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Veel vlinders
Is 2012 een goed of een slecht vlinderjaar? De meeste
vlinderliefhebbers en tellers zullen het maar een matig
jaar gevonden hebben. Of kwam dat juist omdat het
vaak zo slecht vlindertellersweer was? Maar tuinliefhebbers denken dat het juist een superjaar was, want net

Citroenvlinder schuilt in Rosa New Dawn.

klimopbladeren en helpen zo bij de camouflage. Het
citroentje zit in de zomer graag in klimrozen. In de
schaduw van het blad wordt het geel bijna groen en
de donkere stip lijkt net op een roestvlekje van een
rozenblaadje.
Omdat de citroenvlinder als vlinder overwintert, en
niet als pop of rups, heeft hij weer vroeg in het voorjaar nectar nodig. In de natuur is de nectar van de
sleutelbloem dan favoriet. Dit is een plant die veel
groeit op open plekken in het bos. Maar in een tuin is
de keuze aan planten groter dan in een bos. En zo kan
het zijn dat de citroenvlinder in uw tuin aan de primula
voorbijvliegt en de voorkeur geeft aan blauwe druifjes
of geurende hyacinthen. In het voorjaar zijn ook de
muurbloem en de aubrieta erg in trek. Of zelfs een
enkele keer de dichtersnarcis.

14

Vlinders 4 2012

jaren weer eens boordevol met dagpauwogen en kleine vossen.
Kijken we naar alle getelde vlinders, dan laten de voorlopige uitkomsten van het Landelijk Meetnet Vlinders
zien dat er zeker minder vlinders waren dan normaal.
Ging het in het voorjaar nog redelijk, in de zomer bleef
het aantal zichtbaar achter. De vraag is natuurlijk of dit
breed over alle soorten zo was of dat uiteindelijk maar
een paar soorten hiervoor verantwoordelijk waren.
Laten we eens in detail kijken naar wat normaal de
topweek is. Week 29 loopt van 15 tot en met 21 juli
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Vuilboom of wegedoorn
De meeste kans op een citroenvlinder in uw tuin heeft
u als u in het noorden of oosten van het land woont,
in de nabijheid van bossen. Als u daar een vuilboom
(Rhamnus frangula) in uw tuin plant, heeft u erg veel
kans dat de citroenvlinder voortaan de eerste vlinder
in het jaar is die u tegenkomt. Het vuilboompje is
een onopvallende heester, die qua blad lijkt op het
krentenboompje. Maar zo dicht bebladerd als het
krentenboompje is, zo dun in het blad zit de vuilboom.
Daardoor misschien wat minder mooi, maar ook een
stuk minder schaduw. Prima op zijn plaats achterin
een border, waar de kans ook klein is dat kinderen van
de giftige bessen gaan snoepen. De bessen ogen ook
niet heel aanlokkelijk. Hij heeft wel het hele jaar door
nectar. Voor een vlinderliefhebber die echt iets voor
vlinders wil doen, maar voor wie een brandnetel als
waardplant te ver gaat, is het een goede keuze. Op
zure vochthoudende grond groeit deze heester graag.
Heeft u een tuin op kalkrijke grond, dan is de wegedoorn (Rhamnus cathartica) een alternatief waar de
citroenvlinder ook haar eitjes op wil afzetten. Tussen
half mei en half juli kunt u dan kijken of u op aangevreten blaadjes misschien een rups aantreft.

toen de Buddleja bloeide, zat die voor het eerst sinds

De citroenvlinder had een goede zomer.

meetnet vlinders

, weinig vlinders?
en was tussen 1990 en 2011 goed voor gemiddeld
76 vlinders per telling. In 2012 waren dat er maar 51
(al lag de echte topweek in 2012 een week later). Dat
verschil van 25 vlinders komt wel voor het grootste
deel op naam van maar een paar soorten: bruin zandoogje (7 minder) en zwartsprietdikkopje (8 minder) zijn
samen al verantwoordelijk voor 60% van het verschil.
Maar bijna alle andere soorten waren eveneens minder
vertegenwoordigd dan normaal. Eigenlijk waren alleen
het koevinkje en bont zandoogje iets talrijker.

Natuurlijk zijn dit maar voorlopige resultaten. Als
alle tellingen binnen zijn, kunnen we echte indexen
berekenen, die ons veel preciezer en duidelijker vertellen hoe het met onze vlinders gaat. Maar dankzij het
online invoeren van de tellers in het Landelijk Meetnet
Vlinders kunnen we u deze eerste indruk snel laten
zien.

En die tuinvlinders dan? Die piekten dit jaar wel,
maar toen waren we al weer een paar weken verder.
Vergelijken we het met normaal, dan blijken dagpauwoog en kleine vos helemaal niet zoveel talrijker dan
normaal. Wel waren ze in 2012 talrijker dan de afgelopen jaren, maar nog steeds minder dan het gemiddelde over de periode 1990-2011. Wel een goede
zomer had de citroenvlinder. Voor het eerst sinds jaren
werden er veel geteld. Distels vol met citroenvlinders,
we waren al bijna vergeten dat het kon.

Meetnet Vlinders
Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in
het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring
(NEM), in opdracht van het ministerie van EL&I.
Dankzij dit meetnet kunnen we de ontwikkelingen
in de vlinderstand nauwgezet volgen. Alle hulp en
medewerking is welkom. Wilt u meedoen, dan kunt
u zich aanmelden bij De Vlinderstichting.
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Dagpauwoog (l) en kleine vos (r): wel talrijker dan de afgelopen jaren, maar nog steeds minder dan het gemiddelde over de periode 1990-2011.
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