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Landelijk Meetnet Vlinders  
 

Oktober 2012 

 

 

Beste teller, 

 

Het was geen goed vlinderjaar, al viel het aantal vlinders in september toch nog mee. 

Nu het seizoen voorbij is hopen we dat u, voor zover u dat nog niet gedaan heeft, de 

(resterende) tellingen van dit jaar zo snel mogelijk wilt invoeren. We willen namelijk 

volgend jaar op de landelijke dag (zaterdag 2 maart 2013) graag een nieuwe  

Vlinderstand 2013 uitbrengen met een update uit het meetnet. Daarvoor willen we al uw 

tellingen gebruiken, maar dan moet alles wel voor 1 november zijn ingevoerd. We hopen 

dat dat gaat lukken. 

 

 

 

Ontwikkeling van het aantal vlinders in 2012  
Het is zo langzaam aan traditie geworden: een overzicht over de ontwikkeling van het 

gemiddeld aantal vlinders per telling in dit jaar in vergelijking met de 22 voorgaande 

teljaren. We zien dan dat het aantal vlinders in september nog niet eens zo slecht was, 

maar dat we met name in de zomer een flinke achterstand opliepen.  

 

 
  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

G
e

m
 a

a
n

ta
l v

lin
d

e
rs

 p
e

r 
te

lli
n

g

Weeknr (week 14 begint op 1 april)

1990-2011

2012



De Vlinderstichting 2012 / Nieuwsbrief Landelijk Meetnet Vlinders 

Vlindermonitoring en NL in Beeld 
Verspreid over het land liggen honderden monitoringroutes. Veel daarvan worden jaren 

achtereen geteld en sommige zelfs al meer dan 20 jaar. In die 20 jaar is de vlinderfauna 

veranderd, maar ook de plek zelf is natuurlijk niet meer dezelfde. 

Om de veranderingen in Nederland vast te leggen is het project ‘NL in Beeld’ gestart. Via 

dit project proberen we heel Nederland op de foto te krijgen op een gestandaardiseerde 

manier. Als we datzelfde over een aantal jaren weer herhalen en op dezelfde manier 

fotograferen, dan leggen we zo mooi de verandering in het landschap vast.  

Het is van groot belang voor het onderzoek van De Vlinderstichting als we van alle 

kilometerhokken waarin routes liggen foto’s zouden hebben die op deze standaard 

manier zijn gemaakt. Dan worden immers op die manier de veranderingen in dat hok 

vastgelegd en dat kunnen we mooi meenemen als we de vlindergegevens analyseren. Het 

fotograferen volgens NL in Beeld houdt in dat we u willen vragen om op het punt op uw 

route dat het dichtst bij het middelpunt van het kilometerhok ligt, vier foto’s naar de vier 

windstreken te maken. Van belang is dat u dan uw routenummer in de naam van het 

bestand aangeeft met: - vlinderroute XXX -. Meer informatie over dit project en de manier 

waarop u kilometerhokken kunt claimen (en u mag nog veel meer hokken fotograferen), 

vindt u op: http://www.nlinbeeld.org/. 

 

 

Puzzeldag 
Ook deze winter organiseert De 

Vlinderstichting weer een puzzeldag voor 

het determineren van lastige vlinders vanaf 

foto’s. De dag zal dit keer zijn op zaterdag 19 

januari 2013 in Wageningen. Als u 

geïnteresseerd bent noteer deze datum dan 

alvast in uw agenda en hou onze website 

www.vlinderstichting.nl in te gaten voor het 

aanmelden. Net als vorige keer hebben we 

maar beperkt ruimte en moet u zich van te 

voren opgeven. 

 

 

 

Vlindermonitoring in Europa 
Niet alleen in Nederland tellen we 

vlinders. In steeds meer Europese landen 

wordt geteld. Daarmee kunnen we 

indicatoren voor de biodiversiteit in 

Europa maken. Inmiddels zijn we bezig 

om de Europese graslandvlinder 

indicator bij te werken. Naast uw data 

doen daar nog 17 andere landen aan 

mee. In vergelijking met de vorige versie 

zijn daar nu Zweden, Luxemburg en het 

uiterste westen van Rusland bijgekomen. 

De Noren zijn net bezig en ook in 

Roemenië gaat men van start. 

Kijk ook eens bij een filmpje uit Ierland 

over het Ierse dagvlinder meetnet. 

 
  

http://www.nlinbeeld.org/
http://www.vlinderstichting.nl/
http://www.bc-europe.org/upload/VS2010-010%20European%20Butterfly%20Indicator%201990-2009.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=7tFUqKs7-Gw&feature=player_embedded


De Vlinderstichting 2012 / Nieuwsbrief Landelijk Meetnet Vlinders 

Monitoring perikelen 
Teller Wanny Schelling schreef ons: 

 

Het einde van het vlinder-seizoen. 

Veel vlinders zijn er niet meer op de uitgebloeide monitoring-velden. 

Ik telde maar één koolwitje, en één gamma-uiltje. 

De vlinders zijn gaan 'stadten'. 

Bij de fietsenmaker waren 8 verschillende vlindersoorten aan het 

eten op de opnieuw bloeiende vlinderstruik. 

Bij de apotheek vlogen 39 atalanta's rondom de zwaar-geurende 

klimop. 

Waren zij zich bij de fietsenmaker en de apotheek aan het 

voorbereiden voor de 'Grote Trek' naar het verre zuiden? 

Bij de loempiakraam waren nóg 11 atalanta's vliegvlug. 

Of zaten deze bij de loempiakraam voor de 'Lekkere Trek'? 

 

Einde telseizoen, restanten opruiming  

De halve vlinders die nog 'vliegen' tellen die toch voor één? 

Of kan ik 2 x half bont zandoogje invullen? 

Medelijden heb ik met die bonte zandoogjes.  

Laat in het seizoen, kleumen op een blaadje, weer die zon weg!! 

Komt er ooit nog een leuke dame met zachtgele zandoogjes 

aanvliegen? 

Nou ja zeg, komt er een mens voorbij!! 

Ik jaag ze weg, want ik vlieg nog, met een halve vleugel, zonder 

schubben en met uitgehapte oogjes. 

 

 

 

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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