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Volg het heideblauwtje

tekst:

Chris van Swaay

(De Vlinderstichting)

& Calijn Plate (CBS)

Route lopen, vlinders tellen

In het Landelijk MeetnetVlinders

worden de vlinders gevolgd door

wekelijks een route te lopen van

maximaal 1 km lang, verdeeld over

secties van 50 m lengte. Geteld

wordt tot maximaal 2,5 m links en

rechts. Alle routes samen geven

een betrouwbaar beeld van de

trend van vlinders in ons land. Het

Landelijk MeetnetVlinders is een

samenwerkingsproject van De

Vlinderstichting in Wageningen en

het Centraal Bureau voor de

Statistiek in Voorburg. Het meetnet

wordt gefinancierd door het

Expertisecentrum LNV in Ede. Wilt

u meedoen?Vindt u het ook leuk

om soorten als het heideblauwtje

te tellen? Geef u dan op bij

Mathilde Groenendijk ofChris van

Swaay van De Vlinderstichting.

Heideblauwtje

Het heideblauwtje is een belangrijke

soort in de inhaalslag. De resultaten

van het Landelijk MeetnetVlinders

laten ons de trend zien. Figuur 1

geeft de aantalsontwikkeling van

het heideblauwtje in Nederland,

waarbij de aantallenvan 1992 op

100 zijn gezet. Landelijk bekeken

ging het heideblauwtje tot 1997

behoorlijk achteruit. Sindsdien

schommelt de stand tussen een

percentage van 37 en 55 van de

situatie uit 1992.

We kunnen de populaties van het

heideblauwtje groeperen naar de

regio's Noord, Midden en Zuid

(figuur 2). Vooral in Midden-

Nederland,waar de Veluwe belang-

rijke populaties herbergt, gaat het

slecht. Het aantal vlinders is daar

met 75% achteruitgegaan ten

opzichte van 1992. Doordat hier de

grootste populaties van het land lig-

gen, drukt de trend in Midden-

Nederland zwaar de landelijke trend.

Op de heidevelden in Zuid-

Nederland lijkt de situatie wezenlijk

anders dan in Midden- en Noord-

Nederland. Het is hier vooral in het

midden van dejaren negentig veel

beter gegaan dan in de rest van het

land. Wel liggen hier wat minder

routes en schommelende aantallen

nogal zodat we niet met zekerheid

van een toename kunnen spreken.

Figuur 3 toont de ligging van de

routes. De dikte van de stip is een

indicatie voor het aantal jaren dat de

route gelopen is, en de kleur geeft

aan of de route in 2003 of 2004 nog

gelopen is. Vooral voor routes met

dikke rode stippen zouden we graag

vervangers vinden: dit zijn immers

routes die veel jaren gelopen zijn,

maar inmiddels gestopt zijn, zoals

bijvoorbeeld de Neterselse heide

in Brabant. Maar ook in het

Gooi, Overijssel en Drenthe

liggen nog heideblauwtje-.

routes die niet meer

geteld worden.

Daarnaast zijn

ook nieuwe rou-

tes op plekken

met belangrijke

populaties welkom, bijvoorbeeld op

de Oirschotse hei.

Figuur 1: Aantalsontwikkelingvanhet heide-

blauwtje in Nederland.

Figuur 3: De liggingvan de routes.

In dit nummer van Vlinders veel aandacht voor de inhaalslag. Goede ver-

spreidingsgegevens zijn één kant van de medaille. Monitoringgegevens

leveren de andere kant: de trend.

Figuur2: Voor- enachteruitgangvan het heide-

blauwtje in Noord-, Midden- enZuid-Nederland.


