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Vlinderstand nog ver in de min
Er zijn dit jaar meer vlinders in Nederland. Dit komt mede door de
gunstige weersomstandigheden in deze zomer. Enkele algemene
soorten laten een licht herstel zien na de achteruitgang van de laatste
jaren. Het gaat hierbij vooral om algemeen voorkomende vlinders
waaronder bijvoorbeeld het Groot koolwitje en het Boomblauwtje.
Nieuwe uitkomsten van het CBS en de Vlinderstichting tonen echter
ook aan dat de zeldzame soorten niet in aantal toenemen.
Licht herstel algemene soorten
De lichte toename van het aantal vlinders is volledig te danken aan het
herstel van enkele algemene soorten. Vooral voor het Grote koolwitje,
het Boomblauwtje en het Groentje was 1999 een goed jaar. Dit is het
tweede opeenvolgende jaar dat de stand van de algemene soorten wat
verbetert. Toch doet de helft van de 22 algemene soorten het nog
steeds slechter dan in 1990. De Vlinderbalans, een nieuwe manier om
de actuele vlinderstand in beeld te brengen, toont aan dat per saldo
ruim eenderde van de algemene soorten in aantal is verminderd.
Zeldzame soorten blijven zeldzaam
Het natuurbeleid van het Ministerie van LNV richt zich speciaal op de
zogenaamde aandachtsoorten, zoals Zilveren maan en Heivlinder.
Deze soorten zijn bedreigd en hebben daarom extra bescherming
nodig. Met deze soorten gaat het al jaren slecht. Per saldo is bijna de
helft van de zeldzame soorten sinds 1990 in aantal verminderd: 1999
laat daarin geen verbetering zien.
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Zeldzame vlindersoorten kwetsbaar in kleine natuurgebieden
Veel zeldzame soorten komen alleen nog voor in enkele kleine
natuurgebiedjes die ver uit elkaar liggen. Dergelijke kleine populaties
zijn erg kwetsbaar: een paar slechte seizoenen kan het eind van de
populatie betekenen. De laatste jaren is dit gebeurd met de Zilveren
maan in de Bruuk bij Groesbeek en met het Spiegeldikkopje op de
Tondensche en Empesche hei. Het is vrijwel uitgesloten dat deze
populaties zich op eigen kracht weer kunnen herstellen.
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Technische toelichting
Vlinderbalans
De Vlinderbalans is een nieuwe indicator. Hij is ontwikkeld om voor
groepen van soorten aan te geven of zij vooruit of achteruit gaan. De
vlinderbalans geeft aan welk percentage van de soorten binnen een
groep, per saldo duidelijk is toegenomen ten opzichte van een
basisjaar.
De voorlopige waarde voor de vlinderbalans komt in 1999 uit op een
afname van 41%, per saldo een verbetering van 5 punten ten opzichte
van vorig jaar. De balans voor de groep van algemeen voorkomende
vlinders blijft ondanks het herstel in 1998 en 1999 nog steeds negatief,
namelijk een afname van 36%.
De vlinderbalans is berekend op basis van in totaal 39 soorten. Als
basisjaar is 1990 aangehouden, het startjaar van het Landelijk Meetnet
Dagvlinders. Er is van uitgegaan dat een soort is toegenomen of
afgenomen, wanneer de aantallen vlinders met tenminste 20% is
toegenomen resp. afgenomen t.o.v. 1990. De waarden van de
vlinderbalans zijn voor de periode 1990-1998 berekend op basis van de
uitkomsten van het Landelijk Meetnet Dagvlinders. Het CBS werkt bij dit
meetnet nauw samen met De Vlinderstichting. Bij de schatting voor
1999 is dankbaar gebruik gemaakt van de ervaringen van een groot
aantal waarnemers.
Meer uitgebreide informatie over de vlinderstand in 1999 verschijnt
maandag 20 september op het Webmagazine van het CBS
(www.cbs.nl).
Noot voor de redactie
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met
het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, mw. Drs. C. Plate,
tel. (070) 337 42 11 of met de Vlinderstichting, tel. (0317) 46 73 46.
Overige informatie kunt u verkrijgen bij de Persdienst van het CBS, tel.
(070) 337 58 16.
Vlinderbalans
1990 1991 1992 1993 1994

1995

1996

1997

1998 1999*

%
Alle soorten
(39)

0

0

13

-28 -46

-21

-41

-46

-46

-41

Aandachtsoorten
(17)

0

6

-12

-35 -47

-24

-47

-29

-47

-47

Algemene
soorten (22)

0

-5

32

-23 -45

-18

-36

-59

-45

-36
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