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Landelijk meetnet vlinders  
 

 

Mei 2018 

 

 

Beste teller, 

 

De eerste twee telmaanden zijn voorbij gevlogen. Veel mooi weer, af en toe een onweersbui. 

Maar hoe deden de vlinders het?  

 

 

Aantal vlinders 
Met het mooie weer in april liep het aantal vlinders meteen flink op. In de tweede helft van 

april zaten we dan ook boven het langjarig gemiddelde. Maar eenmaal in mei daalden de 

aantallen snel, en inmiddels zitten we duidelijk onder het gemiddelde.  

De junidip is de periode (vroeger vaak begin juni) waarin de voorjaarsvlinders al zijn 

uitgevlogen, maar de zomervlinders er nog niet zijn. De grafiek laat zien dat het warme weer dit 

voorjaar tot gevolg heeft dat de junidip naar voren geschoven is, en dieper is dan normaal. Dat 

komt vooral omdat de vlinders bij warm weer niet alleen vroeger vliegen, maar ook korter. Elke 

dag is tenslotte een vlinderdag, normaal zijn er ook veel regendagen. De voorjaarsvlinders 

waren dus eerder 'uitgevlogen'. 

 

 

Dat geldt trouwens vooral voor de algemene soorten (als de witjes) en tuinvlinders (als de 

kleine vos en dagpauwoog). Want er zijn wel degelijk vlinders, alleen: je moet ernaar zoeken. 

De meeste soorten die nu vliegen (of hadden moeten vliegen), zijn namelijk zeldzaam (of 

verdwenen). Ooit kon je in deze tijd op de ooit zo wijdverbreide bloemrijke vochtige graslanden 

moerasparelmoervlinders en zilveren manen zien dartelen. De eerste is verdwenen, de tweede 

kun je bijv. In de kop van Overijssel nog tegenkomen. Maar dan moet je dus wel op pad. Op de 

wat drogere graslanden vlogen veldparelmoervlinder en klaverblauwtje, nu alleen nog op een 

paar plekjes in Zuid-Limburg te vinden. In de meeste landen om ons heen is er geen junidip: 

daar ga je nu zilveren manen en klaverblauwtjes kijken. 
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Hommels 
Vanaf dit jaar kunt u ook hommels tellen. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Zet op de 

instellingenpagina hommels tellen op JA, en tel het aantal hommels (ongeacht de soort) per 

sectie, alsof het vlinders zijn. U hoeft ze dus niet per soort te kunnen onderscheiden, u mag alle 

hommels ‘op een hoop gooien”. 

 

 
April- en meivlinders 
In de eerste twee telmaanden waren de twee kleine witjes de talrijkste soorten. Het 

icarusblauwtje is nog niet uitgevlogen en kan nog wel wat stijgen in het rijtje, de meeste andere 

soorten hebben hun vliegtijd (of eerste generatie) inmiddels voltooid. 

 

Soort Aantal vlinders Aantal routes 

klein geaderd witje 4276 323 

klein koolwitje 3921 349 

citroenvlinder 3633 310 

dagpauwoog 2074 303 

oranjetipje 1948 213 

bont zandoogje 1911 264 

hooibeestje 1352 165 

icarusblauwtje 1281 139 

groot koolwitje 1026 223 

landkaartje 945 172 

 

Een prachtig blauw gekleurd vrouwtje van het icarusblauwtje. 

 
 
Vliegtijd 
Het is handig als je weet wanneer je bepaalde vlindersoorten kunt verwachten. Daarvoor 

hadden we altijd al de vliegtijdverwachting, maar die is voor veel mensen lastig te vinden op de 

nieuwe website. Daarom bij deze een directe link: 

https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/vlinders-kijken/verwachte-vliegtijden-dagvlinders/ 

 
  

https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/vlinders-kijken/verwachte-vliegtijden-dagvlinders/
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Witjes dit voorjaar 
Het was veel mensen al opgevallen: er vlogen opvallend veel groot koolwitjes. Een soort die de 

afgelopen twintig jaar met ruwweg 70% was gedaald. Maar dit voorjaar lijkt deze soort zich 

redelijk hersteld te hebben, en er werden er duidelijk meer geteld dan andere jaren. De andere 

twee algemene witjes hadden een gemiddeld jaar, en waren ruwweg even talrijk als het 

langjarig gemiddelde. En dan was daar natuurlijk nog de nieuwkomer: het scheefbloemwitje. 

Ook dat werd dit voorjaar al gezien (één exemplaar op één route). Maar blijf opletten, zeker in 

het zuidoosten van het land: deze soort gaat de komende jaren alleen maar talrijker worden.  
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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 

José Kok, Kars Veling en Kim Huskens 

Tel.: 0317 467346 

meetnetten@vlinderstichting.nl  

 
 
Deze nieuwsbrief wordt via e-mail 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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