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1. MONITORING 

Van 2010 tot 2019 (route 1711) is jaarlijks 11–19 maal het natuurgebied 

De Tjamme, in eigendom en onderhoud bij Staatsbosbeheer, gemonitord 

op dagvlinders. Van 2015 tot 2019 (route 1991) is jaarlijks 11-17 maal 

gemonitord. De monitoring is uitgevoerd volgens de richtlijnen van De 

Vlinderstichting voor landelijke meetnetteni. Op de kaartjes van figuur 1 

zijn de twee routes, waarvan route 1711 is opgesplitst in twee delen, 

aangegeven.  

 

Figuur 1. De Tjamme.  
 
Twee looproutes: 
Kaartje links boven: route 1711, bij de Notarislaan in 
Finsterwolde. 
Kaartje onder: vervolg route 1711 (fietspad) ten 
zuiden van het bosgebied en ten noorden van het 
riviertje De Tjamme. 
Route 1991 sluit op 1711 aan. Het betreft een 
voormalige kleinschalige vochtige akker, waarvan de 
bouwvoor in de jaren 90 tijdens een herinrichtings-
project is afgegraven.  

 

 

 

In het natuurgebied bevinden zich moerassen, graslanden, open water, 

bos en de loop van het oorspronkelijke riviertje De Tjamme. Begrazing 

vindt plaats door Schotse hooglanders (Bos taurus var. Highland). 

In totaal werden 24 dagvlindersoorten waargenomen op route 1711 

(bijlage 1), en 20 vlinders op route 1991 (bijlage 2).   
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2. AANTALSVERLOOP  

In dit document wordt voornamelijk de monitoring gedurende 10 jaar van 

route 1711 besproken. De resultaten, en de daarvoor toegepaste 

statistiekii, over 6 jaar van route 1991 worden in een apart hoofdstuk in 

hun geheel besproken (hoofdstuk 6). De bevindingen van beide 

monitoringsroutes worden in de hoofdstukken discussie en samenvatting 

besproken.  

Het verloop van het totaal 

aantal vlinders over 10 jaar 

is in de grafiek van figuur 2 

weergegeven. De trendlijn 

laat een duidelijke en 

significante (p≤0,001) 

afname zien. Dat is ook het 

geval wanneer wordt 

gecorrigeerd voor het 

aantal tellingen per jaar.  

In 2010 en 2011 werden 

gemiddeld 1243 vlinders 

geteld, in 2018 en 2019 

waren dat gemiddeld 453. Dit is een afname van het aantal waargenomen 

vlinders van 64 %. Wanneer de aantallen vlinders worden gecorrigeerd 

voor het aantal tellingen per jaar, dan is de afname 52%.  

 

 

3. TREKVLINDERS 

Onder de 24 soorten zijn twee trekvlinders (T in bijlage 1), de Atalanta 

(Vanessa atalanta) en de Distelvlinder (Vanessa cardui). De aantallen 

wisselen sterk per jaar (figuur 3). Dat komt voort uit het trekgedrag van 

deze dieren waardoor ze onderhevig zijn aan externe factoren zoals 

overleving tijdens hun trek en op hun overwinteringsplek, en de 

onzekerheid of de vlinders weer terugkeren naar hun oorspronkelijke 

voortplantingsbiotoop. Opvallend was het grote aantal Distelvlinders in 

2019. Er was toen een invasie van deze vlinders in Nederland.  

 
Figuur 2.  De aantalsafname van 24 vlindersoorten in De Tjamme 
van 2010-2019. Trendlijn gestippeld (p≤0,001) 
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Figuur 3. Aantalsverloop van twee trekvlinders, de Atalanta (Vanessa atalanta) en de Distelvlinder 

(Vanessa cardui), in De Tjamme gedurende 2010-2019.  

 

 

4. STANDVLINDERS  

De overige 22 dagvlinders zijn alle standvlinders die in het bos, de weiden 

en de moerasgebieden en omgeving hun voortplantings- en foerageer-

biotopen hebben. Het aantal vlinders nam in deze periode af van 1231 

naar 430, een afname van 65%. De afname gecorrigeerd voor het aantal 

tellingen per jaar is 54%.  

Van vier vlinders, de Eikenpage (Favonius quercus), de Grote 

weerschijnvlinder (Apatura iris), de Keizersmantel (Argynnis paphia) en 

het Oranje zandoogje (Pyronia tithonus) kunnen geen trendlijnen worden 

berekend bij gebrek aan voldoende waarnemingen.  

Voor ieder van de overige 18 dagvlinders (S en SN in bijlage 1) zijn van 

hun aantallen per jaar de trendlijnen berekend. De daling van het totaal 

aantal dagvlinders is sterk significant (tekentoets: p ≤ 0,005). Figuur 4 

geeft als voorbeeld het Boomblauwtje (Celastrina argeolus). Alleen van 

het Hooibeestje (Coenonympha pamphilus) en de Kleine vuurvlinder 

(Lycaena phlaeas) nemen de aantallen toe. Die voor het aantal 

Hooibeestjes is significant (p< 0,025).  

Wanneer trendlijnen worden berekend waarbij rekening wordt gehouden 

met het aantal tellingen per jaar, dan zijn de uitkomsten vergelijkbaar. 

Alleen de trendlijn van het Klein koolwitje (Pieris rapae) is dan licht 

positief, maar niet significant (p>0,05).  
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Figuur 4. Afname van het aantal  Boomblauwtjes (Celastrina argeolus) tussen 2010 en 2019. Trendlijn 
gestippeld (p≤0,025). 

 

 

4.1 STANDVLINDERS UIT STIKSTOFRIJKE BIOTOPEN 

Die afname geldt dus ook voor typische soorten waarvan de rupsen aan 

stikstofrijke biotopen met brandnetel zijn gebonden zoals de Atalanta, 

Dagpauwoog (Aglais 

io), Kleine vos (Aglais 

urticae) en het 

Landkaartje (Araschnia 

levana) (figuur 5). En 

ook voor soorten 

waarvan de rupsen 

andere planten 

nuttigen uit 

stikstofrijke milieus, 

zoals de Gehakkelde 

aurelia (Polygonia c-

album), het Groot 

koolwitje (Pieris brassicae), het Klein geaderd witje (Pieris napi) en het 

Klein koolwitje (figuur 6), de zogenoemde “stikstofvlinders”.  
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Figuur 5. Landkaartje (Araschnia levana), zomergeneratie 
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Figuur 6. Aantalsverloop van 7 vlinders gebonden aan stikstofrijke biotopen. 

 

In figuur 7 is alleen de afname van drie standvlinders, waarvan de rupsen 

op de waardplant brandnetel (Urtica spec.) foerageren weergegeven. De 

afname, berekend uit het gemiddelde van de eerste twee jaar vergeleken 

met het gemiddelde van de laatste twee jaar, is 56%.  
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Figuur 7. De afname van het totale aantal van 3 standvlinders (Dagpauwoog, 
Kleine vos en Landkaartje) waarvan de rupsen uitsluitend foerageren op 
brandnetel. De Atalanta als trekvlinder is hieruit weggelaten. Trendlijn gestippeld 
(p≤0,005).  
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4.2 OVERIGE STANDVLINDERS  

De overige 11 standvlinders (S in bijlage 1) zijn niet afhankelijk van 

planten uit stikstofrijke milieus, maar prefereren voedselarmere milieus 

die bloemrijker 

zijn. Van deze 

standvlinders 

nemen 9 soorten 

in aantal af en 

twee soorten 

nemen in aantal 

toe. Dit geldt 

eveneens 

wanneer 

rekening wordt 

gehouden met 

het aantal 

tellingen per jaar. De afnames van het aantal van de 11 standvlinders zijn 

significant (tekentoets, p ≤0,05). In figuur 8 is als voorbeeld de afname 

van het Bruin zandoogje (Maniola jurtina) weergegeven.  

 

 

5. VERGELIJKING MET LANDELIJKE TRENDS 

Van de 18 standvlinders uit dit monitoringsonderzoek volgen 10 de 

landelijk trend. Van één soort, het Hooibeestje, neemt het aantal (licht) 

toe. Van de andere 9 soorten nemen de aantallen af.  

Van de overige 8 standvlinders zijn de trends meer of minder 

tegengesteld.  

In het algemeen lijkt het er op dat, bij kwalitatieve vergelijking (Tabel 

bijlage 1), onze trends gemiddeld een iets grotere afname laten zien dan 

de landelijke trends.  

De landelijke trends laten voor de meeste dagvlinders gebonden aan min 

of meer stikstofrijke milieus tussen 2008 en 2018 een afname zieniii. Dat 

geldt vooral voor de Kleine vos, maar ook voor de Gehakkelde aurelia, het 

Klein koolwitje en het Landkaartje die een matige afname laten zien. De 

daling van de Dagpauwoog is tegengesteld aan de landelijke trend. 

Dit monitoringsonderzoek is uitgevoerd in een natuurgebied. Afname van 

insecten in natuurgebieden worden wereldwijd gerapporteerdiv. Dit 

onderzoek is daar geen uitzondering op.  

  

 
Figuur 8. De afname van het Bruin zandoogje (Maniola jurtina) gedurende 10 
jaar in De Tjamme. Trendlijn gestippeld (p≤0,01).  
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6. DAGVLINDERS ROUTE 1991 

Op het onderste kaartje in figuur 1 is route 1991 aangegeven. Het is 

gesitueerd op een oorspronkelijk oude vochtige kleinschalige akker 

waarvan de bouwvoor recentelijk is afgeplagd. Het gebiedje heeft zich 

ontwikkeld tot een bloemrijk, deels vochtig voedselarm grasland. Er is 6 

jaar gemonitord van 2014-2019. Per jaar zijn er 11 tot 17 tellingen 

verricht. In tabel 2 (bijlage 2) zijn de resultaten weergegeven.  

Voor 12 van de 20 vlinders (G in tabel 2) zijn te weinig gegevens 

verzameld om trends te kunnen bepalen. Het geringe aantal van 6 jaar 

speelt daarin ook mee. Zes dagvlinders namen in aantal af, voor 2 

vlinders namen de aantallen toe. Alleen de toename van het Hooibeestje 

was significant. Die toename is in overeenstemming met de toename die 

voor route 1711 is geconstateerd.  

 

 

7. OVERIGE WAARNEMINGEN 

Buiten de telroutes zijn ook vlinders 

waargenomen. Van de Grote 

weerschijnvlinder (Apatura iris) zijn in 5 

van de 10 gemonitorde jaren ook exem-

plaren gezien. Het lijkt er op dat deze 

ernstig bedreigde vlindersoort zich heeft 

gevestigd in het gebied. Voor het behoud 

van deze vlinder is de Boswilg (Salix 

caprea) als waardplant van grote 

betekenis.  

De Gele luzernevlinder (Colias hyale) is 

ook buiten de telroutes waargenomen. De 

aanwezigheid van vlinderbloemigen als 

klaver (Trifolium spec.), luzerne (Medicago 

sativa) en wikke (Vicia spec) zijn als 

waardplanten van belang. Hetzelfde geldt 

voor de Oranje luzernevlinder (Colias crocea) waarvan 4 exemplaren in 

2013 zijn waargenomen.  

Andere bijzondere vlinders zijn de ernstig bedreigde Grote vos (Nymphalis 

polychloros) en de Oostelijke vos (Nymphalis xanthomelas), gezien in 

2019.  

Van de Keizersmantel zijn ook enkele exemplaren buiten de telroutes 

aangetroffen. Het zijn vermoedelijk zwervers. De aanwezigheid van 

viooltjes (Viola spec.) als waardplant is voor blijvende vestiging 

noodzakelijk.   

 
Figuur 9. Grote weerschijnvlinder 
(Apatura iris), foeragerend op een vlaai 
van een Schotse hooglander.  
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8. DISCUSSIE 

Voorzichtigheid moet geboden worden met het interpreteren van de 

gegevens, omdat veel variabelen de resultaten kunnen beïnvloeden: het 

aantal bezoeken, de weersomstandigheden, veranderingen in het 

landschap en het beheer. Echter, de monitoring heeft volgens de 

richtlijnen van De Vlinderstichting plaatsgehad en garandeert een zekere 

betrouwbaarheid in het verzamelen van de gegevens.  

De in dit artikel gepresenteerde 

resultaten geven daarom wel aan-

leiding tot zorg. Verlies aan habitat, 

verzuring, vermesting (stikstof, 

fosfaat), daling van de grond-

waterstand, onjuist maai- en 

snoeibeheer en bestrijdingsmiddelen 

kunnen alle aan de daling van het 

aantal vlinders hebben bijgedragen.  

Het volgende illustreert de invloed van 

het beheer op de aantallen 

Icarusblauwtjes (Polyommatus icarus). 

De rups heeft als waardplant vlinder-

bloemigen. Bij intensief maaien van 

bijvoorbeeld bermen zijn er minder 

voedselplanten beschikbaar. Dit zal in 

het volgende jaar leiden tot minder 

Icarusblauwtjes. Intensief gemaaide 

bermen zullen minder nectarplanten hebben waardoor de vlinders het ook 

moeilijk kunnen krijgen. Droogte -door weinig regen, warme zomers en 

een lage grondwaterstand- kan ook een rol spelen omdat het de nectar-

productie 

vermindert. 

Zeker de twee 

droge en warme 

zomers van 2018 

en 2019 kunnen 

aan de lage 

aantallen hebben 

bijgedragen. De 

combinatie van 

factoren, 

mogelijk ook met 

stikstofdepositie 

waardoor 

vergrassing 

 
Figuur 9. Parende Icarusblauwtjes 
(Polyommatus icarus).  

 
Figuur 10. Afname van het aantal Icarusblauwtjes (Polyommatus icarus) van 
2010-2019 op de route 1711. De trendlijn is voor het aantal significant 
(p≤0,005). Per telling niet significant (P>0,05). 
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toeneemt en bloeiende kruiden afnemen, maken het Icarusblauwtje 

kwetsbaar.  

Van de vlinders die in aantal toenemen is die van het Hooibeestje het 

opvallendst. Dit kan verklaard worden door vergrassing van het gebied en 

de afname van bloemrijke kruiden. Grassen zijn waardplanten voor het 

Hooibeestje.  

De monitoring wordt de komende jaren voortgezet. Daardoor zal het 

verloop van de vlinderstand door de jaren heen nog beter in beeld kunnen 

worden gebracht. Van groot belang omdat het verloop van de dagvlinder-

stand één van de graadmeters is voor de gezondheid van het hun 

leefgebied of ecosysteem.  

 

 

9. SAMENVATTING 

De monitoringsgegevens van 24 dagvlinders in de periode 2010-2019 uit 

De Tjamme laten wat betreft de totale aantallen een duidelijke afname 

zien, namelijk met 64 % (per telling 52%). Voor alle 22 standvlinders is 

de afname 65% (54%). Slechts van twee vlinders namen de aantallen 

toe, of bij drie vlinders wanneer werd gecorrigeerd voor het aantal 

tellingen per jaar. Opvallend is dat het aantal vlinders waarvan de rupsen 

de brandnetel als waardplant hebben, ook significant daalt. Het 

Hooibeestje heeft als waardplanten diverse grassoorten. De toename van 

grassen door een toename van stikstof en verdergaande daling van de  

grondwaterstand kan hun toename voor beide monitoringsroutes 

verklaren.  

 

Dat de ernstig bedreigde Grote weerschijnvlinder - weliswaar gezien 

buiten de monitoringsroutes- een aantal jaar in het gebied is aangetroffen 

duidt wellicht op een kleine gevestigde populatie.   

 

Onze monitoringsgegevens weerspiegelen grotendeels de landelijke 

trends. Afwijkende trends vallen te verklaren uit de relatief geringe data 

uit dit onderzoek vergeleken met de landelijke grote database verkregen 

uit een grote hoeveelheid biotopen.  

 

Alle gegevens zijn onderdeel van het landelijke meetnet van De 

Vlinderstichting en worden ook ter beschikking gesteld aan 

Staatsbosbeheer.  

 

  



12 
 

 

BIJLAGE 1 

Het aantalsverloop van 24 dagvlinders gedurende 10 jaar in natuurgebied De Tjamme (beide 

routes 1711). Ze zijn ingedeeld naar het type vlinder: Trekvlinders (T), Standvlinders (S) en  

vlinders uit stikstofrijke biotopen (N). In de kolom “aantal” de significantie voor de bere-

kende trendlijn op basis van daadwerkelijke aantallen, in de kolom “telling” zijn de aantallen 

gecorrigeerd naar het aantal tellingen per vlinder per jaar.  

TABEL 1    

Significantie 
trendlijn 

Dagvlinders type Trend * aantal telling 

Distelvlinder  T nvt  -  - 

Atalanta  T N afname ns ns 

Bont zandoogje S afname ns ns 

Boomblauwtje S afname ≤0,025 ns 

Bruin zandoogje S afname ≤0,01 < 0,025 

Citroenvlinder S afname ns ns 

Groot dikkopje S afname ns ns 

Icarusblauwtje S afname ≤0,005 ns 

Koevinkje S afname ≤0,025 < 0,05 

Zwartsprietdikkopje S afname ≤0,005 < 0,005 

Hooibeestje S toename ≤0,025 ns 

Kleine vuurvlinder S toename ns ≤0,05 

Oranjetipje S  afname ≤0,025 < 0,05 

Eikenpage S G  -  - 

Grote weerschijnvlinder S G  -  - 

Keizersmantel S G  -  - 

Oranje zandoogje S G  -   - 

Klein koolwitje S N af-/toename**) ns   ns 

Gehakkelde aurelia S N afname < 0,005 < 0,025 

Dagpauwoog S N afname < 0,05 ns 

Groot koolwitje S N afname < 0,01 < 0,01 

Klein geaderd witje S N afname < 0,005 < 0,025 

Kleine vos S N afname ns ns 

Landkaartje S N afname ns ns 

          

*) afname: de trendlijn is negatief. Toename: de trendlijn is positief. G = weinig gegevens, 

geen trendlijn te bepalen. 

**)  Trendlijn per aantal is negatief, per telling is positief. Beide niet-significant.  

ns = niet significant 
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BIJLAGE 2 

Het aantalsverloop van 20 dagvlinders gedurende 6 jaar (2014-2019) in natuurgebied De 

Tjamme (route 1991). Ze zijn ingedeeld naar het type vlinder: Trekvlinders (T), Standvlinders 

(S), vlinders uit stikstofrijke biotopen (N).  In de kolom “aantal” de significantie voor de bere-

kende trendlijn op basis van daadwerkelijke aantallen, in de kolom “telling” de significantie 

voor gecorrigeerd naar het aantal tellingen per vlinder per jaar.  

 TABEL 2     Significantie trendlijn 

Dagvlinders type Trend *) aantal telling 

Distelvlinder T N G  -  - 

Atalanta T G  -  - 

Gele luzernevlinder T G  -  - 

Groot koolwitje S N G  -  - 

Klein geaderd witje S N afname ns ns 

Klein koolwitje S N toename ns ns 

Kleine vos S N G  -  - 

Landkaartje S N G  -  - 

Oranjetipje S  afname ns ns 

Bont zandoogje S  G  -  - 

Bruin zandoogje S afname ns ns 

Citroenvlinder S G  -  - 

Icarusblauwtje S afname ns ns 

Groot dikkopje S G  -  - 

Hooibeestje S toename ≤0,01 ≤0,025 

Kleine vuurvlinder S G  -  - 

Koevinkje S afname ns ns 

Koninginnenpage S G  -  - 

Zwartsprietdikkopje S afname ns ns 

Dagpauwoog N G  -  - 

          

 

*) afname: de trendlijn is negatief. Toename: de trendlijn is positief. G = weinig gegevens, 

geen trendlijn te bepalen.  

ns = niet significant. 
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