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Beste teller, 

 

Net als vorige jaar heeft de winter al vroeg ingezet. Niet zo’n probleem voor onze vlinders, die zitten al veilig 

onder de sneeuw. Maar lastig kan het toch zijn. 

Vrijwel alle gegevens zijn door u ingevoerd of opgestuurd. Hartelijk dank daarvoor. We gaan nu indexen 

berekenen en zullen die verwerken in het nieuwe Jaarverslag, dat u eind maart toegestuurd zult krijgen. Mocht u 

toch nog tellingen hebben liggen, voer ze dan snel in, dan doen ze nog mee. 

 

Eitjes van de 

sleedoornpage tellen 

Net als vorig jaar wordt het 

tellen van de eitjes van de 

sleedoornpage er niet 

eenvoudiger op. Zeker 

zolang er sneeuw op de 

takken van de sleedoorns 

ligt, is het eigenlijk geen 

doen. Met u hopen we dat 

we oftewel een lange droge 

periode krijgen waarin de 

sneeuw vanzelf van de 

takken waait, of stevige dooi. 

Dan zijn de eitjes weer goed 

te herkennen en kunnen de 

tellingen worden uitgevoerd. 

Succes ermee. 

 

Nieuwe handleiding 

De handleidingen van het Landelijk Meetnet Vlinders zijn inmiddels bijna op. We gaan in het nieuwe jaar werken 

aan een nieuwe handleiding. We hopen dat we iedereen eind maart een exemplaar kunnen toesturen. Daarnaast 

zal de handleiding als pdf via de site van De Vlinderstichting te vinden zijn. 

 

Start- en stopredenen 

Als we samen met u de routes uitzetten nemen we ook altijd de startredenen van iedere route op. We doen dit 

omdat we bijvoorbeeld onderscheid willen kunnen maken tussen ‘gewone’ routes en routes waar speciale 

maatregelen voor een soort genomen worden. In het eerste geval is de locatie min of meer representatief voor 

de omgeving, in het tweede geval hoeft hij dat niet te zijn (er wordt immers extra aandacht aan het beheer voor 

de soort gegeven). Dat maakt zo’n route dan natuurlijk wel weer meteen uiterst geschikt om het effect van dat 

soort maatregelen te volgen. 

 

Maar ook stopredenen zijn van belang. Als u aangeeft dat u wilt stoppen met een route, proberen we dan ook 

altijd te achterhalen waarom dat is. Het maakt namelijk nogal uit of u stopt vanwege persoonlijke redenen (bv. 

een verhuizing), of omdat de route geasfalteerd is tot een parkeerplaats, of bij een soortgerichte route: als de 

soort er zeker niet meer zit. In de trendberekening is het belangrijk om dit onderscheid te kunnen maken. 

 

Om die reden hebben we tellers die hun gegevens van de afgelopen jaren nog niet hebben doorgegeven, een 

brief geschreven met de vraag om hun gegevens in te voeren, of als ze gestopt zijn, ons te vertellen waarom. We 

hopen dat iedereen die dit betreft snel reageert (liefst voor 20 december), want het is belangrijk om te weten. 

 



Kijken we naar de stopredenen die we al hebben, dan 

toont de grafiek hiernaast het percentage routes dat 

gestopt is om ’routeredenen’ (bv. route verdwenen door 

aanleg recreatieplas, of bij een soortgerichte route: soort 

verdwenen). Vooral in het begin van het meetnet kwam 

dit weinig voor. Vrijwel alle tellers die stopten deden dat 

om persoonlijke redenen (bv. verhuizing). De omslag 

kwam rond 1997. Daarna schommelde het percentage 

tussen de 10 en 35%, wel met sterke schommelingen.  

 

Maar het allerliefst hebben we natuurlijk dat u helemaal 

niet stopt met tellen. Met ieder extra jaar worden uw 

gegevens waardevoller. We hopen dat u volgend jaar in 

de lente (wat lijkt die nu nog ver weg) weer met veel 

plezier naar uw route gaat.  

 

Tienvoor12! 

Wellicht heeft u er al van gehoord: we willen als Vlinderstichting ervoor zorgen dat de twaalf soorten die nu 

minder dan tien populaties in ons land hebben, er over tien jaar minstens tien hebben. Daarom zijn we de actie 

Tienvoor12! gestart. Kijk eens op onze site www.tienvoor12.nu. Ook kunt u daar doneren voor een soort. 

 

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. 

 

Prettige feestdagen 

Tot slot willen we u, mede namens alle andere medewerkers van De Vlinderstichting, prettige feestdagen en een 

goed begin van het nieuwe jaar wensen. 

 

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. 
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