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Beste teller, 

 

We zijn wel verwend deze april. De ene mooie lentedag werd gevolgd door een nog mooiere zomerdag. En de 

vlinders gingen vanaf het begin ook goed los. Naast de bekende vlinderoverwinteraars waren er ook al volop 

popoverwinteraars, zoals het oranjetipje en het boomblauwtje. Inmiddels vliegen ook landkaartje en 

aardbeivlinder alweer. Tijd om u kort bij te praten in een nieuwe nieuwsbrief van het Landelijk Meetnet Vlinders. 

 

Het aantal routes en vlinders tot nu toe 

Het mooie weer was blijkbaar niet alleen een stimulans om te tellen, maar ook om de gegevens zo snel mogelijk 

in te voeren. Inmiddels hebben we al van 220 routes minstens één telling binnen. Dat is geweldig veel. Iedereen 

natuurlijk van harte bedankt. Een vlugge blik op de stand tot nu toe (alleen de algemene routes): 

 

srt_Nednaam 
Aantal 

vlinders 
Aantal 
routes 

klein geaderd witje 1527 142 

klein koolwitje 1337 168 

oranjetipje 1301 92 

dagpauwoog 772 145 

citroenvlinder 743 100 

bont zandoogje 621 114 

kleine vos 563 108 

aardbeivlinder 170 11 

boomblauwtje 167 72 

landkaartje 94 33 

groot koolwitje 90 33 

kleine parelmoervlinder 86 11 

gehakkelde aurelia 84 43 

boswitje 60 4 

kleine vuurvlinder 57 26 

bruin dikkopje 29 3 

groentje 28 11 

atalanta 19 13 

koninginnenpage 19 9 

hooibeestje 6 4 

icarusblauwtje 5 4 

kaasjeskruiddikkopje 5 2 

klaverblauwtje 4 2 

argusvlinder 3 3 

bruin blauwtje 3 2 

distelvlinder 2 1 

 

 

De twee witjes zijn vooral afgelopen weekend goed gaan vliegen, 

want tot vorige week was het oranjetipje de topper. Die is 

inmiddels over de top van zijn vliegtijd en de aantallen gaan nu 

afnemen. Het grafiekje met het gemiddeld aantal oranjetipjes per 

telling laat verder zien dat de piek in 2011 duidelijk hoger was 

dan het gemiddelde: we hebben (net als de voorgaande jaren) 

een goed jaar en de trend van het oranjetipje sinds 1992 is dan 

ook stijgend. Sterker nog: we hebben tegenwoordig ongeveer 

twee keer zoveel oranjetipjes als begin jaren negentig. 

Een mooi begin van het vlinderjaar 2011. Nu volhouden! 

 

Kaasjeskruiddikkopje bij Maastricht 

Hub Reumkens schreef: 

“De waarneming van een kaasjeskruiddikkopje op 1 mei 2009 op mijn monitoringroute langs de Zuid-

Willemsvaart in Maastricht was groot nieuws in vlinderland. Daarna werd het dikkopje meermalen gezien, met 

name op de Sint-Pietersberg. Maar ikzelf zocht het vlindertje later op de route en elders tevergeefs. Tot  
  



afgelopen maandag 18 april 2011; toen vloog 

het dikkopje weer op mijn route. Maar het lukte 

mij niet hem (of haar) te fotograferen, omdat 

het vlindertje werd verstoord door een 

voorbijkomend echtpaar met drie honden. In die 

week liep ik de route nog twee keer (dat kan 

volgens de nieuwe handleiding) maar het 

dikkopje liet zich niet meer zien. Mijn collega-

monitoren kunnen zich voorstellen hoe blij ik 

was het kaasjeskruiddikkopje op maandag 25 

april 2011 weer op de route te zien. Dat de 

ontmoeting maar uiterst kort was en de foto van 

het beestje slechts een superkorte en onscherpe 

momentopname opleverde, mag de pret niet 

drukken: het kaasjeskruiddikkopje is terug, en 

naar verwachting voorgoed”. 

 

 

 

 

Berichtjes op internet 

Net als andere jaren proberen we de resultaten van het Landelijk Meetnet ook te gebruiken voor korte berichtjes 

op de website van De Vlinderstichting. Hier een kort overzicht van de afgelopen maand (door erop te klikken 

komt u op het berichtje terecht): 

 Vlindertelseizoen begonnen 

 Succesvolle start veldseizoen vlindermonitoring 

 Nieuwe handleiding vlinder- en libellenmeetnet 

 Steeds meer oranje 

 Meer blauw op straat 

 

Soortgerichte routes 

Als u een soortgerichte vlinderroute loopt, moet u minstens drie keer tellen in de top van de vliegtijd. De 

verwachte vliegtijden zijn te vinden op http://www.vlinderstichting.nl/vlinders.php?id=169. U kunt voor veel 

soorten ook kijken per regio. Door de warme aprilmaand zullen veel soorten naar verwachting vroeger vliegen 

dan u gewend bent. Het vliegtijdvoorspellingsprogramma kan daar nog niet altijd goed mee overweg. Ga daarom 

liefst iets vroeger dan voorgaande jaren kijken of er al vlinders vliegen op uw route. 

Dit zijn de verwachtingen voor de piek van de vliegtijden komende maand: 

 Aardbeivlinder                1-15 mei 

 Bruine vuurvlinder          9-20 mei 

 Bont dikkopje                12-22 mei 

 Zilveren maan               19-29 mei 

 

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. 

 

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. 

Niet zo heel goede foto van het kaasjeskruiddikkopje, maar wie 
had hem niet zelf op zijn of haar route willen hebben?  
Foto: Hub Reumkens 
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