Vijfde telweekend
argusvlinder

Vrouwtjes argusvlinder gedragen zich vaak heimelijker dan mannetjes en tref je eerder aan
op locaties met geschikt voortplantingshabitat: warme graspollen bij verticale structuren.
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Doet u mee?
In het weekend van 25 tot en met 27 mei organiseert De Vlinderstichting, samen met
Waarneming.nl, voor het vijfde jaar op rij het telweekend argusvlinder. Met dit telweekend
vragen wij aandacht voor de meest bedreigde vlinder van ons boerenland. Samen met heel
veel vrijwilligers brengen we in korte tijd zo goed mogelijk in kaart waar de argusvlinder
nog zit. Speurt u mee?
Nog steeds is de argusvlinder een van de meest
bedreigde vlindersoorten van het agrarisch gebied.
Er resteert nog maar 1% van de stand uit 1992, weten
wij uit het Meetnet Vlinders. Dat betekent een ware
aderlating voor deze kleurrijke graslandvlinder. Al
lijkt het erop dat grote delen van de zandgronden van
Drenthe, Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant het
zonder argusvlinders moeten doen, toch worden er in
deze regio’s jaarlijks nog enkele exemplaren gemeld.
Juist daarom is het noodzakelijk om de gebieden waar
de argusvlinder nog wel voorkomt in kaart te blijven
brengen.
In mei 2014 organiseerde De Vlinderstichting het
eerste telweekend. Toen werden er wel 1500 argusvlinders geteld, verspreid over 675 kilometerhokken.
Sindsdien is dat aantal licht gedaald, zie bijvoorbeeld
het gemiddeld aantal argusvlinders per geteld kilometerhok in figuur 1. Dat daalde van 2,2 argusvlinders in
mei 2014 naar 1,3 in mei 2017. Per bezet kilometerhok,
gedefinieerd als een kilometerhok waarin tijdens het
telweekend ten minste 1 exemplaar werd waargenomen, is de daling minder sterk. In 2014 telde een bezet
kilometerhok nog gemiddeld 4,9 argusvlinders, in
2017 was dat 4,5. Niettemin blijft het zaak de aantallen te volgen.

argusvlinder@vlinderstichting.nl. Wij helpen u dan op
weg. Op dit e-mailadres kunt u ook terecht voor uw
andere vragen over het telweekend.

Tekst:
Anthonie Stip
De Vlinderstichting

Wij hopen dat velen meedoen met het lustrum-telweekend argusvlinder!

Hoe kunt u meedoen?

Meedoen aan het telweekend argusvlinder is eenvoudig: het kost u
een uurtje tijd. U volgt onderstaande aanwijzingen.
1. Bezoek een kilometerhok, bijvoorbeeld bij u in de buurt;
2. Tel maximaal een uur lang in dit kilometerhok;
3. Bezoek alleen openbaar toegankelijk terrein;
4. Tel alle mannetjes en vrouwtjes argusvlinder die u ziet;
5. Geef uw waarnemingen door via vlinderstichting.nl/argusvlinder.
Invoeren van uw waarnemingen kan ook via waarneming.nl of
telmee.nl.

Hebt u geen idee waar u argusvlinders zou kunnen
tellen? Voor advies bij het selecteren van een geschikt
kilometerhok kunt u een e-mail sturen aan
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Figuur 1: Het gemiddeld aantal argusvlinders per bezet (links)
en geteld (rechts) kilometerhok, tijdens de telweekenden
argusvlinder in mei 2014 t/m mei 2017.

Op een zonnige dag beginnen argusvlinders hun dag met foerageren. Zoek in het
telweekend daarom onder andere naar bloemrijke plekjes in het landschap.
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