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Indicator | 29 maart 2019
U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met
recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken.
De achteruitgang van de vlinderpopulaties is nog niet gestuit. In historisch perspectief is de
verspreidingstrend gestabiliseerd, maar in populatieaantallen gaat de afname door.
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Afname in populatie-aantallen
Sinds 1992 zijn de populatie-aantallen van vlinders gemeten op vaste meetpunten in Nederland
verder afgenomen, vooral in de jaren 1992-1997 (eerste tabblad). De laagste waarden werden later
bereikt in 2007, 2008, 2012 en 2016. Van de 50 gevolgde soorten nemen er over de hele periode
gerekend 25 soorten af en 14 soorten toe in populatieaantal, met in de laatste 10 jaar 31 soorten afen 9 soorten toenemend.

Afname in verspreiding
Gemiddeld genomen daalt het aantal bezette kilometerhokken gestaag over de gehele meetperiode,
ook na 1997 (tweede tabblad). Gemeten vanaf 1990 nemen van de 46 beschouwde soorten 25
soorten af en 18 soorten toe in verspreiding. Stabiel zijn 3 soorten. In de laatste tien jaar gaan er
meer soorten in verspreiding vooruit (23 soorten).
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Rode Lijst Indicator
Veel dagvlindersoorten staan op de Rode Lijst van bedreigde dagvlinders. De belangrijkste oorzaak
van hun achteruitgang is het verdwijnen van geschikt leefgebied. Een aantal vlindersoorten komt
alleen nog maar in enkele kleine natuurgebieden voor. Deze gebieden liggen vaak ver van elkaar af,
wat de populaties extra kwetsbaar maakt voor invloeden van buitenaf. Het aantal soorten op de
Rode Lijst en de ernst van de bedreiging is op het moment van de actualisatie in 2019 verbeterd ten
opzichte van eerdere jaren (derde tabblad). Dit heeft onder andere te maken met het feit dat het
met name met een aantal zeldzamere bosvlindersoorten beter gaat (grote weerschijnvlinder,
iepenpage en keizermantel). Hierbij speelt het warmere klimaat een rol.

Historisch perspectief; alleen maar verlies
Tussen 1890 en 1990 daalde de trend in verspreiding met 67 procent, waarna de afname is
gestabiliseerd (vierde tabblad). Over deze lange termijn is van 42 soorten de verspreiding
afgenomen, waarvan er 15 volledig uit Nederland verdwenen. De trend in verspreiding is dan wel
gestabiliseerd vanaf begin jaren '90, de afname in aantallen ging in het resterende gebied nog
steeds door (eerste tabblad). De gecombineerde trends in verspreiding en populatieaantal levert een
geschatte totale daling op van minimaal 84% over de gehele periode 1890-2017. Omdat een
achteruitgang in populatie altijd groter zal zijn dan die in verspreiding, bij een populatieafname van
100 naar 10 is de soort immers nog steeds aanwezig, durven we te stellen dat de afname op
populatieniveau sinds 1890 in werkelijkheid zelfs nog groter is geweest.

Oorzaken achteruitgang
Een eeuw geleden waren bijna alle graslanden in Nederland rijk aan kruidensoorten. Sindsdien is de
landbouwpraktijk geïntensiveerd, waarbij graslandkruiden nauwelijks tot niet meer voorkomen. Een
kruidenrijkdom die vergelijkbaar is met de situatie van weleer wordt tegenwoordig alleen nog
gevonden in natuurreservaten. De afgelopen jaren is door natuurherstel het areaal halfnatuurlijk
graslandgebied iets vergroot, en is lokaal ook een toename van zeldzame vlindersoorten zichtbaar.
De afname in verspreiding van vlindersoorten in heidegebieden tot 2000 was minder sterk dan die
voor graslanden en bosgebieden. Specifiek op locaties waar heide na de grote ontginningen bleef
bestaan, bleef de stand van de typische vlinders van heide lange tijd stabiel, maar tegenwoordig
neemt het aantal heidevlinders overal af. Dit heeft te maken met zowel fragmentatie van het
overgebleven heidegebied, als bodemverzuring en eutrofiëring (voedselrijker worden) van de bodem
door neerslag van stikstof vanuit de lucht.

Oorzaken vooruitgang
Een aantal soorten neemt recentelijk toe en dat is te danken aan twee factoren. Ten eerste werpt
natuurbescherming zijn vruchten af. Door beheerders en vrijwilligers is er de laatste jaren hard
gewerkt aan herstel van de leefgebieden van vlinders. Een voorbeeld is het herstel van de
leefomgeving van het pimpernelblauwtje. Daarnaast speelt de klimaatverandering een rol. Vlinders
zijn namelijk koudbloedige dieren die in veel gevallen profiteren van warmere zomers. Met name
enkele bosvlindersoorten lijken hiervan te profiteren, in combinatie met het aandeel toegenomen
volwassen bos en variatie in structuur en samenstelling van de bossen (boswitje, kleine
ijsvogelvlinder, grote weerschijnvlinder en keizermantel). Door hun korte levenscyclus kunnen
vlinders snel reageren op de verbeterde leefomstandigheden.

Habitatrichtlijn
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Een vijftal dagvlinders staat op de Habitatrichtlijn.
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Berekeningswijze
Soortenselectie en data
Vrijwel alle inheemse soorten dagvlinders zijn in de indicator opgenomen.
Aantalsgegevens zijn ontleend aan het Landelijk Meetnet Dagvlinders van het Netwerk Ecologische
Monitoring [22] (NEM). Daarmee zijn per soort jaarlijkse indexcijfers over populatie-aantallen bepaald
met Poisson regressie (methode indexcijfers, TRIM [23]).
Verspreidingsgegevens komen uit de Nationale Databank Flora en Fauna en uit de NEMaantalsmonitoring. Daarmee zijn per soort jaarlijkse indexcijfers over verspreiding (het aantal
bezette kilometerhokken) bepaald met behulp van occupancy modellen (Van Strien et al., 2013).
Basisgegevens van een historische trend terug tot 1890 betreffen waarnemingen op basis van
verzamelde vlinders in collecties. Vervolgens nam de informatie verder toe via dagboekgegevens en
uiteindelijk overgaand in meer systematische tellingen in de laatste decennia. Door toepassing van
nieuwe statistische methoden kon hier toch een robuuste analyse op worden toegepast.
Indicator
Om de aantalsindicator en de verspreidingsindicator te berekenen zijn de jaarlijkse indexcijfers over
populatie-aantallen en over verspreiding meetkundig gemiddeld over alle soorten (Van Strien et al.,
2016).
Van een aantal soorten zijn in de eerste jaren geen indexcijfers beschikbaar (zie tabel met
indexcijfers per soort, klik op 'download data'). Deze ontbrekende indexcijfers zijn eerst met een
kettingmethode afgeleid uit de indexcijfers van andere soorten. Vervolgens zijn de indexen per jaar
meetkundig gemiddeld. Meetkundig middelen betekent dat een halvering van de populatiegrootte
van een soort wordt gecompenseerd door de verdubbeling van die van een andere soort.
Door de gemiddelde indexen is een flexibele trend berekend met een 95% betrouwbaarheidsinterval.
Het betrouwbaarheidsinterval is gebaseerd op de betrouwbaarheid van de indexcijfers van de
afzonderlijke soorten (Soldaat et al., 2017). In de jaren waarin veel soorten ontbreken is de indicator
minder betrouwbaar, maar de omvang van deze onbetrouwbaarheid is onbekend.
Een breed betrouwbaarheidsinterval betekent dat er enkele of meerdere soorten zijn met minder
betrouwbare indexcijfers (grote standaardfouten). Daardoor zal ook het jaarcijfer van de indicator
minder betrouwbaar zijn en is het precieze verloop van de trendlijn minder goed te bepalen. In zo'n
geval liggen de meeste of zelfs alle jaarcijfers van de indicator binnen het betrouwbaarheidsinterval.
Een smal betrouwbaarheidsinterval betekent dat de indexcijfers van de meeste soorten heel
betrouwbaar zijn (kleine standaardfouten). Ook indexcijfers van soorten die sterke jaar-op-jaar
schommelingen vertonen, kunnen heel betrouwbaar zijn. In dat geval kan een heel betrouwbare
trend berekend worden en liggen veel jaarcijfers buiten het betrouwbaarheidsinterval.
Uit de betrouwbaarheidsintervallen zijn trendklassen afgeleid.
Rode Lijst Indicator
De Rode Lijst Indicator (RLI) is gebaseerd op het aantal soorten op de Rode Lijst per jaar (RLI-lengte).
De variant RLI-kleur telt ook de verschuivingen tussen de categorieën op de Rode Lijst mee (Van
Strien et al., 2014).
Historische trend 1890-2017
Vlinderwaarnemingen over de periode 1890-2017 werden geanalyseerd om de lange termijn
verandering in het voorkomen van vlindersoorten in Nederland kwantitatief te bepalen. Voor 71
soorten was het mogelijk om betrouwbare historische trends in het aantal bezette 5 km x 5 kmlocaties te bepalen voor de periode vanaf 1890 tot 1990, waarbij rekening werd gehouden met
veranderingen in observatie-inspanning. We hebben deze trends in verspreiding voor alle soorten in
een Multi-Species Indicator (MSI) samengevat, het meetkundig gemiddelde van de indexwaarden
van afzonderlijke soorten.

Basistabel
De basistabel met indexen van de afzonderlijke soorten met hun trendklasse staat op een apart
tabblad ('Individuele soorten') onder 'Download data'.

Geografisch verdeling
Nederland
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Andere variabelen
Geen

Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
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Betrouwbaarheidscodering
B. Schattingen van de trend in populatie-aantal zijn gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate)
metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is.
C. Schattingen van de trends in verspreiding zijn gebaseerd op niet-gestandaardiseerde metingen
die met een geavanceerde statistische methode zijn geanalyseerd.
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