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Icarusblauwtje maakt verwachting waar 
Harm Werners 
 
In het kader van het Landelijk Meetnet Dagvlinders wordt sinds de start in 1990 de Galgenbergroute in het 
Harderwijkerbos (aan de westrand van het Beekhuizerzand) voor de eenentwintigste keer gelopen door de tellers 
Betty Dekker en Harm Werners van de KNNV-vlinderwerkgroep Noordwest-Veluwe. In 2009 werden ze verrast 
door twee nieuwe soorten in de vorm van oranjetipje en eikenpage. Dit jaar kon op het telformulier opnieuw een 
nieuwe soort worden ingevoegd. Zoiets geeft natuurlijk een kick en houdt bij de tellers de moed er in. De 
nieuwkomer van 2010 kwam niet als een totale verrassing want vorig jaar werd op een afstand van 50 meter van 

de route al een exemplaar van deze soort 
waargenomen, maar dat kon uiteraard niet 
meetellen voor het landelijk meetnet. Op 4 juni 
schreef een mannelijk exemplaar van het 
icarusblauwtje geschiedenis door als 25e soort te 
verschijnen op de Galgenberg. Blijkens het 
jaarverslag statistisch geheel tegen de landelijke 
trend in, waarbij op de routes sprake is van 
gemiddeld twee soorten minder. Uitzonderingen 
bevestigen gelukkig nog steeds de regel. Helaas 
doet de telroute op de Galgenberg wel mee aan de 
algehele trend van steeds minder aantallen vlinders. 
Uiteraard is het de vraag of we hier net bij als het 
oranjetipje, dat zich dit jaar ook weer liet zien, met 
een blijvertje te maken hebben. 

 
 
Wilt u ook uw ervaring delen met andere tellers? 
Misschien heeft u leuke ervaringen op uw route en wilt u die delen met andere tellers. Wij ontvangen graag uw 
verhaal. 
 
Het Franse vlindermeetnet zoekt tellers 
The French Butterly Monitoring Scheme is seeking new observers! 
The STERF (Suivi Temporel des Rhopalocères de France) is the French equivalent to the Dutch Butterfly 
Monitoring Scheme.  
Launched in 2005, it has yielded data on more than 170 species and already contributes to the European 
Butterfly Indicator for Grassland Species (see the recent report).  
However, the geographical coverage could be improved if more recorders were involved, and the French 
coordinators are seeking new observers : if you come regularly to the same area in France, for holidays for 
instance and, even better, if you have a residence in France, your contribution to this scheme could be valuable 
and very appreciated. 
Monitored sites are 2 km x 2 km squares, either chosen by the observer, or randomly taken in a 10 km radius 
circle around a point designated by the observer (his/her residence for example). In this square, 5 to 15 transects 
representative of the site habitats are followed, ideally once a month from May to August (but it is acceptable to 
do less than four visits a year, if your stay in France is too short to cover the whole season. Counts in April and 
September are also recommended, if possible). 
If you are interested, please contact the French coordinators at sterf@mnhn.fr. 
 
Thank you for your future contribution to this French ... and European project. Butterflies need it ! 
 
Benoît Fontaine and Luc Manil 
 
  



Soortgerichte routes 
Binnenkort worden er weer e-mails en brieven verstuurd naar de tellers van een aantal soortgerichte routes. 
Hieronder vindt u de verwachte hoofdvliegtijd van de betreffende soorten (deze verwachtingen zijn gebaseerd op 
het weer tot nu toe en de 15-daagse verwachting van MeteoConsult): 

• Heideblauwtje tussen 11 en 25 juli 
• Grote weerschijnvlinder tussen 12 en 22 juli 
• Spiegeldikkopje tussen 15 en 22 juli 
• Grote parelmoervlinder tussen 16 juli en 1 augustus 
• Kleine parelmoervlinder tussen 18 juli en 21 augustus 
• Bruine eikenpage tussen 19 en 28 juli 

Deze vliegtijdenverwachting wordt iedere dag bijgewerkt. Want een paar koele of warme dagen kunnen de 
vliegtijd meteen vertragen of versnellen. Voor de meeste actuele versie (ook per regio) kunt u altijd gaan naar: 
http://www.vlinderstichting.nl/vlinders.php?id=169  
 
Berichtjes op de website van De Vlinderstichting 
Ook voor korte berichtjes op de website van De Vlinderstichting maken we graag gebruik van de resultaten uit 
het Landelijk Meetnet Vlinders. Als vlinderteller weet u veel van deze zaken al, maar voor veel websitebezoekers 
is het toch nieuws. Een kort overzicht van de berichtjes van de afgelopen maanden (door er op te klikken kunt u 
ze via internet bekijken): 

• Maakt dit zandoogje het te bont? 
• Achteruitgang vlinders hangt samen met afname bloemenrijkdom 
• De koninginnenpage wordt steeds minder elitair 
• Argusvlinder weggevaagd? 
• Het spiegeldikkopje: onbekend maakt onbemind? 
• De kleine vos: op en neer 

 
 
 
Contact 
Mocht u contact met ons willen dan kunt u ons altijd bellen of e-mailen. 
 
Landelijk Meetnet Vlinders 
Chris van Swaay 
Mathilde Groenendijk 
Tel.: 0317 467346 
meetnetten@vlinderstichting.nl 
 
 
Deze nieuwsbrief wordt via email 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. 


