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Voorganger(s) 



Minuscule vijanden van vlinders 



Natuurlijke vijanden van vlinders 

Fatouros et al 2005; Huigens et al 2009; van der Woude et al 2013 






Meeliften met nachtvlinders 

Voogd persoonlijke communicatie; Woelke 2008; Fatouros & Huigens 2012 





Vlinders 

Micronachtvlinders 
Macronachtvlinders en dagvlinders 
Macronachtvlinders en micronachtvlinders 

Van Nieukerken et al 2011; Ellis et al 2013 

 
Micronachtvlinders > 1400 soorten, 45 families 
Macronachtvlinders > 800 soorten, 17 families 
Dagvlinders < 100 soorten, 5 families 

http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=z0Yo3LD2jcPbrM&tbnid=X5plyHRJDJtDgM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.eurovoetbal2012.nl/landen.php&ei=3AQuUbTTEOLP0QXN9YCYDw&psig=AFQjCNHv3AeX-soXkQYg0DR5nomgPEN1ng&ust=1362056796435296


Schone macronachtvlinders  



Kleine knagers/grazers 
 

Beemster et al 2012 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=3pW6hPoFJ3a4YM&tbnid=I-iXx_btIiNh4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lepidoptera.pl/show.php?ID=908&ei=HNcUUcS-HqTI0QWoqIDIDg&bvm=bv.42080656,d.d2k&psig=AFQjCNHpxSYGVCrvpycH_W4CCPzXoNP7-g&ust=1360406668922091


Noctuidae 

Erebidae 

Geometridae 

Lasiocampidae 

Hepialidae 

other 

Ellis et al 2013 

Voedsel voor vleermuizen en vogels 
 



Voedsel voor andere insecten 



Bestuivers 

Labouche & Bernasconi 2010; Kranenburg 2013 



Stand van zaken in Nederland 

• Database ‘Noctua’ (ruim 3,5 miljoen waarnemingen) 
• Macro’s (www.vlindernet.nl) en micro’s (www.microlepidoptera.nl)  
• Beheer Werkgroep Vlinderfaunistiek (EIS-Nederland) en De Vlinderstichting 
• ‘Noctua’: genius Willem Ellis 
• Waarnemingen op licht (lamp & laken of lichtval), smeer en anderzijds 

 

http://www.vlindernet.nl/
http://www.microlepidoptera.nl/


Enorme toename aantal waarnemingen 



www.vlindernet.nl 



www.vlindernet.nl 



Achteruitgang macro’s en micro’s 

Ellis et al 2013 



• +/- 2/3e van de soorten gaat 
achteruit, +/- 1/3e  gaat sterk 
achteruit   
 

• Aantal vlinders per waarneming 
neemt af 
 

• Zeldzame soorten doen het ‘t 
slechtst 
 

• Aantal vlinders van algemene 
soorten neemt met +/- 1/3e af 
 

• Soorten die als vlinder 
overwinteren doen het ‘t best 
 

 
 
 
 

Achteruitgang macro’s 

Groenendijk & Ellis 2011 
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Voorlopige Rode Lijst macro’s 

- Trend en zeldzaamheid in verspreiding  
- Trend en zeldzaamheid in aantal vlinders 
- Waarnemingen van 1982 t/m 2011 

Ellis et al 2013 

8 % 

47 % 



Rode Lijst categorieën 

‘verdwenen’ 

‘ernstig bedreigd’ 

‘bedreigd’ 

‘kwetsbaar’ 

‘gevoelig’ 

‘niet bedreigd’ 

Ellis et al 2013 



Niet alleen in Nederland  

Fox et al 2006; Fox 2012; Matilla et al 2006, 2008 



Oorzaken 

• Versnippering en verlies van geschikt leefgebied 
• Klimaatverandering 
• Chemische vervuiling 
• Lichtvervuiling 



‘Licht op natuur’ 



‘Biodiversiteit werkt!’ 

• 20 plots in verschillende agrarische en natuurgebieden 
• Plots met/zonder ingezaaid bloemenmengsel 
• Hoe beinvloedt dit? 

– Wilde bijen 
– Dagvlinders 
– Nachtvlinders  

“Beter inzicht krijgen in de effecten van nectaraanbod op 
de soortenrijkdom, het aantal en efficiëntie van bestuivers 
op landschapsniveau”  



‘Idylle’ 



Toekomst 

• Onderzoek naar oorzaken en consequenties achteruitgang 
 

• Meer ecologische kennis  
– o.a. relatie met leefomgeving, voedsel- en nectarplanten, sterfte door 

schimmels, bacteriën en natuurlijke vijanden  
 

• Meer (betrouwbare) waarnemingen, ook van andere levensstadia 
 



‘Meetnet Nachtvlinders’ 

meetnet@vlinderstichting.nl 

http://www.vlindernet.nl/doc/Handleiding_Meetnet_Nachtvlinders_januari_2013a.pdf


Nachtvlinders en natuurbeheer 



Nachtvlinders en natuurbeheer 

• Grote aantallen, belangrijke rol in ecosystemen 
 

• Komen in alle gebieden voor 
– o.a. schorren, duinen, jeneverbesstruwelen, heiden, graslanden, 

moerassen, hoogvenen, bossen, agrarische en stedelijke gebieden 
 

• Geschikte indicatoren voor kwaliteit van een gebied 

 
• Grootschalige maatregelen? 

– herstel en ontwikkeling van geschikte (grote) leefgebieden 
– afname gebruik chemische bestrijdingsmiddelen 
– afname invloed van kunstlicht(kleur) 

 

 





Bedankt! 
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