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Landelijk Meetnet Vlinders  
 

Augustus 2011  

 

 

Beste teller, 

 

Augustus bracht ons nog niet het mooie weer waar we met u op hoopten. Het aantal 

vlinders blijft ook nog wat aan de lage kant. Hoe anders was het dit voorjaar, toen 

eigenlijk alle voorjaarssoorten goed vlogen (en het nog mooi weer was ook). 

Veel plezier met deze nieuwsbrief. 

 

Topteldagen 
In de grafiek hieronder hebben we het aantal getelde routes per dag aangegeven die 

online zijn ingevoerd via meetnet.vlinderstichting.nl. Voorlopig hoogtepunt is 30 mei: een 

prachtige dag na dagen koel weer. Die dag werden 118 routes geteld en ingevoerd. Ook 

bijzonder is dat op de eerste mooie dag (2 april) al meteen meer dan 100 routes werden 

geteld. Vooral in april en mei waren er lange periodes waarop bijna iedere dag geteld kon 

worden. Dat was in juli en augustus helaas wel anders. 

 

Duinparelmoervlinders op Ameland 
Teller Theo Kiewiet schreef: 

Tijdens de eerste 14 dagen dat deze soort vloog, kon ik helaas 

geen duinparelmoervlinder op de route spotten. De kale 

jonkers in de duinvalleien groeiden amper door de extreme 

droogte en nachtvorsten in mei. De overige nectarbloemen 

kregen op de route ook amper een kans, omdat het deel van 

de Kooiduinen waar het merendeel van de telroute door loopt, 

van 15 mei tot 14 juni werd beweid door een flinke groep 

paarden.... 

Ik begon me ernstig zorgen te maken, en liep al met plannen 

om pollen nectarbloemen te komen brengen. Gelukkig kon ik 

vanaf de 3e juni in vooral sectie 20 goed 

duinparelmoervlinders tellen, want aan de overkant van de 
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afrastering, waar de telroute op de laatste drie vakken langs loopt, stonden toen na wat 

regen volop koekoeksbloemen te bloeien! Dat was voor deze supervroege vlinders dé 

oplossing. 

In de eerste week van juni telde ik tussen de 12 en 7 duinparelmoervlinders in dit valleitje; in 

de tweede week van juni toen de grootste piek viel in aantal vlinders elders bleef 't aantal op 

7 hangen. De vlinders vlogen steeds verder uit in de omgeving om nectarplanten te vinden. 

Dat gebeurde 't jaar daarvoor ook, doch 3 weken later en veel royaler op de toen overal 

bloeiende (akker)distels. In de derde week van juni werd de beweiding van de paarden 

verplaatst naar de kwelder, doch daardoor veranderde de situatie niet meteen. De vlinders 

bleven op goede dagen in hetzelfde valleitje rond de zeven hangen. Pas in de eerste week 

van juli, toen overal nectarplanten verschenen, deed de hele vlinderroute 't goed: rond de 10 

exemplaren spotte ik toen in diverse vakken met onder andere de bloeiende kale jonkers. In 

de 2e week van juli ging 't ook nog goed, doch de 3e week van juli werd 't slot: 1 

duinparelmoervlinder nog... Eigenlijk geen wonder, met zulke slagregens, waardoor alle 

afgevlogen individuen spoorloos bleken. Eén keer raden hoe dat kwam.  

De laatste nieuwe groep jonge vlinders heeft 't erg slecht gehad in de 2e week van juli, hun 

leven was van korte duur. 

 

Gele luzernevlinder op Cadoelerveld  
Teller  Wim Temmink schreef: 

Op 11 juli stuurde de Vlinderstichting het bericht uit attent 

te zijn op de Gele luzernevlinder. Uit alle delen van het 

land kwamen meldingen bij de stichting binnen. En ja 

hoor. Een week later, tijdens het lopen van mijn 

vlinderroute over het Cadoelerveld op 19 juli, ontdekte ik 

ook een exemplaar van de Gele luzernevlinder op een 

vlinderstruik, zie foto. 

Het lopen van de vlinderroute op die dag was sowieso 

succesvol. In totaal werden maar liefst 16 soorten vlinders 

geteld met in totaal 60 exemplaren. Relatief veel werd het 

zwartsprietdikkopje waargenomen met 5 exemplaren. 

Ook het bont zandoogje met 10 exemplaren scoorde goed. 

 
Top tien tot nu toe 
Inmiddels is het seizoen al weer aardig gevorderd en zijn er al heel veel tellingen 

doorgegeven. Hier een kort overzichtje van de top tien tot 9 augustus 2011 op de 

algemene routes: 
Soortnaam Aantal vlinders Aantal routes 

bruin zandoogje 20497 233 

klein geaderd witje 11785 264 

klein koolwitje 11672 297 

koevinkje 10884 85 

bont zandoogje 5893 231 

groot dikkopje 5772 150 

icarusblauwtje 4574 176 

kleine vos 4546 234 

zwartsprietdikkopje 4036 122 

hooibeestje 3431 130 
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Dagactieve nachtvlinders 
Dit jaar mogen voor het eerst ook dagactieve nachtvlinders (buiten de soortgerichte 

routes voor de spaanse vlag en de phegeavlinder) worden meegeteld. De procedure 

daarvoor heeft af en toe tot wat verwarring geleid. We proberen het nog een keer samen 

te vatten: 

 Een route moet in een jaar elke keer voor dagactieve nachtvlinders geteld 

worden (dus op alle tellingen door alle tellers). 

 Daarom moet de hoofdteller – na overleg met eventuele medetellers – aangeven 

dat er dagactieve nachtvlinders geteld worden. 

 Daarna kunnen alle medetellers hun dagactieve nachtvlinders invoeren. 

De resultaten tot nu toe: 
Soortnaam Aantal vlinders Aantal routes 

sint-jansvlinder 490 28 

phegeavlinder 420 2 

sint-jacobsvlinder 316 27 

gamma-uil 203 33 

bruine daguil 75 7 

glasvleugelpijlstaart 36 3 

mi-vlinder 27 7 

kolibrievlinder 19 10 

metaalvlinder 11 5 

spaanse vlag 1 1 

 

Vooral de sint-jansvlinder is veel gezien, al werd de gamma-uil van meer routes gemeld. 

De phegeavlinder is heel talrijk op een paar routes. 

 

Soortgerichte routes 
Als u een soortgerichte vlinderroute loopt, moet u minstens drie keer tellen in de top van 

de vliegtijd. De verwachte vliegtijden zijn te vinden op 

www.vlinderstichting.nl/vlinders.php?id=169. U kunt voor veel soorten ook kijken per 

regio. Door het warme voorjaar zullen veel soorten naar verwachting vroeger vliegen dan 

u gewend bent. Het vliegtijdvoorspellingsprogramma kan daar nog niet altijd goed mee 

overweg. Ga daarom liefst iets vroeger dan voorgaande jaren kijken of er al vlinders 

vliegen op uw route. 

We verwachten de top van de vliegtijden voor de soorten die nog komen of nu op hun 

hoogtepunt zijn als volgt: 

 Heivlinder: 25-7 tot 10-8 

 Kommavlinder: 25-7 tot 10-8 

 Spaanse vlag: 6-8 tot 15-8 

 Kleine heivlinder: 15-8 tot 27-8 

 

Eitelplots 
De tellingen voor de eitelplots voor het gentiaanblauwtje en de grote vuurvlinder moeten 

normaal eind juli en begin augustus plaatsvinden. Probeer komende week in ieder geval 

een keer te tellen. Het is tenslotte niet noodzakelijk dat het mooi weer is. 

 

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.  
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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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