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Landelijk Meetnet Vlinders  
 

September 2014 

 

 

Beste teller, 

 

Wat hebben we nog een mooie nazomer gekregen. Met nog volop vlinders is het nog een 

feest om te tellen. Het officiële telseizoen loopt nog tot 1 oktober. Maar sinds dit jaar mag 

er daarna gewoon doorgeteld worden, mits het weer goed genoeg is (=lekker weer). Wie 

weet kunnen we zo de extra generaties tot het einde van hun vliegtijd blijven volgen. En 

volgend voorjaar mag ook dus ook op een warme dag in februari of maart al gaan tellen! 

 

 

Promotie 
U heeft als teller een belangrijke bijdrage geleverd aan de kennis de we hebben over 

vlinders in Nederland. Al uw gegevens worden volop gebruikt voor wetenschappelijk 

onderzoek. Een deel van dat onderzoek is nu gebruikt voor een proefschrift. 

.  

Daarom bent u van harte uitgenodigd voor de 

promotieplechtigheid van Chris van Swaay.  

In het boekje Vlinders volgen voor betere bescherming geeft 

Chris een korte samenvatting van een aantal belangrijke 

resultaten uit zijn onderzoek: 

http://www.vlindernet.nl/doc/vlinders_volgen_voor_betere_b

escherming.pdf 

Als u juist geïnteresseerd bent in de (Engelstalige) 

wetenschappelijke verhalen, dan kunt u die lezen in: 

http://www.vlindernet.nl/doc/thesis_cvswaay_trackingbutterf

liesforeffectiveconservation.pdf 

 

Chris van Swaay promoveert aan 

Wageningen University bij prof. 

Michiel Wallis de Vries (buitengewoon 

hoogleraar Ecologie en Bescherming 

van Insecten) en Prof. Marcel Dicke 

(hoogleraar Entomologie). 

 

 

 

 

 

 

De plechtigheid zal plaatsvinden op 

  

vrijdag 31 oktober a.s. om 16.00 uur 

in de Aula van Wageningen UR, Generaal Foulkesweg 1 te 

Wageningen.  

 

Aansluitend om 17.00 uur bent u welkom bij de receptie in de 

foyer, om met ons te proosten op het vlinderonderzoek dat hij de 

afgelopen 25 jaar gedaan heeft en naar wij hopen nog lang zal 

blijven doen.  
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Aantal vlinders 
Traditiegetrouw geven we een overzicht van het gemiddeld aantal vlinders dat u per 

telling heeft doorgegeven. Een maand geleden wees die nog vooral erop dat alles dit jaar 

iets vroeger had gevlogen. Maar nu is er toch meer aan de hand. Want plotseling begon 

het aantal vlinders weer toe te nemen: veel soorten hadden een extra generatie (zie ook 

verderop). En daarmee hebben we vanaf deze week weer meer vlinders dan het langjarig 

gemiddelde. Geniet ervan! 

 

Extra generaties 
Opvallend veel soorten hebben een extra tweede of derde generatie, of hebben een 

laatste generatie die duidelijk groter is dan normaal. Hier twee voorbeelden die de 

afgelopen weken opvielen. Het bont zandoogje doet het toch al goed, maar de aantallen 

van de afgelopen weken (gemiddeld 8 per telling) zijn nog niet eerder vertoond. Het 

aantal landkaartjes was minder bijzonder (in het verleden zijn er meer dan eens veel meer 

geteld), maar dat het dit keer in een uitzonderlijk grote derde generatie gebeurde, dat is 

wel bijzonder. Normaal (zie de oranje lijn) is die klein en worden hooguit een paar vlinders 

gezien. 

 

Is dit goed of slecht nieuws? Dat hangt af van het weer in de komende weken. Want de 

landkaartjes overwinteren als pop. De eitjes die nu gelegd worden, moeten uitkomen, 

dan moeten de rupsen een paar weken eten en dan pas kunnen ze verpoppen en 

overwinteren. Wordt het eerder koud en nat met nachtvorsten, dan halen alle 

nakomelingen van de derde generatie de winter niet. Niet alle poppen uit de tweede 

generatie zijn trouwens uitgekomen, dus er zullen ook dan volgend voorjaar landkaartjes 

rondvliegen. Voor het bont zandoogje zijn de risico’s kleiner: die kan overwinteren als 

rups en als pop. 

We blijven het volgen. 
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25 jaar vlindermeetnet: route-selfies 
Eerder vroegen we u naar een ‘route-selfie’, een foto van u als teller op uw route. Er zijn 

er al een flink aantal binnen, veel te veel om allemaal te laten zien, hier een kleine 

selectie. Maar alle nieuwe blijven welkom.  

 

 

 

  

V1609 De Lokker 2 bij Zundert: 

Petra Veraart en Leny 

Kuijstermans-Schrauwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V0817 – Woldlakeweg, een ei-

telplot voor de grote 

vuurvlinder (zie de bladeren van 

de grote waterzuring):  

Erica Zwanenburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V0416 Bargerveen grasland 

Laardijk:  

Wytze Harmers en kleindochter 

en medeteller Sabrine Wever 
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Facebookgroep vlindermonitoring 
Op Facebook hebben we een groep opgericht waarin tellers hun ervaringen kunnen 

uitwisselen. Inmiddels zijn er al 87 leden. 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. 

 

Jongste en oudste teller 
We vroegen ons af wie de jongste en wie de oudste teller zouden zijn. We hebben wel wat 

vermoedens, maar weten de leeftijd van de meesten van u nu eenmaal niet. Denkt u dat u 

wel eens de jongste of oudste zou kunnen zijn, stuur dan een mailtje naar 

meetnetten@vlinderstichting.nl en vermeld daarin uw geboortedatum. 

 
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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