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Insecten als indicator

• Snelle levenscyclus
• Reageren daardoor snel op veranderingen
• Bulkvoedsel



Dagvlinders als stikstofindicatoren
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Stikstofmijders Stikstofliefhebbers
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Dagvlinders als stikstofindicatoren
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Libellen voor waterkwaliteit
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Overal nachtvlinders!
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Diversiteit = biodiversiteit
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Nachtvlinderwaarnemingen
• 7 miljoen waarnemingen
• 2018: 500.000+ waarnemingen
• Overal uit Nederland



Nachtvlinderwaarnemingen

Veel variatie tussen elke waarneming
• Andere lampen
• Andere methoden
• Andere vangsttijden
• Aantallen tellen?



Meetnet nachtvlinders

• 2013 begonnen
• Begin voornamelijk in tuinen



Meetnet nachtvlinders 2019

• 300 telpunten
• 2600 vangnachten
• >70.000 vlinders
• 533 soorten



De LedEmmer

• Aantrekking zeer lokaal

• Brandt een hele nacht

• Automatisch aan/uit

• Niet erg opvallend





Op naam brengen



Veranderingen vaststellen

• Op kortere termijn
• Langere termijn



Boeren Insecten Monitoring Agrarisch Gebied

• Verspreid door heel Nederland
• Dagvlinders en nachtvlinders
• Intersectoraal
• Bio en gangbaar, ook natuurinclusief

3 LedEmmers op 3 locaties
• Elke vlinder op 1 foto zetten
• Verschillen in waarnemingen tussen 3 locaties
• Impact van maatregelen op vlinderstand



De nachtvlindervangsten

• 3495 nachtvlinders
• 238 nachten
• 103 van de 850 in Nederland voorkomende soorten
• Vooral algemene soorten
• Soorten gebonden aan grassen en kruiden
• Eerste jaar al verschillen!



Soorten
• Zwarte-c-uil
• Oranje wortelboorder
• Huismoeder
• Gewone grasuil



Agrarisch gebied



Kwaliteitsimpuls bossen Noord-Brabant

Effecten van minder zure bodem op biodiversiteit
• Aanplant boomsoorten met goed afbreekbaar bladmateriaal
• Toedienen van steenmeel



Jurrien.vandeijk@vlinderstichting.nl

Mail achter laten voor meer info

https://www.vlinderstichting.nl/meetnetten/meetnet-nachtvlinders



Kunnen LedEmmers jullie helpen?

Maak groepjes van 4/5 en bespreek volgende punten:
• Welke beheersvraag heb je altijd al willen weten? En zouden

gegevens verzameld met de LedEmmer hier antwoord op kunnen
geven

• Welke andere biodiversiteitsvragen spelen er bij jullie? En zouden
gegevens verzameld met de LedEmmer hier antwoord op kunnen
geven

• Hebben jullie zelf tijd voor monitoring? Evt met vrijwilligers


