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Landelijk Meetnet Vlinders  
 

Augustus 2014 

 

 

Beste teller, 

 

De zomer is razendsnel voorbij gegaan. Dat betekent niet dat het vlinderseizoen al voorbij 

is. Veel soorten zullen de komende weken nog een extra generatie hebben. In deze 

nieuwsbrief een kort overzicht van de stand van zaken en natuurlijk een paar route-selfies. 

 

 

Aantal vlinders 
Het is u vast niet ontgaan dat het aantal vlinders al weer is aan het dalen. De zomerpiek 

werd uiteindelijk iets hoger dan het gemiddelde over de periode 1990-2013. De 

vervroeging van de vliegtijd van de meeste soorten met twee weken – die er begin april al 

was – heeft zich tot dit moment gehandhaafd (al kwam de laatste soort kleine heivlinder 

ongeveer op de normale tijd uit de pop). Inmiddels zijn we aan de laatste zes telweken 

begonnen. We verwachten van een aantal soorten nog wel een extra generatie, en daar 

kunnen ook nog best bijzonderheden bij zitten als de kleine ijsvogelvlinder (al is het 

aantal vlinders van zo’n extra generatie meestal klein). Maar tot in oktober kunt u vast 

nog oranje luzernevlinders, witjes en atalanta’s zien.  

 

 

 

 

  



De Vlinderstichting 2014 / Nieuwsbrief Landelijk Meetnet Vlinders  2 

Vreemd oranje zandoogje  
Teller Ria Voermans zag dit vreemd 
gekleurde oranje zandoogje op haar 
route in Bavel in Noord-Brabant. Het lijkt 
op een vorm waarbij het oranje pigment 
om de een of andere reden niet tot uiting 
is gekomen. Misschien een soort van 
albinisme, maar dan in de vleugels van 
een oranje zandoogje. 
 
 
 
 

Let op bruine en oranje zandogen 
Teller Wanny Schelling stuurde 

deze foto op van een bruin 

zandoogje (links) en een oranje 

zandoogje (rechts). Bij deze soorten 

worden nog wel eens fouten 

gemaakt door tellers. De meeste 

bruine zandogen hebben maar één 

stip in de vlek op de voorvleugel, 

maar5-10% heeft daar twee stippen 

(zoals bijna alle oranje zandogen). 

Daarmee is dit geen goed kenmerk 

om beide soorten uit elkaar te 

houden. Beter zijn de witte stipjes 

op de onderkant van de achtervleugel van het oranje zandoogje (afwezig of zwart bij het 

bruin zandoogje). 

 

 

Hoe de kleine vos de tuinvlindertelling won 
Vorig jaar lieten we in een nieuwsbrief zien hoe de dagpauwoog net de tuinvlindertelling 

2013 won. Dit jaar won de kleine vos. Maar was de telling een week later geweest, dan 

had de atalanta vermoedelijk de winst gepakt. En kort daarvoor was het een nek aan nek 

race geworden met atalanta en dagpauwoog. Dankzij uw tellingen kunnen we dit precies 

volgen. En dan valt ook op hoe veel kleine vossen er in juni waren! 
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25 jaar vlindermeetnet: route-selfies 
Eerder vroegen we u naar een ‘route-selfie’, een foto van u als teller op uw route. Er zijn 

er al een flink aantal binnen, veel te veel om allemaal te laten zien, hier een kleine 

selectie. Maar alle nieuwe blijven welkom.  

 

 

 

  

De eerste twee route-selfies zijn 

van gentiaanblauwtjesplot-

tellers: 

V1622 Zonnebeek –  

Hugo Repelaer  

(formeel geen selfie – want niet 

zelf gemaakt -, maar toch erg 

leuk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

V1297 en V1298 Balloërveld - 

Henk Sangers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog een route die al heel lang 

geteld wordt:  

V0153 Karperdijk Uden –  

Cent van den Berg 
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Facebookgroep vlindermonitoring 
Op Facebook hebben we een groep opgericht waarin tellers hun ervaringen kunnen 

uitwisselen. Inmiddels zijn er al 87 leden. Lijkt u het ook leuk om mee te doen, dan kunt u 

zich aanmelden bij: 

https://www.facebook.com/groups/1458812494349084.  

Het is een besloten groep, dus u moet misschien een dag wachten op toegang. U kunt zich 

aanmelden via de knop op die pagina. 

 
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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