet terrein 1x of 2x werd gemaaid. Leeg vakje: geen informa

tie beschikbaar (gebied niet bezocht). Situering en beschrijving van de terreinen: zie tekst. De 

verticale streep geeft aan tot wanneer de bermen op het vliegveld werden bemest. 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Getelde vlinders 

Terrein A 10 3 5 

Terrein 8 

Drongengoedweg 

Maairegime 

Terrein A 2x 2x 2x 2x 2x 

Terrein 8 

Drongengoedweg Ix Ix Ix Ix Ix 

Geelgroene zegge en Bleke zegge. Nieuw op 
die plek was Biezenknoppen, een soort die 
zich inmiddels sterk heeft uitgebreid . Omdat 
niet langer in juni wordt gemaaid, heeft ook 
Pijpenstrootje zich uitgebreid. Indien het 
huidige maaibeheer, bestaande uit één 
maaibeurt eind augustus of begin septem
ber, wordt aangehouden, dreigt het met de 
resterende schrale vegetatie van terrein B 
dezelfde kant op te gaan als op terrein A. De 
verruiging heeft zich in 2002 op de twee ter
reintjes doorgezet. Op terrein A manifesteert 
dit zich vooral door een toename van gras
sen en diverse hoge kruiden, zoals Knoop
kruid, Margriet en Grote wederik (Fig. 3e). 

Maaien in juni, een subtiele 
ingreep 
Tot 1998 ondervond de Aardbeivlinder 
nadeel van de verruiging van de begroeiin-

12 33 16 11 2 2 

36 6 9 4 4 

3 

2x 2x 2x 2x 2x Ix Ix Ix 

2x 2x Ix 2x Ix Ix 

Ix Ix Ix Ix Ix Ix Ix Ix 

gen als een gevolg van intensievere bemes
ting van de bermen langs de start- en taxi
baan. Een bijkomende negatieve factor was 
dat het maaisel meermaals niet werd afge
voerd. Het alternatief van een verschralend 
beheer door middel van twee maaibeurten 
met maaiselafvoer, waarvan de eerste in 
juni, leidt echter niet automatisch tot gun
stige resultaten voor wat betreft het behoud 
van de Aardbeivlinder. Omdat men vooral 
het verschralen van de vegetatie beoogt, 
worden de brede bermen langs de start- en 
taxibaan sinds 2000 zeer kort gemaaid. Voor 
het behoud van de laatste populatie Aard
beivlinders in het Drongengoed zou een uit
breiding van deze beheersvorm tot de res
tantjes verruigend schraalgrasland op het 
vliegveld, nefast uitpakken. Vooral indien 
kort wordt gemaaid, kan immers een groot 
gedeelte van de rupsen van de Aardbeivlin-

Figuur 5: Een nauwgezet en gericht beheer is nodig om de Aardbeivlinder in het Drongengoed te 

behouden. Inspanningen hier zijn voor tenminste heel Vlaanderen erg belangrijk 

(Foto: Marc Van Opstaele). 
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der, samen met de kokertjes waarin ze zich 
schuilhouden, vernietigd worden. Enkel 
maaien in de late zomer blijkt niet het juiste 
alternatief te zijn, omdat dit de verruiging 
van de vegetatie in de hand werkt. De juiste 
keuze bestaat erin toch tweemaal per jaar te 
maaien, mits er goed op te letten in ju ni niet 
te kort te maaien. Een maaihoogte van 10-
15 cm biedt een groot aantal rupsen de kans 
om zich nadien verder te ontwikkelen. Toen 
terrein A in 1997 eind mei werd gemaaid, 
staken enkele dagen later Tormentil en 
Kruipganzerik alweer boven het maaisel uit. 

Een onzekere toekomst? 
In 2002 werd de Aardbeivlinder alleen nog 
waargenomen op terrein B, in de overgangs
zone tussen de lage vegetatie en de zoom 
met Margriet. Precies daar groeit nog veel 
Tormentil, maar echt gunstige plekjes voor 
het afleggen van eitjes zijn vrijwel niet meer 
aanwezig. Het valt te vrezen dat wijfjes die 
terplaatse onvoldoende gunstige eilegplek
jes vinden, zullen gaan zwerven, wat het 
voortbestaan van de vlinder helemaal in .het 
gedrang kan brengen. Met het oog op 
behoud en herstel van de laatste populatie 
Aardbeivlinder en de heischrale begroeiing, 
zal het beheer van de terreintjes A en B van
af 2003 bijgestuurd worden. Er zal opnieuw 
tweemaal per jaar worden gemaaid". Op t.er
rein B zal dit gefaseerd gebeuren: een gedeel
te wordt gemaaid begin mei (d.w.z. vóór de 
aanvang van de vliegtijd), het andere rond 
midden juni (na de vliegtijd). Gehoopt wordt 
dat op die manier een van de laatste popu
laties van de Aardbeivlinder in Vlaanderen 
toch een iets minder onzekere toekomst kan 
tegemoet gaan. 

Betere toekomstperspectie
ven door reservaatverwerving 
en -beheer 
Belangrijk voor de insectenfauna van het 
Drongengoed is de uitbreiding, eind 2000, 
met 30 ha van het oorspronkelijk 6 ha grote 
reservaat Maldegemveld. Het is de bedoeling 
hier een gevarieerd landschap te laten ont
staan, met een afwisseling van heide en 
open eiken-berkenbos. Ook voor de beboste 
middenstrook tussen de start- en taxibaan is 
door AMINAL, Afdeling Natuur Oost-Vlaan
deren, een omvormingsplan uitgewerkt. 
Indien het omvormingsbeheer op het Mal
degemveld en op het vliegveld slaagt, zal dit 
de overlevingskansen van Kleine ijsvogelvlin
der en Bruine eikenpage in het Drongengoed 
sterk vergroten. Laatstgenoemde soort werd 
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overigens sinds 1993 niet meer in het gebied 

waargenomen. 

Van een andere in de regio zeer lokaal voor

komende en bedreigde soort, nl. het Groen

tje, is in het Drongengoed een heel kleine 

populatie aanwezig. In het Maldegemveld 

komen op de langst beheerde percelen vege

taties voor die aantrekkelijk zijn voor zowel 

het Groentje als de Aardbeivlinder. De 

oppervlakte ervan is momenteel echter niet 

groot genoeg om op de langere termijn een 

populatie in stand te houden. 

Om vanuit de bestaande vliegterreintjes de 

voor voortplanting geschikte vegetaties in 
het reservaat Maldegemveld te bereiken, 

zouden het Groentje en de Aardbeivlinder 

een afstand van resp. 1,5 en 2 km moeten 

overbruggen. Op zich vormen dergelijke 

afstanden voor zwervende vlinders geen 

probleem. Wanneer ze terechtkomen in een 

ongunstig milieu, hebben zwervers immers 

de neiging onverstoord door te vliegen. Van

uit kleine populaties trekt slechts een heel 

gering aantal bevruchte wijfjes weg. De kans 

dat een zwerver de juiste richting kiest en op 

een grote afstand een klein nieuw leefgebied 

bereikt, is heel miniem. Pas wanneer een 

gunstig habitat zich over grotere delen van 

het reservaat zou ontwikkelen en de aantal

len vlinders op de bestaande vliegplaatsen 

aanzienlijk zouden toenemen, wordt de kans 

een stuk groter dat een zwerver een nieuwe 

vliegplaats 'ontdekt' en permanent gaat 

bezetten. 

Ondertussen biedt op de korte termijn de 

Drongengoedweg goede perspectieven voor 

de Aardbeivlinder. Wel moeten daartoe de 

bermen op de oorspronkelijke vliegplaats 

opnieuw tweemaal per jaar over de volle 

breedte worden gemaaid. Tevens dient ero

ver gewaakt dat die bermen optimaal door 

de zon kunnen beschenen worden. De bos

rand werd er in 1996 gekapt, maar de vrijge

stelde zone is niet voldoende breed. Vooral 

langs de westzijde van de weg verhinderen 

hoge bomen dat de zon langdurig de bermen 

bereikt en opwarmt. 

SUMMARY BOX: 

VAN DE KERCKHOVE O. 2002. The skipper Pyrgus malvae in the 

Drongengoed area: critically endangered [in Dutch]. Na

tuurJocus 1(4): 143-147. 

In the 1970's, the skipper Pygus malvae occurred at - at least 
- seven sites within the Drongengoed, a woodland area 

between Brugge and Gent. Six flight areas were located on 
nutrient poor verges ofthe NATO-aerodrome in Knesselaere. 

In the 1980'S, the butterfly went extinct on five out of the sev

en sites as a consequence of eutrofication (use of manure) and 
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increase of shrub and woodland cover. The two sites left were 

located on verges that were toa small for exploitation. Since 

1998, the use ofmanure on the aerodrome has stopped. Until 

1999, the verges were mown twice a year, but then it was 

decided to drop the cut ofJune aiming at a better survival for 

the caterpillars. However, this resulted in a shift in vegetation 

heigth towards taller sward. Hostplants (Potentilla spec.) were 

still present, but were covered by other fast growing herbes. 

This species selects short sward - providing a warm microcli

mate - for oviposition. A species-specific management is 

required and extremely urgent to prevend the total extinction 

of P. malvae from the Drongengoed area. 
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