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Landelijk Meetnet Dagvlinders

Was 2002 een goed jaar?

Tekst: Chris van Swaay & Calijn Plate

Beter dan 2001! Om maar met het goede nieuws te

beginnen: 2002 was een veel beter vlinderjaar dan 2001

Van geen enkele soort daalde de index met meer dan

20%. Negentien soorten bleven min of meer stabiel (de

index steegof daalde niet meer dan 20%) en maar liefst

24 soorten gingen vooruit.

De grootste stijgers waren distelvlinder (-1-644%), boswitje

(+309%) en groentje (+231%). Van een echte trekvlinder

als de distelvlinder fluctueren de aantallen van jaar tot jaar

enorm. 2002 was een van de drie beste jaren uit de afge-

lopen 13 jaar. Ook de atalanta had trouwens een goed

jaar. Het boswitje is nog steeds bezig aan een verdere uit-

breiding. Laten we hopen dat dit mooie vlindertje de

komende jaren op steeds meer plekken te bewonderen zal

zijn.

Bij de (bijna) dalers is de zilveren maan de meest veront-

rustende. Het gaat de laatste jaren keer op keer slecht

met dit parelmoervlindertje. De index daalde met 18%.

Dat 2002 beter was dan 2001 voor veel vlinders was ook

te merken aan de aantallen. Van drie soorten werden

meer dan 10000 vlinders geteld: het bruin zandoogje, het

klein geaderd witje en het klein kool

witje. De twee witjes waren veel tal-

rijker dan in 2001. Ook de twee

andere trekvlinders waren talrijker

dan in 2001, al steeg het aantal

getelde gele luzernevlinders slechts

van drie naar vier.

Het Landelijk Meetnet Dagvlinders is onderdeel van het Netwerk Ecolo-

gische Monitoringen is een samenwerkingsproject van De Vlinderstich-

ting en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het wordt medegefinan-

cierd door het Expertisecentrum LNV.

Doet u mee? Alleen door jaarlijks

op veel plaatsen in het land te tellen

weten we hoe het met onze vlinders

gaat. Ook u kunt meedoen. Heeft u

interesse, neem dan contact op met

een van de medewerkers van De

Vlinderstichting. Zij komen graag bij u

langs om samen met u een route uit

te zetten. Zo kunt u een bijdrage

leveren aan onze kennis van de ont-

wikkeling van de Nederlandse vlin-

ders.
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DisteMinder: grootste stijgen

Zilveren maan: verontrustende daling in 2002.

Ook in 2002 zijn door honderden vrijwilligers in het

land vlinders geteld voor het Landelijk Meetnet Dag-

vlinders. Van ruim 275 algemene en meer dan 100

soortgerichte routes kwamen telgegevens binnen.

Hoe was het vlinderjaar 2002?
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