Vlinders in Meijendel:
aantallen in 2018 langs
twee telroutes

Sinds 1992 worden dagvlinders en enkele dagactieve nachtvlinders geteld langs de routes
Parnassiapad en Het Scheepje in Meijendel (Fig. 1). Voor alle dagvlindersoorten tezamen
was 2018 een gemiddeld jaar, maar de afzonderlijke soorten lieten grote verschillen zien.
Voor de meeste soorten met een positieve trendmatige ontwikkeling langs beide routes
gedurende de afgelopen 26 jaar was 2018 ook een goed jaar. Omgekeerd was voor twee
van de vier soorten met hier een negatieve trendmatige ontwikkeling 2018 ook een slecht
jaar. Speciale aandacht gaat in dit artikel uit naar het Bruin blauwtje. Dit is een soort met
een stabiel aantalsverloop (langs de twee routes) in Meijendel sinds 1992, maar met een
negatieve trendmatige ontwikkeling op landelijke schaal.
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een jaar met een rangorde van acht of hoger
bestempelen als een goed jaar, dan was 2018
voor elf dagvlindersoorten een goed jaar. Als
we een jaar met een rangorde van 20 of lager
bestempelen als een slecht jaar, dan was 2018
voor acht dagvlindersoorten een slecht jaar. Er
resteren slechts acht soorten met een rangorde daartussenin waarvoor 2018 dus gekwalificeerd zou kunnen worden
als een gemiddeld jaar.

Trefwoorden
Dagvlinders, Parnassiapad, ’t Scheepje,
2018, Bruin blauwtje
Resultaten in 2018
Afgaande op het totale aantal dagvlinders van de verschillende soorten tezamen was 2018 een iets beter dan
gemiddeld jaar (Fig. 2). In lijn hiermee is de 12e plaats qua aantal getelde vlinders - die 2018 inneemt binnen de
sinds 1992 verstreken 27 jaar (tabel 1). Maar slechts voor
een minderheid van de afzonderlijke soorten was 2018
eveneens een gemiddeld jaar. Als we, enigszins arbitrair,
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Bijna alle elf dagvlindersoorten waarvoor 2018 een goed
jaar was, laten in Meijendel ook een positieve trendmatige
ontwikkeling zien of, op zijn slechtst, een stabiele ontwikkeling (Groot koolwitje en Icarusblauwtje). Opmerkelijk
is dat zes van deze elf soorten op landelijke schaal juist
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Figuur 1. De ligging van de dagvlinderroutes Parnassiapad en Het Scheepje in Meijendel. De gele lijntjes zijn de secties van
ongeveer 50 meter waarlangs de vlinders worden geteld.

een negatieve trendmatige ontwikkeling te zien geven
(Groot dikkopje, Citroenvlinder, Groot koolwitje, Eikenpage,
Landkaartje en Oranje zandoogje). Het Oranje zandoogje
spant de kroon in deze tegenstelling tussen landelijke en

lokale ontwikkelingen. De soort is nieuw op de Rode Lijst
Dagvlinders (van Swaay 2019 versus van Swaay 2006), maar
wij telden niet eerder zoveel Oranje zandoogjes langs onze
routes als in 2018 (tabel 1).
Vier van de acht dagvlindersoorten waarvoor 2018 een
slecht jaar was, hebben in Meijendel ook een negatieve trend. Voor twee hiervan, het Zwartspietdikkopje en
de Heivlinder, is de landelijke trend ook negatief. Het
Zwartsprietdikkopje is bovendien al vijf jaar niet meer
aanwezig op onze routes, maar komt nog wel in lage dichtheden elders in Meijendel voor. De andere twee dagvlindersoorten met 2018 als slecht jaar en tevens een negatieve trend in Meijendel zijn Klein geaderd witje en Bruin
zandoogje. Van beide soorten is de landelijke trend over
de laatste tien jaar juist positief. De Atalanta was onder
de soorten die het in Meijendel in 2018 slecht deden, een
buitenbeentje, want zowel op de kortere als op de langere
termijn is de trend van deze soort er positief.

Figuur 2. Jaartotalen dagvlinders Parnassiapad en Het
Scheepje bij elkaar opgeteld. Per route is het jaartotaal
gelijk aan de som van zes maandcijfers (april - september). Elk maandcijfer is het gemiddelde aantal vlinders per
telling in de desbetreffende maand. De rechte lijn in de
grafiek is het gemiddelde van de jaartotalen over de hele
periode 1992-2018.

VLINDERS IN MEIJENDEL: AANTALLEN IN 2018 LANGS TWEE TELROUTES

De acht dagvlindersoorten waarvoor 2018 een gemiddeld
jaar was, laten in Meijendel een positieve of stabiele
trendmatige ontwikkeling zien. Het Bruin blauwtje is een
van deze soorten met een min of meer stabiel aantalsverloop. We zullen in het navolgende deze soort wat nader
beschouwen.
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Tabel 1. Jaartotalen vlinders langs de routes Parnassiapad en Het Scheepje in 2018 en trendmatige ontwikkelingen.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Soort

Aantal in 2018
getelde vlinders

Som van zes maandgemiddelden (april tot
en met september)

Rangorde 2018
binnen 1992-2018
(27 jaar)

Trend in
Meijendel
1992-2017

Trend in
Meijendel
2008-2017

Trend in
Nederland
1992-2017

Trend in
Nederland
2008-2017

Dagvlinders
Zwartsprietdikkopje
Groot dikkopje
Oranje luzernevlinder
Citroenvlinder

0

0,0

23

ê

26

6,3

5

é

0

0,0

11

78

22,1

3

8

1,7

2

Klein koolwitje

175

41,9

3

é

Kleine vuurvlinder
Eikenpage

ê

?
ê
?
ê

é

Groot koolwitje
Klein geaderd witje

ê

ê

7

1,7

21

ê

114

25,3

13

é
é

é
é

15

3,2

2

Boomblauwtje

0

0,0

10

é

é

Bruin blauwtje

35

8,0

15

ê

ê

Icarusblauwtje

418

90,9

7

é

Atalanta

é

ê

20

4,6

21

Distelvlinder

7

1,6

15

Kleine vos

3

0,7

23

Dagpauwoog

10

4,7

17

Gehakkelde aurelia

15

3,4

8

é

Landkaartje

11

2,3

4

é

é

ê

ê

Keizersmantel

22

4,7

2

é

é

Kleine parelmoervlinder

169

40,5

24

?
ê

?
ê

Bont zandoogje

240

58,5

11

é

ê

28

6,3

17

Argusvlinder

é

é

ê
é

é

ê

103

23,4

4

120

29,2

26

Oranje zandoogje

583

117,6

1

é

Bruin zandoogje

429

97,6

23

ê

17

3,6

25

ê

2653

599,5

12

24

24

6

Sint jakobsvlinder

25

5,0

Sint jansvlinder

15

3,2

Gammauil

83

18,3

9

Totaal aantal soorten

é

ê

ê

Hooibeestje

Totaal aantal dagvlinders

ê

ê

Koevinkje

Heivlinder

é

é

é
ê
é
ê

ê

?

?

é

?

?

22

é

?

?

15

é

?

?

?

?

Nachtvlinders

Toelichting:
• Kolom 1: in rood de Rode Lijst-soorten (van Swaay 2019).
• Kolom 2: de totaalaantallen getelde vlinders langs het Parnassiapad (22 bezoeken) en langs Het Scheepje (24 bezoeken)
bij elkaar opgeteld.
• Kolom 3: elk maandgemiddelde is de som van die van beide routes (Hooijmans & Remeeus 2016).
• Kolom 4: rangorde op basis van voor ieder jaar de som van zes maandgemiddelden (zoals voor 2018 in kolom 3);
groen staat voor een goed jaar (rangorde < 9), rood voor een slecht jaar (rangorde > 19).
• Kolom 5 en 6: een pijltje staat voor een significant (p<0,05) positieve (groen) resp. negatieve (rood) lineaire trend volgens
een rangcorrelatietoets tussen de jaren en de jaarlijkse aantallen (Spearman 1904). mDe jaarlijkse aantallen zijn ook
hierbij de over zes maanden gesommeerde gemiddelden.
• Kolom 7 en 8: een pijltje staat voor een positieve (groen) resp. negatieve (rood) lineaire trend conform ‘Indexen en trends
Nederlandse vlinders 1992-2017’ (www.vlinderstichting.nl).
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Figuur 3. Bruin blauwtje op Koninginnenkruid, sectie 13 van de route Parnassiapad, Meijendel, 24-7-2018.
Foto: Frans Hooijmans.

Bruin blauwtje
Het Bruin blauwtje (Fig. 3) is landelijk bezien een vrij
schaarse standvlinder (Bos et al. 2006). De soort komt
vooral voor in de duinen en bij opspuitterreinen in
Zeeland en Noord- en Zuid-Holland. Het rivierengebied,
vroeger een bolwerk, is nu nagenoeg verlaten. Recent vindt
toename plaats op zandgronden in het binnenland (van
Swaay et al. 2018). In tegenstelling tot het verloop op onze
routes is over heel Nederland bezien wel sprake van een
dalende trend (tabel 1), zowel op de kortere (2008-2017) als
op de langere termijn (1992-2017).
Op het eerste gezicht lijkt er weinig overeenkomst tussen
het landelijk aantalsverloop en dat in Meijendel (Fig. 4).
Deze vergelijking gaat echter enigszins mank, omdat de
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landelijke index alleen betrekking heeft op de tweede
generatie. Wanneer we ons voor Meijendel ook beperken
tot de tweede generatie is er meer overeenkomst met de
landelijke ontwikkeling (Fig. 5). Maar er blijven opvallende
verschillen. Zo zijn de landelijke uitschieters in 1995 en
1996 aan Meijendel voorbijgegaan. En ook het aantalsverloop van de tweede generatie in Meijendel is, afgaande op
de rangcorrelatietoets, stabiel, zowel op de kortere als op
de langere termijn.
Bij het Bruin blauwtje zien beide geslachten er hetzelfde
uit. De enige vlinder die op onze routes met het Bruin
blauwtje verward kan worden is het vrouwtje van het
Icarusblauwtje. Zij heeft echter vaak een blauwe bestuiving
op de basis van de vleugels en een minder uitgesproken
rij oranje vlekken langs de randen van de bovenkant van
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de vleugels. Het echt onderscheidende kenmerk is evenwel het ontbreken bij het Bruin blauwtje van twee zwarte
wortelvlekken op de onderkant van de voorvleugel die het
Icarusblauwtje wel heeft. Op de foto (Fig. 3) is de afwezigheid van deze vlekken goed te zien,
Het habitat van het Bruin blauwtje wordt gevormd door
natuurlijke en half-natuurlijke graslanden en door pioniervegetaties. De vlinder zoekt daarin warme en droge
plaatsen op. Die zijn in de duinen in ruime mate voorhanden. In Meijendel heeft de soort waarschijnlijk weten te
profiteren van het herstel van grijs duin en verstuivingen.

Figuur 4. Jaartotalen Bruin blauwtje in Meijendel en landelijke index. Wat betreft Meijendel gaat het om de som van
de aantallen langs het Parnassiapad en Het Scheepje. Per
route is elk jaartotaal gelijk aan de som van zes maandcijfers (april - september). Elk maandcijfer is het gemiddelde
aantal vlinders per telling in de desbetreffende maand. De
landelijke index is zo genormeerd, dat het maximum over
de periode 1992-2017 gelijk is aan het maximum van de
Meijendel-aantallen over dezelfde periode.

Figuur 5. Jaartotalen Bruin blauwtje (2e generatie) in
Meijendel en landelijke index. Als figuur 4, maar met de
jaartotalen van het Bruin blauwtje gelijk aan de som van de
maandtotalen juli tot en met september.
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De vliegtijden van het Bruin blauwtje lopen van begin mei
tot midden juni en van begin juli tot midden september.
In de meeste jaren zijn er twee generaties. In warme jaren
kan een derde generatie optreden. Kijkend naar figuur 6
is daar in 2018 in Meijendel sprake van geweest. We zien
dat de piek van de eerste generatie (week 20) iets voor het
langjarig gemiddelde ligt. De tweede piek ligt in week 26 –
27 en is substantieel eerder dan het langjarig gemiddelde.
Tenslotte is in week 34 – 35 de derde generatie zichtbaar,
die, in tegenstelling tot het verloop van het langjarig
gemiddelde, snel in aantal afneemt. Door het extreem
warme weer in 2018 lagen volgens de Vlinderstichting meer
soorten ‘voor op schema’.
Het Bruin blauwtje overwintert als half volgroeide rups in
de strooisellaag. Hij groeit in de nazomer en de daaropvolgende lente, en in de zomer bij de zomergeneratie. De rupsen hebben eiwitrijk voedsel, bloemknoppen en vruchtbeginselen nodig. In de duinen is Reigersbek (Erodium
cicutarium) een geliefde voedselbron. Een bijzonderheid is
nog dat vlinders die als rups regelmatig door mieren zijn
verzorgd, 10% groter zijn dan vlinders van niet verzorgde
rupsen (Bos et al. 2006). Alle soorten blauwtjes bezitten
organen die geur-, smaak- of voedingsstoffen afscheiden
waar mieren van houden of opgewonden door raken. Niet
alle soorten blauwtjes hebben hetzelfde effect op mierengedrag. Bij sommige blauwtjes, zoals het vroeger ook in de
duinen voorkomende Gentiaanblauwtje (Maculinea alcon),
gaat het zelfs zo ver dat mieren de rupsen meenemen naar
hun nest en daar verzorgen. Bij het Bruin blauwtje gaat het
verzorgingsgedrag van mieren minder ver, maar ze blijven
wel geruime tijd bij een gevonden rups en vallen diens
belagers ook aan (Bink 1992).

Figuur 6. Aantalsverloop binnen het jaar van het Bruin
blauwtje in Meijendel
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Het Bruin blauwtje kan leven onder extreme omstandigheden en als populatie snel inspelen op plaatselijke veranderingen (Bink 1992). Het gedrag is sterk territoriaal en
weinig mobiel. Over het algemeen verplaatsen de vlinders
zich niet verder dan honderd tot tweehonderd meter van
de plek waar de verpopping heeft plaatsgevonden (Bos et
al. 2006). De vlinders besteden relatief veel tijd, circa 60%
van de dag, aan het zoeken naar nectar van verschillende
kruiden. Jacobskruiskruid (Senecio jacobaea) is daarbij
favoriet. Mannetjes hebben twee strategieën om een partner te vinden, namelijk wachten op een open plekje op
de grond of patrouilleren. Als het mannetje een vrouwtje
ontdekt, maken ze een korte zigzagvlucht, waarna ze op
een graspol landen om te paren. Ongeveer drie dagen na
de paring zijn de eitjes rijp.

worden verklaard door het verruigen van open en schrale
vegetaties. Uit onderzoek blijkt dat deze vlinder positief
reageert op extensieve begrazing met paarden of koeien,
waardoor open plaatsen ontstaan. Specifiek kijkend naar
de duinen wordt aanbevolen de vergrassing en struweelopslag tegen te gaan ten gunste van open plekken en
bloemrijke vegetaties. Extensieve begrazing, gefaseerd
maaibeheer en het stimuleren van verstuivingen zijn
hiervoor de geëigende instrumenten (Bos et al. 2006). Het
lijkt erop dat deze deels ook in Meijendel gehanteerde
aanpak daadwerkelijk bijdraagt aan de instandhouding
van het Bruin blauwtje.

Het Bruin blauwtje staat als gevoelig op de Rode Lijst
(van Swaay 2019). Afnames kunnen voor een groot deel
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