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Geringe verbetering dagvlinders
Er zijn dit jaar iets meer vlinders in Nederland vergeleken met 1999. Het
jaar 2000 laat voor enkele algemene soorten een lichte toename zien
na een sterke achteruitgang midden jaren negentig. Van alle soorten
hebben vooral het bruine zandoogje en de bruine vuurvlinder het goed
gedaan. De vlinders die veel in onze tuinen voorkomen, zoals de
dagpauwoog, gehakkelde aurelia en kleine vos, lieten zich echter
nauwelijks zien. Vermoedelijk hebben zij erg te lijden gehad van het
koele weer in de maand juli. Nieuwe uitkomsten van het CBS en De
Vlinderstichting tonen verder aan dat het met de meeste zeldzame
vlinders nog steeds onverminderd slecht gaat.
Meer algemene vlinders
Van de algemene soorten was het vooral voor het bruine zandoogje en
het oranje zandoogje een goed jaar. In het voorjaar vielen met name
klein koolwitje en klein geaderd witje op. De vlinderstand lijkt nu iets toe
te nemen na drie jaar schommeling rond een dieptepunt. Of dit betekent
dat er sprake is van herstel zal de komende jaren moeten blijken. Met
de helft van de algemene vlinders gaat het overigens nog steeds niet
goed. Hieronder vallen ook de “tuinvlinders” als de dagpauwoog, kleine
vos, gehakkelde aurelia en het landkaartje. De Vlinderbalans toont aan
dat per saldo 30 procent van de algemene soorten in het jaar 2000 ten
opzichte van 1990 in aantal is verminderd.
Aandachtsoorten blijven zeldzaam

CBS-Persdienst
Postbus 4000
2270 JM Voorburg
tel. (070) 337 58 16
fax (070) 337 59 71
E-mail:
persdienst@cbs.nl

Het CBS
is een dienst van
het Ministerie van
Economische Zaken

Het natuurbeleid van het Ministerie van LNV richt zich speciaal op de
zogenaamde aandachtsoorten, zoals de zilveren maan en heivlinder.
Deze soorten zijn zeldzaam en bedreigd en hebben daarom extra
bescherming nodig. Bij deze aandachtsoorten treedt voor het derde
opeenvolgende jaar nog geen zichtbare verbetering op. Een paar
soorten zoals de kommavlinder en aardbeivlinder lijken in iets hogere
aantallen te hebben gevlogen dan vorig jaar. Deze aantallen zijn ten
opzichte van het basisjaar 1990 echter zo laag dat de Vlinderbalans
nog geen verbetering laat zien: per saldo is in het jaar 2000 bijna de
helft van deze zeldzame soorten vergeleken met tien jaar geleden in
aantal verminderd. De enige aandachtsoort die het voor het tweede
opeenvolgende jaar goed doet is de bruine vuurvlinder.
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Maatregelen
De mooie nazomer van 1999 en het gunstige weer in mei en juni van dit
jaar hebben er zeker toe bijgedragen dat er het afgelopen jaar meer
vlinders waren te zien. Toch blijft de algehele dagvlinderstand zorgelijk
en dreigen populaties van kwetsbare soorten nog steeds te verdwijnen.
Gezien de slechte situatie waarin de vlinders verkeren, worden
momenteel initiatieven genomen voor een soortgerichte en
gebiedsgerichte aanpak. Er is een begin gemaakt met specifieke
beheersmaatregelen, nodig om de omstandigheden voor vlinders in
natuurgebieden te verbeteren. Voor de meest bedreigde soorten, zoals
de grote vuurvlinder, heeft de overheid het voortouw genomen en een
soortbeschermingsplan uitgebracht. Dit vormt een leidraad bij de
bescherming van deze soort. De Vlinderbalans laat echter zien dat ook
voor de gewone soorten de komende jaren veel aandacht noodzakelijk
blijft.

Technische toelichting
De Vlinderbalans is een nieuwe indicator. Hij is in 1999 ontwikkeld om
voor groepen van soorten aan te kunnen geven of zij vooruit of achteruit
gaan. De vlinderbalans geeft aan welk percentage van de soorten die
tot een groep behoren, per saldo duidelijk is toegenomen ten opzichte
van een te kiezen basisjaar.
De voorlopige waarde van de Vlinderbalans komt in 2000 uit op een
afname van 38 procent, per saldo een verbetering van 11 punten
opzichte van vorig jaar. De balans voor de groep van algemeen
voorkomende vlinders komt uit op een afname van 32 procent, een
verbetering van 18 punten.
De Vlinderbalans is berekend op basis van in totaal 39 soorten. Als
basisjaar is 1990 aangehouden. In dit jaar is het Landelijk Meetnet
Dagvlinders van start gegaan. Er is van uitgegaan dat een soort is
toegenomen of afgenomen, wanneer de aantallen vlinders met
tenminste 20 procent is toegenomen respectievelijk afgenomen ten
opzichte van 1990. De waarden van de Vlinderbalans zijn voor de
periode 1990-1999 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 2000 is dankbaar
gebruik gemaakt van de ervaringen van een groot aantal waarnemers.
Meer uitgebreide informatie over de vlinderstand in 2000 verschijnt
maandag 25 september op het Webmagazine van het CBS
(www.cbs.nl).
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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) 467 346.
Overige informatie kunt u verkrijgen bij de Persdienst van het CBS, tel.
(070) 337 58 16.
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