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Dagvlinders uit diep dal
De Nederlandse vlinderstand herstelt zich in 2001 langzaam verder.
Vooral een aantal zeldzame soorten laat een toename zien, na het
dieptepunt in 1999: het bruin blauwtje, de aardbeivlinder en de zilveren
maan hebben het in 2001 goed gedaan. Van de algemene soorten was
het vooral voor de gehakkelde aurelia, het oranje zandoogje en de
argusvlinder een gunstig jaar. Desondanks gaat het met veel vlinders
nog steeds niet goed. Tuinvlinders zoals de citroenvlinder, de
dagpauwoog en de kleine vos lieten zich dit jaar nauwelijks zien.
Nieuwe uitkomsten van het CBS en De Vlinderstichting tonen aan dat
de vlinderstand over het geheel genomen nog twintig procent onder het
niveau van het basisjaar 1992 ligt.

Opleving aandachtsoorten

Het natuurbeleid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij
richt zich voor wat betreft de vlinderstand vooral op de zogenaamde
aandachtsoorten, zoals zilveren maan en heivlinder. Deze soorten zijn
zeldzaam en bedreigd, en hebben daarom extra bescherming nodig. Bij
deze aandachtsoorten is dit jaar, gemiddeld genomen, een verbetering
opgetreden. Met name het bruin blauwtje, de aardbeivlinder en de
zilveren maan hebben het beter gedaan dan in voorgaande jaren.
Soorten als het heideblauwtje en de kleine heivlinder, maar ook de wat
algemenere duinparelmoervlinder en de kommavlinder, blijven op een
onverminderd laag niveau. Hoewel de index een verbetering laat zien,
blijft ook het niveau van deze zeldzame vlinders nog twintig procent
onder dat van tien jaar geleden. Opmerkelijk is dat het dwergblauwtje
en klaverblauwtje zich weer in Nederland hebben voortgeplant. Deze
soorten waren namelijk sinds jaren uit ons land verdwenen.

Technische toelichting
De voorlopige cijfers voor 2001 zijn berekend op basis van de
Vlinderbalans. Deze in 1999 ontwikkelde indicator maakt het mogelijk
om al kort na het veldseizoen aan te geven hoe groepen van
vlindersoorten zich getalsmatig ontwikkelen.
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De Vlinderbalans is berekend op basis van 39 soorten. Als basisjaar is
1992 aangehouden. De waarden van de Vlinderbalans zijn voor de
periode 1992-2000 berekend aan de hand van de uitkomsten van het
Landelijk Meetnet Dagvlinders. Het CBS werkt bij dit meetnet nauw
samen met De Vlinderstichting. Het cijfer voor 2001 is een voorlopige
schatting op grond van gegevens van een groot aantal waarnemers.
Omdat er sprake is van een goede correlatie tussen de indexcijfers en
de Vlinderbalans, kan aan de hand van de balanswaarde de voorlopige
index voor 2001 worden berekend.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met
het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, mevr. Calijn 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.

Index dagvlinders
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001*

Alle soorten

(39)

100 85 61 80 73 71 70 50 76 82

Aandacht-

soorten (17)

100 95 65 84 66 85 63 41 57 81

* Voorlopige gegevens.
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