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Landelijk Meetnet Vlinders  
 

 

Oktober 2016 

 

 

Beste teller, 

 

Nu september voorbij is komt er een einde aan het traditionele telseizoen voor het Landelijk 

Meetnet Vlinders. Dat betekent niet dat u geen tellingen meer mag doen. Als het de komende 

weken mooi weer is, kunt u gewoon uw route tellen en invoeren. Zo kunnen we enkele derde 

generaties tot het einde volgen. 

U heeft nu al enorm veel tellingen ingevoerd, weer meer dan vorig jaar. Ontzettend bedankt 

daarvoor. We hopen dat u de resterende tellingen (of al uw tellingen als u nog niets heeft 

ingevoerd) zo snel mogelijk kunt invoeren. Wij gaan er dan weer voor om een mooi jaarverslag 

klaar te maken. 

 

 

Aantal vlinders 
In de vorige nieuwsbrieven heeft u de ontwikkeling van het aantal vlinders dit jaar al kunnen 

volgen. Na een voorjaar met een diepe dip kregen we in de zomer minder vlinders dan normaal 

(als we de topaantallen van het heideblauwtje even niet meerekenen). De nazomer was 

natuurlijk wel goed, met de afgelopen week nog flinke aantallen dagpauwogen en atalanta’s. 

Dit werkt uiteindelijk toch nog sterk door in het gemiddeld aantal vlinders op een 

gestandaardiseerd transect van 20 secties lang. De figuur hieronder vindt u normaal ook in het 

jaarverslag. Voor 2016 moeten we nog wel een slag om de arm houden: nog niet alle tellingen 

zijn tenslotte al binnen, en er kunnen nog vlinderrijke tellingen bij komen.  

Maar de grote lijn zal wel niet dramatisch anders worden: Net als 2015 wordt 2016 een jaar 

met weinig vlinders. Zonder de heideblauwtjes komen we zelfs onder 2015 uit.  
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Sleedoornpage 
Waar de winter voor de meesten van ons de periode is waarin we weer uitkijken naar de 

voorjaarsvlinders, is er traditioneel één soort waarvoor de concentratie van de tellingen ligt in 

de winter. Als de blaadjes van de sleedoorns zijn gevallen, kunnen de eitjes van de 

sleedoornpage weer geteld worden, ruwweg tot eind februari (als de bloemetjes beginnen uit 

te lopen). Het lijkt een goede nazomer geweest te zijn voor de sleedoornpage: er werden op vrij 

veel plekken volwassen vlinders gezien (en dat is bij deze soort zeker niet iets gewoons). Laten 

we hopen dat er veel eitjes zijn afgezet. 

 
 
 
Viering honderd miljoenste waarneming NDFF 
Honderd miljoen uniform gevalideerde waarnemingen in de Nationale Databank Flora en 

Fauna. Dát is het resultaat van tien jaar van uw werk en inzet. Een fantastische prestatie die we 

samen als waarnemers, validatoren, provincies, waterschappen, terreinbeherende organisaties 

en pgo’s hebben behaald. Dat moet natuurlijk gevierd worden en daarom nodigen wij u van 

harte uit voor een feestje. 

 

Ook als tellers voor het Landelijk Meetnet Vlinders bent u uitgenodigd om te komen. 

 

Datum: 7 oktober 2016 

Locatie: Dierenpark Amersfoort 

Tijd: 13.30 – 17.30 uur 

 

Waarom u dit feestje beslist niet wil missen: 

 Uitreiking prijs 100 miljoenste waarneming aan waarnemer én validator 

 Taart (natuurlijk)! 

 Interessante presentaties over werk pgo’s en NDFF 

 Boeiend intermezzo (geeft stof tot nadenken) 

 Borrel (natuurlijk)! 

  Gratis toegang tot Dierenpark Amersfoort (hele dag) 

Bent u er ook bij? Leuk! Aanmelden kan hier: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXjKamGFhkapGgVsUZWrmU--

hqcQPnnN8f_CHYvrolaUfwqg/viewform. 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXjKamGFhkapGgVsUZWrmU--hqcQPnnN8f_CHYvrolaUfwqg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXjKamGFhkapGgVsUZWrmU--hqcQPnnN8f_CHYvrolaUfwqg/viewform
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Gaat het nu goed of slecht met onze dagvlinders? 
Om aan te geven hoe het met de vlinders gaat, gebruiken we een indicator. Die is opgebouwd 

uit de afzonderlijke soortindexen, waarbij iedere soort even zwaar meetelt (het bruin 

zandoogje dus even zwaar als het veenbesblauwtje) en we het ‘meetkundig gemiddelde’ 

gebruiken (waarbij een verdubbeling van de ene soort even zwaar weegt als de halvering bij 

een andere soort). We krijgen dan een indicator als deze (tot en met 2015): 

 

 

 

We zien hier eerst de achteruitgang in de jaren negentig (eigenlijk het laatste staartje van de 

enorme achteruitgang tussen 1950 en 1990) waarna de lijn vanaf de eeuwwiseling min of meer 

stabiel gaat lopen. Je zou er zelfs een kleine vooruitgang in kunnen zien. Maar klopt dat wel? 

Veel tellers ervaren dat er nu minder vlinders zijn dan twintig jaar geleden. Laten we eens in 

meer detail kijken naar de laatste tien jaren. Dan zien we meer soorten vooruitgaan dan 

achteruit:  

 Van enkele soorten weten we het allemaal. De citroenvlinder zien we nu weer 

‘ouderwets’ veel, en de aantallen zijn veel hoger dan tien jaar geleden (en weer vrijwel 

terug op het niveau van begin jaren negentig). 

 Maar van veel andere soorten komt het meer als een verrassing. Kijk hieronder maar 

naar zilveren maan, heivlinder en zelfs kleine heivlinder. Allemaal zijn ze de laatste tien 

jaar vooruitgegaan (oranje lijn is de index, de stippellijn de trend). Voor deze soorten 

bevinden we ons nog ruim beneden de stand van de jaren negentig, maar de laatste 

tien jaar gaat het wel langzaam beter. De oorzaken zijn divers: klimaat helpt vast, maar 

de inspanningen van terreinbeheerders, die steeds vaker met vlinders rekening 

houden, mogen ook niet onvermeld blijven.  
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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.  

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

uitwisselen. En natuurlijk de laatste nieuwtjes delen. 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. 

 

 
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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