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U allen!



Wat is een Rode Lijst?

• Publicatie Rijksoverheid

• Welke soorten zijn bedreigd of zelfs 
verdwenen en welke niet?

• Vaste methode, gebaseerd op combinatie 
zeldzaamheid en trend

• De Vlinderstichting maakt een basisrapport 
met een voorstel voor de Rode Lijst, de 
minister van LNV stelt hem officieel vast





Wat voor een Rode Lijst?

• Nederlandse Rode Lijst

– Verspreiding, aantal en trend

– Vergelijking met 1950

• Internationale Rode Lijst – IUCN

– Wereldwijd gebruikt

– Voor alle soortgroepen, van tijgers tot teken

– Gaat (bijna) alleen over de laatste tien jaar
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Aantal 
vlinders 0 1-249 250-2.499

2.500-
24.999 ≥25.000

Aantal AB 0 1-16 17-83 84-209 ≥209

<25% GE (TNB) (TNB) (TNB)

25-<50% KW KW KW (TNB)

50-<75% BE BE KW GE

75-<100% EB BE KW GE

100% VN

Trend sinds
1950 in

verspreiding
of aantal



Trend: terug naar 1950
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Trend: terug naar 1950 (topotijdreis.nl) 
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Trend: terug naar 1950

• Mogelijk dankzij 120.000 oude waarnemingen, 
vaak uit collecties

• Methode ontwikkeld i.s.m. Arco van Strien van 
het CBS

• Vanaf 1890 (en dus ook vanaf 1950) kunnen we 
de verspreidingstrend berekenen



Verspreidingstrend: terug naar 1950

-85%
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Verspreidingstrend: terug naar 1950

-55%



Verspreidingstrend: terug naar 1950

• Niet achteruitgegaan t.o.v. 1950
• Rond 1990 het meest verbreid
• Maar de helft van zijn 

verspreidingsgebied verloren 
sinds 1990

Maar welke soort zou dit zijn?



Populatietrend: terug naar 1950

• Vanaf 1990: landelijk meetnet vlinders (NEM), 
samen met CBS

• Maar voor 1990?

• Aan elkaar plakken verspreidingstrend tot en met 
1990 en populatietrend vanaf 1990 kan soms



Populatietrend: terug naar 1950

Verspreiding afgenomen met 78% sinds 1950

Populatie minimaal afgenomen met 88% sinds 1950

NEM trend

-78%

-88%



Zeldzaamheid nu

• Schatting van aantal volwassen vlinders

• Maar alleen relevant als aantal kleiner dan 25.000 
exemplaren (en dat is al gauw bij insecten)

• Maar insecten (en dus ook vlinders) zijn relatief 
talrijk (in vergelijking met gewervelden)

• En dus is zeldzaamheid op basis van verspreiding in 
praktijk veel belangrijker 



Zeldzaamheid nu

Alleen atlasblokken (5x5km) met 
voortplanting: 

• eieren, rupsen of poppen gevonden

• Op >3 dagen in >2 jaren vlinders gemeld 

• op zes of meer verschillende dagen vlinders 
gezien zijn. 



Zeldzaamheid nu

117 Atlasblokken               waarvan 82 met
2013-2017                           voortplanting
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Verdwenen: 15 soorten
dwergblauwtje

dwergdikkopje

groot geaderd witje

grote ijsvogelvlinder

kalkgraslanddikkopje

moerasparelmoervlinder

purperstreepparelmoervlinder

rode vuurvlinder

rouwmantel

tijmblauwtje

tweekleurig hooibeestje

vals heideblauwtje

woudparelmoervlinder

zilverstreephooibeestje

zilvervlek
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Pas na tien jaar zelfstandige voortplanting 
geldt een soort als niet meer verdwenen



Ernstig bedreigd: 12 soorten

Nederlandse naam
Aantal 

atlasblokken met 
voortplanting

Nodig voor lagere 
RL-categorie

bosparelmoervlinder 12 17

bruin dikkopje 5 9

donker pimpernelblauwtje 2 4

grote parelmoervlinder 11 17

grote vuurvlinder 9 11

klaverblauwtje 5 9

kleine heivlinder 2 5

pimpernelblauwtje 2 4

veenbesblauwtje 2 3

veenbesparelmoervlinder 4 5

veenhooibeestje 3 17

veldparelmoervlinder 6 11



Bedreigd: 10 soorten

Nederlandse naam

Aantal 
atlasblokken met 

voortplanting

Nodig voor 
lagere RL-
categorie

aardbeivlinder 33 84

boswitje 9 13

bruine eikenpage 21 84

duinparelmoervlinder 49 60

geelsprietdikkopje 74 84

gele luzernevlinder 35 84

gentiaanblauwtje 25 79

kommavlinder 64 84

sleedoornpage 53 84

zilveren maan 35 84



Kwetsbaar en gevoelig

Kwetsbaar: 7 soorten

bruine vuurvlinder

grote vos

heideblauwtje

heivlinder

kleine ijsvogelvlinder

kleine parelmoervlinder

spiegeldikkopje

Gevoelig: 3 soorten

bruin blauwtje

kaasjeskruiddikkopje

oranje zandoogje



Oorzaken: agrarisch gebied



• In 1950 overal
• Nu alleen in bermen



Kansen in agrarisch gebied

• Beter beheer bermen

• Meer ruimte voor vlinders bij boeren en 
collectieven

• Meer Idylles





Open natuur



Problemen in open natuur

• Veel te veel stikstof, ook midden in onze 
grootste natuurgebieden

• Ontwatering

• Versnippering: kleine eilandjes natuur



Kansen in open natuur

• Steeds meer aandacht in natuurbeheer

• Verbinden in plaats van versnipperen

• Maar aanpak stikstofdepositie hoogste 
prioriteit







Bos

• Hier gaat het relatief goed (ruwweg stabiel)

• Steeds beter bosbeheer in steeds ouder bos

• Klimaatopwarming helpt ook

• Keizersmantel en grote weerschijnvlinder niet 
meer bedreigd





Vergelijking met vorige Rode Lijst

En toch is er wat 
aan de hand!



Met de tellingen uit het landelijk meetnet vlinders (NEM) kunnen we indicatoren maken
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Onze dagvlinders

• Beheerders en klimaatopwarming helpen onze 
bedreigde vlinders in natuurgebieden (al gaat 
het ook helaas nog wel eens mis)

• Maar daarbuiten gaan nu ook steeds meer  
‘thans niet bedreigde’ soorten achteruit, en 
dat is slecht nieuws



Help onze dagvlinders

• In natuurgebieden doorgaan met harde werk 
door beheerders en vrijwilligers

• Maar daarbuiten kunnen boeren, infranatuur 
en stadsmensen vlinders helpen

• Want ook buiten natuurgebieden willen we 
dat vlinders er kunnen overleven

• Aansluiten bij Deltaplan biodiversiteit





Begeleidingscommissie
• Wilmar Remmelts (LNV)

• Dick Bal (LNV)

• Jaap Bouwman (Unie van Bosgroepen)

• Ron Beenen (Provincie Utrecht, namens de provincies)

• Arco van Strien (Centraal Bureau voor de Statistiek)

• Henk Simons (IUCN Nederland)

• Hans de Iongh (IUCN Nederland)

• Wilfred Alblas (Stichting Het Limburgs Landschap)



Voorstel voor de Rode Lijst

• Basisrapport (146 bladzijden!) met voorstel voor 
Rode Lijst staat op 
www.vlinderstichting.nl/rode-lijst-2019

Veel dank aan u allen. 

Zonder u geen Rode Lijst!

http://www.vlinderstichting.nl/rode-lijst-2019



