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Beste teller, 

 

Met Sinterklaas nog net in het land en de Kerstman in de wachtkamer is het 

vlinderseizoen voor wat betreft vlinders wel voorbij. Behalve voor de eitjes van de 

sleedoornpage natuurlijk. Daarvoor begint het seizoen net. U heeft de afgelopen weken 

massaal uw tellingen doorgegeven. Daarmee hebben we nu al meer algemene routes 

binnen dan er vorig jaar geteld zijn. Alleen de ei-telplots lopen nog wat achter. Geef dus 

ook uw tellingen van gentiaanblauwtje en grote vuurvlinder gauw door! 

 

Vlinders in 2011 ten opzichte van 2010 
Nu van 2011 door u al gegevens zijn ingevoerd van 430 algemene routes, kunnen we een 

snelle vergelijking maken met de 426 routes die in 2010 geteld zijn. Voor een echte index 

is meer nodig, maar het geeft wel de richting aan: 

 Duidelijk talrijker in 2011 dan in 2010 (meer dan 20% meer vlinders in 2011): 

boomblauwtje, gele luzernevlinder, grote parelmoervlinder, 

kaasjeskruiddikkopje, bosparelmoervlinder, klein geaderd witje, bont zandoogje, 

citroenvlinder, geelsprietdikkopje, oranjetipje, kleine vos, bruin dikkopje, 

aardbeivlinder, bont dikkopje en kleine parelmoervlinder. 

 Min of meer gelijk: aantal vlinders in 2011 was minder dan 20% meer of minder 

dan in 2010: bruin blauwtje, groot dikkopje, zilveren maan, heideblauwtje, 

heivlinder, groot koolwitje, zwartsprietdikkopje, duinparelmoervlinder, kleine 

ijsvogelvlinder, koevinkje, bruin zandoogje, landkaartje, spiegeldikkopje, klein 

koolwitje, eikenpage, hooibeestje, koninginnenpage, boswitje, kommavlinder, 

atalanta en argusvlinder. 

 Duidelijk talrijker in 2010 dan in 2011 (meer dan 20% meer vlinders in 2010): 

bruine vuurvlinder, kleine vuurvlinder, groentje, dagpauwoog, icarusblauwtje, 

distelvlinder, oranje zandoogje, gehakkelde aurelia, bruine eikenpage en oranje 

luzernevlinder. 

 

Gemiddeld aantal vlinders 
Nu bijna alle tellingen zijn ingevoerd kunnen we ook wat beter kijken naar het gemiddeld 

aantal vlinders op een gemiddelde algemene route van 20 secties. In september dachten 

we nog dat het aantal iets lager dan in 2010 zou uitvallen, maar nu lijkt het juist iets hoger 

uit te komen. 
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Vijf toppers op de Galgenberg 

 

 

Foto’s: Harm Werners 

 

 

 

Teller Betty Dekker en Harm Werners schreven: 

“Op de telroute Galgenberg in het Harderwijkerbos is het 22e seizoen afgesloten. De 

balans kan dus worden opgemaakt en die geeft aan, dat maar liefst vijf soorten 

dagvlinders het beter hebben gedaan dan ooit sinds in 1990 op deze locatie met 

monitoren werd begonnen. Het aantal waargenomen soorten was met 17 juist niet aan de 

hoge kant. Het soortenaantal schommelde in de teljaren tussen 15 (in 2005) en 21 (in 

2009). Op de route zijn in totaliteit 25 soorten gezien.  

De aantallen vlinders kende in 1995 een hoogtepunt met 1007 exemplaren. Het jaar 2008 

is met 190 getelde vlinders verantwoordelijk voor het laagste aantal tot nu toe. Gelukkig 

is de hierna volgende jaren weer sprake van een stijgende tendens en kunnen we dit jaar 

521 vlinders noteren. De absolute topper in 2011 is het klein geaderd witje met 154 stuks 

en tegelijkertijd de enige soort die boven de 100 getelde exemplaren uit komt. Met 

uitzondering van het bont zandoogje (56) komt geen van de andere soorten boven de 

vijftig. Daarmee is meteen de tweede topper genoemd. Het bont zandoogje zet hiermee 

de opmars gestaag voort en is het bruin zandoogje -jarenlang de meest getelde vlinder op 

de Galgenberg- zelfs voorbij gestreefd.  Eigenlijk waren we meer verrast van nog drie 

andere soorten een hoogste score te zien. Het boomblauwtje liet zich 21 keer aantekenen 

en het groot dikkopje werd 47 keer voorzien van een streepje. Tot dan toe had deze soort 

een hoogste aantal van 30 in 2010. Twee goede jaren achtereen dus. En dan hadden we 

naast het groot dikkopje ook nog eens 47 kleine koolwitjes op de formulieren staan. In 

een tijd waarin in het algemeen sprake is van een neerwaartse trend vonden we dit als 

tellers een mooie opsteker. Met nieuwe verwachtingen en vol goede moed zien we in 

2012 het 23e teljaar tegemoet.” 

 

Tijd voor de sleedoornpage 
Nu de blaadjes eindelijk goed van de bomen en struiken zijn gewaaid is het weer tijd voor 

het tellen van de eitjes van de sleedoornpage. Heeft u een telplot ga dan de komende drie 

maanden tellen. Eigenlijk is het nu het beste weer, met redelijke temperaturen, af en toe 

zon, en nog geen sneeuw. Maar er komen vast nog veel goede momenten. We hopen dat 

u veel eitjes gaat vinden! 
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Wilt u ook uw ervaring delen met andere tellers? 
Heeft u leuke ervaringen op uw route en wilt u die delen met andere tellers? Wij 

ontvangen graag uw verhaal. Stuur het naar meetnetten@vlinderstichting.nl.  

 

Contact 
Mocht u contact met ons willen, dan kunt u ons altijd bellen of e-mailen. 

 

Landelijk Meetnet Vlinders 

Chris van Swaay 

Mathilde Groenendijk 

Tel.: 0317 467346 

meetnetten@vlinderstichting.nl  

 
Deze nieuwsbrief wordt via email verstuurd aan alle tellers van het Landelijk Meetnet Vlinders. Mocht u geen 
prijs stellen op de nieuwsbrief, dan kunt u de verzending stoppen door op meetnet.vlinderstichting.nl bij 
Instellingen de optie Nieuwsbrief abonnement op nee te zetten. 
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