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Landelijk Meetnet Vlinders  
 

April 2014 

 

 

Beste teller, 

 

Wat een prachtig vlindervoorjaar tot nu toe. Zelden zagen we zoveel vlinders. Of toch? 

Een goede gelegenheid de database van onze meetnetten te raadplegen. 

 

 

Aantal vlinders 
Eerst maar eens snel gekeken naar het totaal aantal vlinders per telling (dus alle soorten 

bij elkaar). Dat bevestigt meteen onze vermoedens: begin we normaal in april met iets van 

vier vlinders per telling, nu waren dat er 14. Normaal ligt de piek van de voorjaarsvlinders 

rond week 18 (de eerste week van mei), nu zou die wel eens vroeger kunnen gaan vallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maar niet alle soorten doen het even goed. Gemiddeld over de eerste twee weken van 

april zien we: 

 Minder talrijk dan het gemiddelde van 1990-2013: atalanta. 

 Ongeveer even talrijk als het gemiddelde: gehakkelde aurelia en kleine vos. 

 Talrijker (in volgorde van talrijkheid): kleine vuurvlinder, dagpauwoog, kleine 

parelmoervlinder, landkaartje, boomblauwtje, citroenvlinder, klein koolwitje, 

groot koolwitje, klein geaderd witje, aardbeivlinder, oranjetipje en bont 

zandoogje. 

We moeten natuurlijk voorzichtig zijn. Zo vliegen veel soorten nu zoveel vroeger dan 

normaal, dat ze in vorige jaren nog niet eens begonnen waren. Dat geldt bijvoorbeeld voor 

aardbeivlinder, landkaartje en de witjes. De citroenvlinder en kleine vos waren 

daarentegen al over hun piek in maart heen en alweer aan het afnemen. Aan het einde 

van het jaar weten we precies hoe het zit, maar alles wijst er natuurlijk wel op dat we dit 

voorjaar bijzonder goed van start zijn gegaan. We hadden in de zomer van 2013 veel 

vlinders, en veel soorten zijn bijzonder goed de (extreem zachte) winter doorgekomen. 
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25 jaar vlindermeetnet: route-selfies 
Dit jaar is het 25ste teljaar van het Landelijk Meetnet Vlinders. Daar willen we natuurlijk 

extra aandacht aan geven. Zo zal dit het thema van de volgende Landelijke Dag (zaterdag 7 

maart 2015) worden en komt er een speciale uitgave van het jaarverslag (eigenlijk een 25-

jaar verslag). We willen daarin wat uitgebreider stilstaan bij de trends, maar ook wat meer 

opnemen over allerlei routes. 

Een van de dingen die ons leuk leek is om van zoveel mogelijk routes ‘route-selfies’ te 

hebben. Daarmee bedoelen we: een foto van u als teller op de route, bij voorkeur 

zelfgemaakt (vandaar dat woord selfie, van self, oftewel zelf). Dat kan zowel met een 

eenvoudige mobiele telefoon als met een heel dure camera, dat maakt niet uit. Die foto’s 

zullen we af en toe opnemen in de nieuwsbrieven, op onze facebookpagina 

(https://www.facebook.com/groups/1458812494349084)  of in het volgende jaarverslag. 

Vindt u het niet leuk om er zelf op te staan, dan mag u natuurlijk ook een foto van de 

route zelf maken. Maar probeer de foto zo te maken dat hij karakteristiek is voor de route. 

 

Wilt u een route-selfie maken en opsturen? Dat kan naar het email adres 

meetnetten@vlinderstichting.nl. Posten op de vlindermonitoring Facebook groep mag 

natuurlijk ook. 

 

Als voorbeeld hier een route-selfie van de coördinator van het meetnet, maar dan als 

teller op zijn route langs een bosrand bij Ede: 

 

 

Facebook groep vlindermonitoring 
Op Facebook hebben we een groep opgericht waarin tellers hun ervaringen kunnen 

uitwisselen. 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 (we willen geen internettrollen), dus u moet misschien een dag 

wachten op toegang. U kunt zich aanmelden via de knop op die pagina. 
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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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