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Wat doet een recordzomer
met onze dagvlinders?

Marc Herremans & Karin Gielen

Sinds de recordnatte maand juni 2016, met flinke overstromingen tot gevolg, kampen we in Vlaanderen in 

toenemende mate met een chronisch neerslagtekort. De zomer van 2018 was bovendien bijzonder heet, zonnig en 

extreem droog. We bekijken hier welke invloed dat uitzonderlijk weer had op de fenologie en aantallen van onze 

dagvlinders.

Figuur 1. Typisch voor de zomer van 2018: verschroeide vegetatie van wat normaal een kruidenrijk grasland is (Tielt-Winge 7 augustus 2018). (© Marc Herremans)

Droog-droger-droogst, heet-heter-heetst

De termen ‘klimaatverandering’ en ‘klimaatopwarming’ zijn 
passé: klimaatverstoring is een betere en meer omvattende 
beschrijving van de uiteenlopende gevolgen van de menselijke 
beïnvloeding van het klimaat (webref 1-3). Klimaatverstoring 
brengt ons ongezien of zelden eerder voorgekomen weer. Een 
langzame gemiddelde opwarming is lang niet het enige en zeker 
niet het meest spectaculaire gevolg. Vooral de toenemende 

kans op extreem weer (uitzonderlijk zware neerslag, langere en 
fellere droogtes en hittegolven) (Hoegh-Guldberg et al. 2018) 
zorgt voor een nieuwe klimaatrealiteit, waarbij de biodiversiteit 
in Vlaanderen in een andere wereld komt te leven. De vroeger 
kenmerkende regelmatige afwisseling van een natje en een 
droogje, een warmere en een koelere dag wordt bovendien 
eerder uitzondering dan regelmaat. Door de bijna halvering van 
de hoeveelheid zee-ijs aan de Noordpool in de zomer nemen de 
temperatuurcontrasten met de gematigde breedte af, waardoor 
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de straalstroom verslapt en dieper uitzakt. De motor van ons 
weersysteem, die de drukgebieden in snelle opeenvolging van 
west naar oost deed doorschuiven, sputtert (Francis & Vavrus 
2012). Het weer ‘vertraagt’ daardoor en we krijgen bijgevolg steeds 
meer langere periodes van standvastig, ‘koppig’ weer (webref 4). 
Zulke lange reeksen van opeenvolgende dagen met hetzelfde te 
nat, te droog, te warm of (minder vaak) te koud weer maken het 
wel gemakkelijker om het weer te voorspellen: vermits er minder 
overgangen naar een ander weertype zijn dan reeksen van steeds 
hetzelfde weer, heeft de voorspelling “morgen hetzelfde weer als 
vandaag” steeds meer kans om juist te zijn. 

Samengevat zorgt klimaatverstoring in onze regio’s voor drie 
opvallende wijzigingen in het weer: (1) langzame opwarming, die 
trouwens al decennia bezig is, (2) langere periodes met aanhou-
dend hetzelfde weer (‘koppiger weer’) en (3) een verhoogd risico 
op weerextremen zoals hevige onweders, zware stormen, hitte-
golven, extreme droogte of overstromingen.

Zo kregen we de afgelopen jaren al wat bijzonder weer te 
verwerken: juni 2016 was fenomenaal nat (zeg maar een dijk-
breuk van een nieuw neerslagrecord: webref 5), maar de herfst 
van 2016 was dan weer abnormaal zonnig en droog (webref 6). 
Winter en lente 2017 waren abnormaal droog, zonnig en warm. 
Zomer 2017 was abnormaal warm, maar niets in vergelijking met 
de extreem warme en droge zomer van 2018 (Tabel 1). Dat zorgde 
op alle drogere bodems in de zomer voor verschroeide gras- en 
kruidige vegetaties (Figuur 1), waarin weinig of geen nectar meer 
te vinden was voor vlinders. Ook voor rupsen was het vinden van 
een malse hap soms vrij hopeloos. 

Vlinders in bijzonder weer

Uit eerdere analyses bleek dat een zachte winter en lente bij 
dagvlinders zorgt voor een substantiële vervroeging van de 
vliegperiodes. Bij soorten met meerdere generaties verlengt het 
vliegseizoen, zowel vroeger als later, waarbij meerdere soor-
ten een (gedeeltelijke) bijkomende generatie produceren: bv. 
Argusvlinder Lasiommata megera (Puls 2013), Boswitje Leptidea 
sinapis, Icarusblauwtje Polyommatus icarus, Landkaartje 
Araschnia levana en Kleine ijsvogelvlinder Limenitis camilla 
(Herremans & Gielen 2015). In 2016 was er bij de Dagpauwoog 
Aglais io zelfs een volwaardige tweede generatie tijdens een 
hittegolf begin september (webref 7, Herremans et al. 2017). De 
gestage opwarming zorgt de laatste jaren ook voor de uitbreiding 
van een aantal warmteminnende soorten (bv. Keizersmantel 
Argynnis paphia, Kleine parelmoervlinder Issoria lathonia, 
Veldparelmoervlinder Melitaea cinxia, Grote weerschijnvlinder 

Apatura iris; webref 8-11) en er doken een aantal nieuw-
komers op uit het zuiden: Staartblauwtje Cupido argiades, 
Tijgerblauwtje Lampides boeticus, Braamparelmoervlinder 
Brenthis daphne, Kaasjeskruiddikkopje Carcharodus alceae, 
Purperstreepparelmoervlinder Brenthis ino en Scheefbloemwitje 
Pieris mannii (webref 12-16).

In dit artikel bekijken we de invloed van de extreem hete en 
droge zomer van 2018 op de vliegperiodes en aantallen van onze 
dagvlinders in datzelfde jaar. Dat er ook interessante effecten 
zijn op de vlinderstand een jaar later is momenteel al duidelijk 
aan het worden, maar dat is voer voor een volgende bijdrage.

Vlinderdata

Dagvlinders zijn uitermate geschikt om de effecten van weer-
patronen op ongewervelden op te volgen. Het is bij ons een 
eerder soortenarme insectengroep, waarvan de attractieve 
imago’s sterk opvallen en goed in het veld te determineren zijn. 
Bijgevolg horen ze tot de meest gemelde soortgroepen op online 
natuurstudie databanken zoals waarnemingen.be. Door de hoge 
datadensiteit kunnen we op basis van losse waarnemingen de 
fenologie van week tot week volgen en kunnen jaartrends goed 
bepaald worden.

We gebruiken losse vlinderwaarnemingen uit Vlaanderen in 
www.waarnemingen.be. Om de zoekinspanning te kunnen 
inschatten, gebruiken we enkel de gegevens van ‘veelmelders’: 
waarnemers die in een jaar minstens vijftig vlinderwaarne-
mingen van minstens tien soorten rapporteerden. Op basis van 
al hun waarnemingen (ook van andere soortgroepen) bereke-
nen we een inspanningsnoemer voor hun zoekactiviteit. We 
gebruiken hiervoor de methode van de ‘daghokbezoeken’ op 
een 100x100 meter schaal (hectare-hokken) (zie ook Herremans 
& Gielen 2013, 2015): dit is het aantal hectare-hokken per dag 
waaruit de veelmelders waarnemingen hebben gemeld, een 
maat voor hun buitenactiviteit. Voor omrekeningen van losse 
waarnemingen naar zoekinspanning leveren waarnemers die 
veel waarnemingen melden de beste gegevens, omdat hun acti-
viteitspatroon het beste te achterhalen is.

Volgens die criteria leverde dat 1.018 waarnemers op die samen de 
afgelopen tien jaar 2,7 miljoen vlinders meldden en 4,18 miljoen 
daghokbezoeken met waarnemingen documenteerden. Per dag 
berekenen we een index voor het aantal gemelde vlinders, telkens 
gecorrigeerd voor de zoekinspanning (aantal daghokbezoeken), 
en die index geven we weer als het gemiddeld aantal gemelde 
vlinders per honderd hectare-hokken waaruit iets gemeld werd.

Tabel 1. Samenvatting van de meest uitzonderlijke aspecten van het weer in 2017 en 2018 (bron: KMI).

2017 2018

Temperatuur Neerslag Zon Temperatuur Neerslag Zon

Winter zeer droog zonnig

Lente warm zeer droog zeer warm

Zomer warm zeer warm zeer droog zonnig

Herfst droog zonnig
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Om vliegcurves te bepalen, berekenen we de vlinderindex per 
week. Tot hiertoe deden we dat op basis van alle zeven dagen 
van de week, zonder rekening te houden met de weersomstan-
digheden. Die trends worden wekelijks automatisch berekend 
en zijn raadpleegbaar op waarnemingen.be (bv. webref 17). Bijna 
iedere week had wel een paar betere en mindere dagen. Maar in 
2018 was dit anders: weken aan een stuk konden de vlinders dag 
na dag van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat volop vliegen door 
het standvastige mooie weer. Op zich geen probleem om dan 
alle dagen te gebruiken in de berekeningen, maar in de verge-
lijking met weken met slecht weer uit voorgaande jaren, krijgen 
de cijfers van 2018 zo wel een bijzondere boost. We gebruiken 
daarom vanaf nu een andere berekeningsmethode die per week 
enkel de drie dagen gebruikt waarop de dagindex van de betrok-
ken soort het hoogst is voor die week (meeste vlinders t.o.v. de 
zoekinspanning). Zo krijgen we een beter zicht op verschillen in 
aantallen en worden de cijfers minder beïnvloed door gecumu-
leerde vliegactiviteit. (Zie aanvullend materiaal op www.natuur-
punt.be/publicaties voor verschillen in statistieken tussen data 
van alle dagen versus drie piekdagen per week).

Vlindertellingen weerspiegelen niet alleen hoeveel vlinders er 
zijn, maar ook hoe actief ze zijn. Op die ene regenachtige zomer-
dag tussenin of op een koele ochtend zijn er niet minder vlinders 
dan een paar uur of een dag later, maar ze vallen gewoon niet op 
omdat ze niet actief zijn. Daarom zijn vlindertellingen uiteraard 

het meest effectief en nuttig op het moment dat vlinders volop 
vliegen. Maar daar zit flink wat variatie op en er zijn veel facto-
ren die dat beïnvloeden (o.a. temperatuur, neerslag, wolken, 
vochtigheid, wind, zon en hoeveel ze de vorige dagen konden 
vliegen). Dat zorgt van dag tot dag en uur tot uur voor belang-
rijke verschillen in de kans om een aanwezige vlinder ook effec-
tief te ontdekken (detectiekans). Op een koele dag vliegt een deel 
van de vlinders bv. maar even bij die opklaring op het warmste 
van de dag net na de middag, maar op een zeer hete dag vliegen 
ze vooral in de ochtend en schuilen ze voor de hitte midden op 
de dag. Het is altijd opletten dat veranderingen in detectie-
kansen niet mee worden geïnterpreteerd als veranderingen in 
de vlinderstand (zie verder voorbeeld Eikenpage, Figuur 7). De 
herrekening van de data naar de drie piekvliegdagen per week 
i.p.v. alle dagen van de week in rekening te brengen neemt al 
een groot deel van de variatie door verschillen in detectiekans 
weg en lijkt een hele verbetering, zeker in de vergelijking tussen 
weken en jaren met sterk verschillend weer. Daarmee sluit deze 
nieuwe berekening ook beter aan bij het klassieke vlindermo-
nitoringsprotocol, waarbij ook enkel op de betere dagen van de 
week geteld wordt. 

Op zoek naar patronen

Het vliegpatroon van het Bruin blauwtje Aricia agestis in 2018 
(Figuur 2) illustreert twee van de drie aspecten waarop we 
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Figuur 2. Vliegpatroon van het Bruin blauwtje Aricia agestis in 2018 met twee afwijkende patronen t.o.v. het langjarige gemiddelde: (1) vroeg begin van de tweede generatie en 

(2) een geconcentreerde hoge, korte vliegpiek. (© Marc Herremans)

(a) (b)

Figuur 3. (a) Vliegpatroon van alle dagvlinders samen in 2018 tov. het langjarige gemiddelde. (b) Index per jaar voor het aantal vlinders in het najaar (september-december).
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focussen: de timing van de vliegperiodes en het geconcentreerd 
vliegen in een hoge vliegpiek. Het vliegpatroon van het Klein 
geaderd witje Pieris napi (Figuur 4b) illustreert het derde aspect, 
nl. de timing van het einde van het vliegseizoen. Voor veel soor-
ten gold in 2018 ‘op is op’, ook al was het in het najaar nog zeer 
aangenaam warm en zonnig vlinderweer, de vliegperiode was 
vroegtijdig afgelopen. Voor elk van de afwijkende patronen 
geven we een opvallend voorbeeld en een samenvatting van de 
frequentie waarmee het voorkwam bij de talrijkste soorten. 

Verschoven vliegtijden

Alle dagvlinders samen vertoonden in 2018 een flinke verschui-
ving t.o.v. het langjarige gemiddelde: de zomerpiek was vroeg, 
kort en krachtig. De ‘juni-dip’ viel al in mei en de zomerpiek viel 

al eind juni en was heel scherp en kort van duur. Het grootste 
deel van de zomer en de herfst vlogen er veel minder vlinders 
dan normaal (Figuur 3a). Terwijl de lente en zomer in totaal 
nog een gemiddeld aantal vlinders opleverden, werd het najaar 
(september-december) 2018 het zwakste van de afgelopen elf 
jaar (Figuur 3b). Het tweede slechtste jaar (2015) kende overigens 
ook een uitzonderlijk droge, zonnige zomer (webref 18), terwijl 
2016 een natte zomer was. 

Voor soorten met één generatie en een kort vliegseizoen is timing 
alles: zij hebben weinig marge en geen herkansing. Het Groentje 
Callophrys rubi, dat normaal vooral vliegt in mei, vloog in 2018 
heel geconcentreerd reeds eind april. De rest van het (normale) 
vliegseizoen stelde maar heel weinig meer voor (Figuur 4a). Het 
Groentje vliegt zo vroeg in het voorjaar dat het vliegseizoen niet 
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Figuur 4. Vliegpatronen in 2018 t.o.v. het langjarige gemiddelde: (a) Groentje Callophrys rubi, (b) Klein geaderd witje Pieris napi en (c) Dagpauwoog Aglais io.  

(© Marc Herremans)
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kan beïnvloed worden door de hitte of droogte in volle zomer 
later in het jaar. Vroeger vliegen is hier dus een respons op de 
warme lente. Voor een mogelijke invloed van de droge en hete 
zomer 2018 op de overlevingskans van de onvolwassen stadia is 
het wachten op de analyse van de vliegtijd in 2019.

Ook bij het Klein geaderd witje waren de vliegpieken in 2018 
vooruitgeschoven. Maar het opvallendste bij deze soort was het 
totaal mislukken van de nazomergeneratie, waardoor de soort 
het tweede deel van de zomer en herfst 2018 zelfs schaars was, 
terwijl ze dan normaal net piekaantallen bereikt (Figuur 4b). 
Alles samen werd 2018 het tweede zwakste jaar voor deze soort 
van het afgelopen decennium (met 2012 als het zwakste). 

De Dagpauwoog kende een heel bijzonder jaar in 2018. De over-
winterende vlinders ontwaakten eerder aan de late kant en 
vlogen kort. De eerste nieuwe generatie vloog drie weken vroeger 
dan normaal en in een hele korte piek. Terwijl we de afgelopen 
tien jaar gewoon waren geraakt aan een patroon van een zich 
sterk opbouwende populatie met een volwaardige tweede gene-
ratie eind augustus en in september, viel die nu zo goed als volle-
dig weg; er waren nog amper wat nieuwe exemplaren midden 
augustus (Figuur 4C). Zo werd 2018 alles samen een heel zwak 
jaar voor de Dagpauwoog. Dit patroon van falende generaties 
in de tweede helft van de zomer en in totaal een heel slecht jaar 
was ook typisch voor de andere ‘netelvlinders’ Atalanta Vanessa 
atalanta, Gehakkelde aurelia Polygonia c-album en Kleine vos 
Aglais urticae. Het Landkaartje ontsnapte hier echter aan en had 
na een hele sterke tweede generatie (weliswaar al midden juni, 
nog voor de grootste hitte en droogte) zelfs nog een kleine derde 
generatie eind juli (zie aanvullend materiaal).

Toch ook succesnummers

Het was in 2018 echter niet allemaal kommer en kwel bij de 
dagvlinders. Sommige soorten deden het zelfs buitengewoon 
goed. Het Groot koolwitje Pieris brassicae ging al jaren syste-
matisch en zorgwekkend achteruit, maar in 2018 toverde deze 
soort plots een fenomenale piekgeneratie tevoorschijn begin 
juli en de soort bleef ook tot midden augustus ongewoon talrijk 
(Figuur  5a). Dat zorgde voor een opvallende trendbreuk in de 
jaarprestaties, die in 2018 meer dan drie keer hoger lag dan in 
2017 (Figuur  5b). De plotse trendbreuk en onverklaarbaar hoge 

aantallen zouden kunnen wijzen op trekbewegingen, die bij 
deze soort historisch goed bekend zijn (webref 19).

Van zuidelijke, warmteminnende soorten die ons land recent 
wisten te veroveren mag je verwachten dat ze in een tropische 
zomer in hun sas zijn en hun opmars weten voort te zetten. 
Kaasjeskruiddikkopje is zo een recente nieuwkomer uit het 
zuiden die vorig jaar inderdaad nog een sterke sprong vooruit 
maakte. De eerste generatie was al opvallend goed, maar dan 
volgde een onwaarschijnlijk sterke tweede generatie, twee 
weken vroeger dan we gewend waren. Er kwam bovendien 
zelfs nog een even sterke derde generatie bij eind augustus 
(Figuur  6a). Alles samen zorgde dat voor een nooit eerder 
vertoonde jaarprestatie (Figuur 6b). 

Bij de Eikenpage Favonius quercus gebeurde iets heel bijzonders 
in 2018. Deze soort vliegt normaal hoog in de boomkruinen, waar 
ze leeft van honingdauw (sap dat blad- en schildluizen uitschei-
den). Ze komen maar weinig bij de grond om nectar van bloemen 
te drinken en worden daarom relatief weinig waargenomen. Dat 
was tijdens de droogte en hitte van 2018 plots helemaal anders. 
Eikenpages verschenen volop bij de grond om te schuilen voor de 
hitte en te zoeken naar vocht: door een plasje aan te leggen of 
een plek grond vochtig te houden kon je ze goed lokken. Tijdens 
de recordhittegolf van juli 2019 deed zich dat trouwens opnieuw 
voor, met een ongekende concentratie van bijna duizend vlin-
ders (webref 20). Dat zorgde voor een totaal gewijzigde detectie-
kans, waarbij onwaarschijnlijk veel Eikenpages waargenomen 
werden, vooral eind juni 2018 (Figuur 7a). Ook de jaarprestatie 
lijkt daardoor buiten categorie in 2018 (Figuur 7b). Maar omdat 
het hier in hoofdzaak gaat om veranderingen in detectiekansen 
die leiden tot meer waargenomen vlinders, zijn deze cijfers niet 
noodzakelijk ook een goede afspiegeling van hoeveel Eikenpages 
er echt waren. Bij Eikenpage is het vanwege de variabele waar-
neembaarheid moeilijk om vergelijkbare cijfers te produceren. 

Vergelijking 2017 - 2018

De methode om het aantal waarnemingen te corrigeren voor 
de zoekinspanning werkt vooral goed bij algemene soorten. 
Naarmate een soort zeldzamer is, een beperkte verspreiding 
heeft, een specifieke habitat inneemt of een speciale inspanning 
vereist om ze te vinden, worden de resultaten gevoeliger voor 
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Figuur 5. (a) Vliegpatroon van het Groot koolwitje Pieris brassicae in 2018 t.o.v. het langjarige gemiddelde. (b) Jaarindexen voor het Groot koolwitje het afgelopen decennium.
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gerichte zoekinspanning (Herremans & Gielen 2013). In deze 
studie bekeken we de vliegpatronen van 44 soorten dagvlinders. 
Enerzijds deelden we de jaarprestaties op in vijf categorieën: 
zeer goed vliegseizoen wanneer het jaar tot een van de twee 
sterkste jaren van de afgelopen elf behoorde, zeer zwak als het 
een van de twee slechtste was, gemiddeld als het tot een van de 
drie middelste hoorde en goed of zwak wanneer het tot de jaren 
hoorde die tussen de gemiddelde en de uiterste categorieën 
liggen. Voor 2017 en 2018 beoordeelden we de vliegseizoenen 
ook op deze drie aspecten (Figuur 2, Figuur 4b): vroeger of later 
vliegen dan gemiddeld, sterk geconcentreerde piek dubbel zo 
hoog als gemiddeld en minstens de helft minder vlinders in de 
(na)zomer en herfst. We keken ook naar extra generaties in het 
najaar. Extra generaties en mislukte najaren zijn echter niet voor 
alle soorten relevante criteria: soorten die altijd maar in één 
generatie vroeg op het jaar vliegen (bv. Groentje), kan je hier niet 
op beoordelen. Vandaar de wisselende aantallen onderzochte 
soorten in Tabel 3. 

In de matig warme zomer van 2017 waren er ongeveer evenveel 
vlindersoorten die een zwak tot zeer zwak vliegseizoen hadden 
(14) als soorten die een goed tot zeer goed seizoen doormaakten 
(15), terwijl 15 soorten een gemiddeld jaar hadden (Tabel 2, over-
zicht van alle soorten in aanvullend materiaal op de website). 
Er was een verschuiving naar de zwakke kant tijdens de uitzon-
derlijk warme en droge zomer 2018: twintig soorten scoorden 

zwak of zeer zwak en dertien goed of zeer goed. Maar het valt 
op dat de uitersten ‘zeer goed’ en ‘zeer zwak’ veel frequenter 
voorkomen in 2018 bij extremer weer. Extreme zomers: je houdt 
ervan of net niet. Soorten die het in 2018 zeer goed deden waren 
naast Groot koolwitje en Kaasjeskruiddikkopje (zie hoger) 
o.a. Koninginnenpage Papilio machaon, Bruin blauwtje en 
Keizersmantel. Bij de zeer zwak scorende soorten zaten naast 
de netelvlinders ook Hooibeestje Coenonympha pamphilus en 
Oranje zandoogje Pyronia tithonus.

In de matig warme zomer van 2017 vloog de helft van de soorten 
één tot twee en uitzonderlijk drie weken vroeger. In 2018 deden 
ze dat echter bijna allemaal (Figuur 8): de meerderheid vloog 
één tot drie weken vroeger dan normaal en twee soorten (Bont 
zandoogje Pararge aegeria en Zwartsprietdikkopje Thymelicus 
lineo) zelfs vijf weken. Enkel Kleine vos vloog later in 2018. 

Er waren meer soorten die in 2018 een sterk geconcentreerde 
hoge vliegpiek vertoonden dan in 2017. Extra generaties kwamen 
ongeveer bij evenveel soorten voor in beide jaren, maar niet 
steeds bij dezelfde soorten. In 2017 waren er weinig soorten 
met een mislukte (na)zomer en najaar, maar in 2018 gold dit 
voor de overgrote meerderheid van de soorten die dan normaal 
nog behoren te vliegen (Tabel 3). Naast de netelvlinders kwam 
dit patroon bv. ook voor bij Bont zandoogje, Hooibeestje en 
Icarusblauwtje.

Wel vroeger, maar niet langer 

Bij een eerdere vergelijking tussen een bijzonder koud en een 
warm voorjaar viel op dat vooral de overwinterende vlinders en 
de eerste generatie vroeger vlogen in het jaar dat startte met een 
warmere lente. Bij de latere generaties verminderde dat effect 
(Herremans & Gielen 2015). In 2018 zien we dat bij een warm 
voorjaar gevolgd door een hete zomer de vroegere vliegtijd bij 
elke volgende generatie steeds sterker wordt (Figuren 4b en 4c). 
De verschuiving tussen sterk verschillende voorjaren bedroeg 
gemiddeld twintig dagen (maximaal 42 dagen bij één soort). In 
2018 was de verschuiving van de vliegpieken t.o.v. het langjarige 
gemiddelde van ongeveer dezelfde orde (Figuur 8). Wat aanpas-
singsvermogen in vliegfenologie betreft, werden er in 2018 dus 
ook bakens verzet. De mogelijkheid om de fenologie aan te 
passen is op zich (bij vogels) positief (Møller et al. 2008). Het is 
mogelijk dat er een verband is tussen de zeer slechte toestand 
van de Kleine vos en het feit dat bij deze soort de vliegperiodes 
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Figuur 6. (a) Vliegpatroon van het Kaasjeskruiddikkopje Carcharodus alceae in 2018 

t.o.v. het langjarige gemiddelde. (b) Jaarindexen voor het Kaasjeskruiddikkopje het 

afgelopen decennium. (© Marc Herremans)
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niet mee verschoven (ook in 2017 vlogen ze op tijd volgens het 
langjarig gemiddelde). 

Aanhoudend mooi weer zorgt ervoor dat vlinders dag na dag 
volop kunnen vliegen, maar het blijkt ook te leiden tot meer 
geconcentreerd samen uit de pop komen, waardoor er een 
kortere, meer gepiekte vliegperiode ontstaat. Normaal doen 
de meeste soorten een beetje aan risicospreiding door net niet 
allemaal samen uit te komen. Maar bij constant gunstig weer 
is dat blijkbaar minder nodig. Het gebrek aan nectar of zelfs 
waardplanten door verdroging van de vegetatie in de loop van 
de zomer (Figuur 1) kan er echter ook voor gezorgd hebben dat 
meer vlinders op zoek zijn moeten gaan naar nieuwe min of 
meer geschikte leefgebieden. Ook het continue mooie weer kan 
geholpen hebben bij grotere dispersie. Wanneer vlinders meer 
bewegen, verhoogt ook de kans dat ze een waarnemer tegenko-
men, zeker wanneer ze uitwijken naar tuinen waar nog wel bloe-
men staan: de detectiekans neemt dus mogelijk toe wanneer 
vlinders meer bewegen. In hoeverre dit kan meegespeeld hebben 
in de vliegpieken, valt moeilijk te achterhalen. 

Naast de vervroeging van vliegperiodes is de opvallende afwe-
zigheid van vlinders in het tweede deel van de zomer het belang-
rijkste effect van de hitte en droogte in 2018. Vlinders kunnen 
niet eindeloos blijven vliegen; na een aantal dagen of weken, 
afhankelijk van de soort, zit het er gewoon onherroepelijk op. 

Als ze dan weken vroeger allemaal samen zijn beginnen vliegen, 
dan valt het te begrijpen dat het op een bepaald moment ook 
afgelopen is, en veel vroeger dan normaal. Voor soorten waar de 
vliegperiode in het najaar bepaald wordt door een extra gene-
ratie heeft het verdorren van de waardplanten voor de rupsen 
allicht een rol gespeeld in het mislukken van die late generatie. 
Dat was bv. het geval met brandnetels en op één na alle netel-
vlinders (bv. Figuur 4c). Zo leiden drogere en hetere zomers dus 
tot nazomers en najaren met steeds minder vlinders (Figuur 3). 
Het valt trouwens op dat het natte jaar 2016 toch een van de 
betere najaren was voor vlinders, terwijl de droge jaren 2015 en 
2018 de twee slechtste waren. 

Terwijl ik dit schrijf (25 juli 2019) wordt het nationale hittere-
cord (uit 1947!) zo maar eventjes met drie graden verbroken. 
Daarmee is meteen aangetoond dat in het nieuwe normaal de 
relevantste vraag niet meer is hoe lang het duurt voor een soort 
zich kan herstellen na een zware klap door extreem weer, maar 
veeleer hoe snel de volgende klap van extreem weer zal toeslaan. 
We weten nu dat dit al heel snel kan zijn, zelfs nog voor soorten 
een kans kregen om aan hun herstel te werken! Maar het aspect 
impact op vlinderpopulaties over de jaren heen is zich momen-
teel nog volop aan het manifesteren en daar kunnen we dus 
alleen maar later op terugkomen, nadat het vliegseizoen 2019 is 
afgelopen. 
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Figuur 7. (a) Vliegpatroon van het de Eikenpage Favonius quercus in 2018 t.o.v. 

het langjarige gemiddelde. (b) Jaarindexen voor de Eikenpage het afgelopen 

decennium. (© Marianne Horemans)

Figuur 8. Vervroeging (+) of verlating (-) van de vliegtijden t.o.v. het langjarige 

gemiddelde in 2017 en 2018.
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Tabel 2. Beoordeling van het vliegseizoen 2017 en 2018 voor 44 dagvlindersoorten.

2017 2018

Zeer goed 5 10

Goed 10 3

Gemiddeld 15 11

Zwak 9 6

Zeer zwak 5 14

Tabel 3. Kenmerken van het vliegseizoen in 2017 en 2018 (aantal soorten).

2017 2018

Zeer hoge piek  
(44 soorten)

9 15

Extra generatie  
(28 soorten)

12 11

Slechte (na)zomer en najaar  
(38 soorten)

9 27

SUMMARY

Herremans M. & Gielen K. 2019. Effects of the exceptionally hot and 
dry summer of 2018 on diurnal butterfies in Flanders. Natuur.focus 
18(3): 88-95.

We used opportunistic citizen science data from the dataportal www.
waarnemingen.be, adjusted for search effort to reconstruct flight season 
patterns of diurnal butterflies in the exceptionally hot and dry summer 
of 2018. Many species had early, concentrated, short and highly peaked 
flight patterns: 36 out of 44 species analyzed showed advanced flight 
times (15 species had flight times advanced for up to 3-5 weeks). The 
advance increased in successive generations of polyvoltine species as the 
summer progressed. In many species the flight season was mostly over 
by mid-summer and despite the suitable weather afterwards, there were 
unusually few butterflies throughout late summer and autumn 2018. In 
27 out of 38 species the numbers reported were more than halved from 
mid-summer onwards. Unusual additional generations in late summer 
occurred in some species (e.g. Mallow skipper Carcharodus alceae and 
Swallowtail Papilio machaon), but they failed in other species, most 
notably the Nymphalid species depending on nettles, because the host-
plants had withered during summer. Overall only 20 out of 44 species 
had nearly normal numbers in 2018: 10 fared very well, while 14 had a 
very poor year. Fourteen species more showed extreme responses (very 
good or very bad) than the year before. 

DANKWOORD

Waarnemingen.be is een fantastische tool waarvan de inhoud ‘gemaakt’ 
wordt door de volgehouden inspanningen van de vele waarnemers en 
van de validators die de waarnemingen nakijken. Aan dit artikel le-
verden vooral de waarnemers die veel vlinders melden een belangrijke 
bijdrage. Voor omrekeningen van losse waarnemingen naar zoekin-
spanning leveren waarnemers die veel waarnemingen melden de beste 
gegevens, omdat hun activiteitspatroon het beste gekend is.
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Wat doet een recordzomer 
met onze dagvlinders? 

Aanvullend materiaal 
Marc Herremans & Karin Gielen 

 
Verschillen in vlinderstatistieken gebaseerd op gegevens van alle dagen van de week (figuren links) 
versus 3 piekdagen per week (figuren rechts).  

Voorbeeld voor het Landkaartje: vliegpatroon per week (boven) en jaarprestatie (som van gebied 
onder de curve in weekpatroon) (onder).  

De verschillen zijn klein en de patronen zijn grotendeels gelijklopend. Slechte periodes worden relatief 
iets opgewaardeerd en uitzonderlijk goede vliegomstandigheden worden minder overgewaardeerd 
bij gebruik van enkel de 3 piekdagen van de week.  
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Tabel S1. Waarden van de onderzochte criteria in 2017 

 

 

 

  

Soort
weken vroeger dan 

gemiddelde 2008-2016 extra generatie (na)zomer slecht opvallend hoge piek totale vliegprestatie
Aardbeivlinder Pyrgus malvae -1 nvt nvt nee zwak
Argusvlinder Lasiommata megera 1 ja nee ja goed
Atalanta Vanessa atalanta 0 nee nee nee zwak
Bont dikkopje Carterocephalus palaemon 0 nvt nvt nee zeer zwak
Bont Zandoogje Pararge aegeria 0 ja ja nee zwak
Boomblauwtje Celastrina argiolus 2 nee ja ja zwak
Boswitje Leptidea sinapis 1 ja nee nee goed
Bruin blauwtje Aricia agestis 2 nee nee ja goed
Bruin Zandoogje Maniola jurtina 2 nvt nee nee gemiddeld
Bruine vuurvlinder Lycaena tityrus 2 ja nee nee gemiddeld
Citroenvlinder Gonepteryx rhamni 2 nee nee ja zeer goed
Dagpauwoog Aglais io 3 ja nee nee goed
Distelvlinder Vanessa cardui -1,5 nee ja nee gemiddeld
Eikenpage Favonius quercus 0 nvt ja nee zwak
Geelsprietdikkopje Thymelicus sylvestris 1 nvt nee nee gemiddeld
Gehakkelde aurelia Polygonia c-album 2 nee nee nee gemiddeld
Gele luzernevlinder Colias hyale 3 nee nee nee gemiddeld
Groentje Callophrys rubi 0 nvt nvt nee gemiddeld
Groot dikkopje Ochlodes sylvanus 1 nvt nvt nee zeer zwak
Groot Koolwitje Pieris brassicae 1 nee nee nee zeer zwak
Heideblauwtje Plebejus argus 0 nee nee ja goed
Heivlinder Hipparchia semele 2 nvt ja nee gemiddeld
Hooibeestje Coenonympha pamphilus 1 nvt nee nee zeer goed
Icarusblauwtje Polyommatus icarus 1 ja nee nee goed
Iepenpage Satyrium w-album 0 nvt ja ja gemiddeld
Kaasjeskruiddikkopje Carcharodus alceae 1 ja nee ja zeer goed
Keizersmantel Argynnis paphia 2 nvt nee ja zeer goed
Klein geaderd witje Pieris napi 0 ja nee nee zwak
Klein koolwitje Pieris rapae 0 ja nee nee zeer zwak
Kleine ijsvogelvlinder Limenitis camilla 1 (nee) nee nee goed
Kleine parelmoervlinder Issoria lathonia 0 ja nee nee zwak
Kleine vos Aglais urticae 0 nee ja nee gemiddeld
Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas 1 nee nee nee goed
Koevinkje Aphantopus hyperantus 0 nvt nee nee zwak
Kommavlinder Hesperia comma 0 nvt nee nee gemiddeld
Koninginnenpage Papilio machaon 1 ja nee nee gemiddeld
Landkaartje  Araschnia levana 1 ja nee nee goed
Oranje luzernevlinder Colias crocea 0 nee nee nee goed
Oranje zandoogje Pyronia tithonus 1 nvt ja nee zwak
Oranjetipje Anthocharis cardamines 2 nvt nvt nee gemiddeld
Scheefbloemwitje Pieris mannii nee nee nee gemiddeld
Staartblauwtje Cupido argiades nee nee ja zeer goed
Veldparelmoervlinder Melitaea cinxia -1 nee nvt nee gemiddeld
Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineo 1 nvt ja nee zeer zwak



Tabel S2. Waarden van de onderzochte criteria in 2018 

  

 

 

Soort
weken vroeger dan 

gemiddelde 2008-2017 extra generatie (na)zomer slecht opvallend hoge piek totale vliegprestatie
Aardbeivlinder Pyrgus malvae 0 nvt nvt nee goed
Argusvlinder Lasiommata megera 1 ja (4°!) nee nee zwak
Atalanta Vanessa atalanta 0 nee ja nee zeer zwak
Bont dikkopje Carterocephalus palaemon 2 nvt nvt nee zeer zwak
Bont Zandoogje Pararge aegeria 5 nee ja nee zeer zwak
Boomblauwtje Celastrina argiolus 4 nee nee ja goed
Boswitje Leptidea sinapis 2 ja ja ja gemiddeld
Bruin blauwtje Aricia agestis 2 nee nee ja zeer goed
Bruin Zandoogje Maniola jurtina 2 nvt ja nee zwak
Bruine vuurvlinder Lycaena tityrus 2 ja nee nee gemiddeld
Citroenvlinder Gonepteryx rhamni 3 nee ja ja goed
Dagpauwoog Aglais io 3 nee ja nee zeer zwak
Distelvlinder Vanessa cardui 1 nee ja nee gemiddeld
Eikenpage Favonius quercus 1 nvt nee ja zeer goed
Geelsprietdikkopje Thymelicus sylvestris 0 nvt ja nee zwak
Gehakkelde aurelia Polygonia c-album 4 nee ja nee zeer zwak
Gele luzernevlinder Colias hyale 3 nee ja ja zeer goed
Groentje Callophrys rubi 3 nvt nvt ja zwak
Groot dikkopje Ochlodes sylvanus 2 nvt nvt nee zwak
Groot Koolwitje Pieris brassicae 2 nee ja ja zeer goed
Heideblauwtje Plebejus argus 3 nee ja nee zwak
Heivlinder Hipparchia semele 3 nvt ja nee zeer zwak
Hooibeestje Coenonympha pamphilus 2 nvt ja nee zeer zwak
Icarusblauwtje Polyommatus icarus 1 nee ja nee gemiddeld
Iepenpage Satyrium w-album 1 nvt ja ja gemiddeld
Kaasjeskruiddikkopje Carcharodus alceae 2 ja nee ja zeer goed
Keizersmantel Argynnis paphia 0 nvt nee ja zeer goed
Klein geaderd witje Pieris napi 3 nee ja nee zeer zwak
Klein koolwitje Pieris rapae 4 ja ja nee gemiddeld
Kleine ijsvogelvlinder Limenitis camilla 4 nee ja nee gemiddeld
Kleine parelmoervlinder Issoria lathonia 4 ja ja nee gemiddeld
Kleine vos Aglais urticae -3 nee ja nee zeer zwak
Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas 1 ja ja nee gemiddeld
Koevinkje Aphantopus hyperantus 0 nvt ja nee zeer zwak
Kommavlinder Hesperia comma 2 nvt ja nee zeer zwak
Koninginnenpage Papilio machaon 3 ja nee ja zeer goed
Landkaartje  Araschnia levana 2 ja nee nee gemiddeld
Oranje luzernevlinder Colias crocea 2 nee ja nee gemiddeld
Oranje zandoogje Pyronia tithonus 2 nvt ja nee zeer zwak
Oranjetipje Anthocharis cardamines 0,5 nvt nvt nee zeer zwak
Scheefbloemwitje Pieris mannii ja nee ja zeer goed
Staartblauwtje Cupido argiades ja nee ja zeer goed
Veldparelmoervlinder Melitaea cinxia 1 nee nvt ja zeer goed
Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineo 5 nvt ja nee zeer zwak


