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Beste teller, 

 

Het weer in de afgelopen augustusmaand was gelukkig heel wat beter dan in augustus 2008. Er zijn dan ook heel 

wat meer vlinders geteld. 

 

Distelvlinders 

Een van de soorten waarvan erg veel exemplaren gezien zijn, is natuurlijk de distelvlinder. In deze laatste week 

van augustus lijken de aantallen distelvlinders echter weer terug te lopen. In de volgende nieuwsbrief van 

september hopen we u een overzicht te geven van het verloop van de distelvlinder over de hele telperiode van 

2009. 
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Wisselend beeld voor het gentiaanblauwtje 

Van het gentiaanblauwtje bereiken ons zowel positieve als negatieve berichten. Positief zijn drie gevallen van 

kolonisaties die in Noord-Brabant zijn gesignaleerd, maar negatief zijn het verdwijnen van de soort uit diverse 

telplots en zelfs van hele vliegplaatsen. Zo lijkt het gentiaanblauwtje nu weg uit de Waschkolk op de Veluwe, de 

Urkhovense Zegge bij Eindhoven, het Aamsveen in Overijssel en de Dellebuursterheide in Friesland. Op het 

Leggelderveld waren er juist extreem weinig gentianen op het moment dat de vlinders vlogen, waardoor er veel 



eitjes op de wel bloeiende planten werden afgezet. De grote 

populaties op de Strabrechtse Heide en de Hoge Veluwe lijken het 

echter goed te doen. Mogelijk hebben we hier dus nog van doen 

met een na-ijlen van de slechte laatste jaren - en dan vallen de 

klappen juist in de kleine, kwetsbare populaties. Voor het 

totaalbeeld blijft het voorlopig nog gissen en moeten we de 

trendberekeningen maar afwachten. 
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In 20e teljaar 2 nieuwe soorten op de Galgenberg 

In het kader van het Landelijk Meetnet Vlinders wordt dit 

jaar (2009) de Galgenbergroute in het Harderwijkerbos (aan 

de westrand van het Beekhuizerzand) voor de twintigste 

keer gelopen door de tellers Betty Dekker en Harm Werners 

van de KNNV-vlinderwerkgroep Noordwest-Veluwe. Werd in 

2007 een zwervend koevinkje als nieuwkomer begroet, dit 

jaar werden maar liefst twee nieuwe dagvlindersoorten 

genoteerd. In het voorjaar vloog er tijdens enkele telrondes 

een mannelijk exemplaar van het oranjetipje. Niet te missen 

natuurlijk. Moeilijker maakte het de tweede nieuwe gast. 

Hoog in een eik dwarrelden twee vlindertjes. Het zouden 

toch geen…… En ja hoor, na veel getuur door de verrekijker 

en eindelijk een zitplaats waarop ook de onderkant van de 

vlinder goed in beeld kwam, kon met zekerheid de 

aanwezigheid van eikenpages op de route vastgesteld 

worden. Hiermee komt het totaal aantal op de Galgenberg 

waargenomen vlindersoorten op 24. Zo is het wekelijkse 

telrondje ook na 20 jaar monitoren op deze route nog 

steeds niet saai! 
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Wilt u ook uw ervaring delen met andere tellers? 

Wie weet heeft u zelf ook dit soort ervaringen en wilt u die wel 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. 
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Chris van Swaay 

Mathilde Groenendijk 

Tel.: 0317 467346 

meetnetten@vlinderstichting.nl 


