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Beste teller, 

 

We hebben al de nodige mooie dagen gehad, maar op vrijdag 1 april gaat het nieuwe telseizoen voor het 

Landelijk Meetnet Vlinders echt van start. U ontving pas of ontvangt snel twee publicaties van ons: de geheel 

vernieuwde handleiding en het Jaarverslag over 2010. Helaas bleek het niet mogelijk beide zendingen te 

combineren. Wij balen daar ook van, maar we kunnen er niets aan doen. Toch hopen we natuurlijk dat u blij bent 

met beide boekjes. 

 

Jaarverslag over 2010 

Intussen zijn alle indexen en trends berekend en hebben we het verslag 

over 2010 af. Als u het nog niet heeft kunt u een pdf van het verslag 

vinden op www.vlinderstichting.nl. Kies op de hoofdpagina voor Vlinders 

of Libellen, dan voor Landelijk Meetnet en dan voor Jaarverslagen 

Meetnetten. Of via Ctrl+klik op de volgende link: 

http://www.vlindernet.nl/doc/Jaarverslag_meetnetten_2010.pdf.  

2010 was een vlinderjaar met twee gezichten: een opvallend goed jaar 

voor veel van de wat zeldzamere soorten en juist een vrij slecht jaar 

voor de algemene soorten. Zo werden er van de aardbeivlinder, bruin 

dikkopje, groentje, kaasjeskruiddikkopje, klaverblauwtje, kleine 

ijsvogelvlinder, koevinkje, pimpernelblauwtje en veldparelmoervlinder 

meer geteld dan ooit tevoren. Het kaasjeskruiddikkopje lijkt zich al goed 

thuis te voelen in Limburg en heeft zich weer voortgeplant. En ook de 

veldparelmoer-vlinder heeft nu echt vaste voet gekregen in Zuid-

Limburg. Een prachtige en welkome aanwinst. Voor het altijd zo talrijke 

bruin zandoogje was het daarentegen een van de slechtste jaren sinds 

de start van de tellingen, al bleef het de talrijkste vlinder. 

Tegenover 26 soorten met een significante achteruitgang staan slechts 

veertien soorten die vooruitgaan en tien soorten die stabiel zijn gebleven 

sinds 1992. 

 

Nieuwe handleiding 

De meetnetten vlinders en libellen zijn twee verschillende projecten van 

twee verschillende diergroepen, maar omdat de methodes zo veel op 

elkaar lijken en beiden georganiseerd worden door De Vlinderstichting 

en het CBS, worden ze nu in één handleiding behandeld. 

Eigenlijk verandert er niet veel. Toch zijn er een paar kleine wijzigingen: 

 U mag vanaf dit jaar zo vaak tellen als u wilt, ook meerdere 

keren per week en zelfs meerdere keren per dag. Zo mag u 

bijvoorbeeld een route heen en terug tellen (wel beide als 

aparte telling invoeren!) of kunnen verschillende mensen op 

een dag een route tellen. 

 U mag (hoeft niet) enkele soorten dagactieve nachtvlinders 

meetellen en doorgeven, namelijk: metaalvlinder, sint-

jansvlinder, vijfvlek-sint-jansvlinder, kleine sint-jansvlinder, 

tauvlinder, glasvleugelpijlstaart, kolibrievlinder, spaanse vlag, 

sint-jacobsvlinder, phegeavlinder, mi-vlinder, bruine daguil en 

gamma-uil. Deze soorten moeten op dezelfde manier en onder 

dezelfde omstandigheden geteld worden als alle dagvlinders. U 

telt ze ‘gewoon’ mee tijdens het tellen van de dagvlinders op 

uw route. Het tellen van dagactieve nachtvlinders is een optie. 

U hoeft het niet te doen, we zijn nog steeds net zo blij met uw 

dagvlindertellingen als altijd! Maar het tellen van dagactieve 

nachtvlinders is niet vrijblijvend. U telt ze het hele jaar, of u telt ze niet. Dat moet u bij het invoeren dan 
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ook doorgeven. Ieder jaar kunt u opnieuw beslissen of u ze telt. Spreek dit wel goed af met eventuele 

medetellers: iedereen moet meedoen, anders zijn de resultaten niet bruikbaar. 

Om dagactieve nachtvlinders door te geven, moet u na het inloggen gaan naar de Instellingen en dan 

het betreffende vakje aanklikken. Alleen dan kunt u deze soorten invoeren. 

 

Het invoeren van de gegevens online of op papier wordt in twee aparte handleidingen behandeld. 

De handleiding voor het online invoeren van tellingen vindt u op www.vlinderstichting.nl. Kies op de hoofdpagina 

voor Vlinders of Libellen, dan voor het Landelijk Meetnet, en dan voor Handleidingen en formulieren. Of via 

Ctrl+klik op de volgende link: http://www.vlindernet.nl/doc/Handleiding_meetnetten.pdf 

U kunt u tellingen ook via papieren formulieren doorgeven. Daarvoor is ook een aparte handleiding beschikbaar. 

U kunt deze telefonisch aanvragen (0317 467346). 

 

Monitoring in het Gooi 

Pascal Huybers van de Vlinder- en Libellenwerkgroep ‘t Gooi heeft een rapport gemaakt over hun tellingen. U 

kunt het www.vlinderstichting.nl. Kies op de hoofdpagina voor Vlinders of Libellen, dan voor het Landelijk 

Meetnet, en dan voor Nieuwsbrief Meetnetten. Of via Ctrl+klik op de volgende link: 

http://www.vlindernet.nl/doc/Rapport_2008-2010_1.pdf. 

 

Tienvoor12! 

Wellicht heeft u er al van gehoord: we willen als Vlinderstichting ervoor zorgen dat de twaalf soorten die nu 

minder dan tien populaties in ons land hebben, er over tien jaar minstens tien hebben. Daarom zijn we de actie 

Tienvoor12! gestart. Kijk eens op onze site www.tienvoor12.nu. Ook kunt u daar een soort adopteren. 

 

Wilt u ook uw ervaring delen met andere tellers? 

Misschien heeft u leuke ervaringen op uw route en wilt u die delen met andere tellers. Wij ontvangen graag uw 

verhaal. 

 

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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