Verslag Vlinderroute Heemtuin 2019

Hooibeestje, nummer 3 in de top 5 van 2019. (Foto : Anneke Teepe)
Ook in 2019, is tussen 1 april en 1 oktober de vlinderroute in de Heemtuin
weer bijna wekelijks geïnventariseerd.
Dit jaar zijn de bloeiende bloemen op de route niet geïnventariseerd.
De dagactieve nachtvlinders en hommels zijn doorgegeven.
Met de komst van Anneke Teepe is er extra kennis bij gekomen, met name op
het gebied van solitaire bijen!
Wij hebben in de 2de helft van het seizoen een aantal keren samen gelopen
en in mijn vakantie heeft Anneke het van mij overgenomen. Dat was erg fijn.
Het weer in 2019: Na een zachte winter werd het in februari al mooi weer,
zelfs 20 graden! En verder was het een seizoen, met hele hete dagen, maar
ook neerslag.
Landelijk hebben er in 2019 zowel in het voorjaar, als in de zomer, gemiddeld
veel minder vlinders gevlogen dan tussen 1990 en 2018.

De droge zomer van 2018 heeft ook veel invloed op de vlinders van 2019. De
vlinders zijn natuurlijk ook afhankelijk van het nectar-aanbod.
Het aantal vlinders op de route in de Heemtuin is dit jaar 247, 100 meer dan
vorig jaar!!! In 2017 waren het er 160.
Het aantal soorten vlinders was dit jaar 18, in 2018 17 en 2017 ook 18.
Kleine parelmoervlinder (foto : Anneke Teepe)

Opvallend dit jaar was de toename van het aantal kleine parelmoervlinders.
Hierbij een stukje waarbij de landelijk trend wordt weergegeven, door de
Vlinderstichting. Bij het begin van het Landelijk Meetnet, in 1990, kwam de kleine

parelmoervlinder alleen voor in de duinen. Maar na de eeuwwisseling werd hij
steeds vaker in het binnenland gezien, vooral in Limburg en Brabant. En
inmiddels komt hij ook verder naar het noorden steeds meer voor.
Ook in het Landelijk Meetnet kunnen we deze ontwikkeling oppikken. In de
duinen lopen de aantallen langzaam achteruit met gemiddeld zo’n 5% per jaar.
Dat lijkt niet zo veel, maar vergeleken met 1992 gaat het dan wel om 75% minder
vlinders.
In het binnenland is de trend juist stijgend, en zijn er al gauw tien keer zoveel
vlinders als in de jaren negentig.

Overigens vliegt nog steeds het grootste deel van de kleine parelmoervlinders in
de duinen, simpelweg omdat de dichtheden daar in het algemeen veel hoger zijn.
Maar we zijn niet ver meer van het kantelpunt, waarna de binnenlandse
populatie groter wordt dan die aan de kust ! (www.vlinderstichting.nl).
In de Heemtuin komt de kleine parelmoervlinder sinds 2004 (10x) op de
route voor. Ook in de jaren 2005 (4x), 2006 (2x), 2011 (4x) en 2014 (1x) werd
hij op de route in de Heemtuin gezien. De andere jaren niet. En in 2019
werden er in totaal 18 kleine parelmoervlinders waargenomen.
Mede dankzij het beleid van Erik Westerman op de akker.
Aldus Erik ( 21/09/’19):
‘Het akkerviooltje en het driekleurig viooltje is belangrijk voor nectar en als
waardplant voor de kleine parelmoervlinder. De rups overwintert op de viooltjes
en verpopt in het voorjaar en vliegt vanaf april als vlinder. Het feit dat er op de
akkers het hele jaar door vooral akkerviooltjes (en dit jaar voor het eerst ook twee
driekleurige viooltjes) voorkomen, verklaart ook waarom ik deze vlinder (meestal
paartjes) daar al meerdere keren heb gezien.
Voor mij een leuke 'aanmoediging' om de verscheidenheid aan akkerflora op en
rond de akkers komend jaar uit te breiden. Wie weet welke vlinders en andere
insecten daar baat bij hebben’.
De Top 5 van 2019 is: * 1. Klein koolwitje ( Net als vorig jaar)
* 2. Klein geaderd witje (vorig jaar niet in de Top 5)
* 3. Hooibeestje ( Nieuw in de Top 5)
* 4. Kleine parelmoervlinder ( Mooie prestatie!)
* 5. Kleine vuurvlinder ( ook een nieuwkomer!)
Het verslag van het Landelijk Meetnet Vlinders komt pas in maart 2020 uit.
Al met al een positief geluid, in deze tijden van veel achteruitgang in de
natuur.
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