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Beste teller, 

 

En toen werd het toch nog zomer. Maar ondanks dat het in oktober nog heel mooi weer 

voor vlinders kan zijn, eindigt ons telseizoen op 30 september. We hopen dat u de laatste 

mooie dagen nog een rondje heeft kunnen tellen, want er vloog nog genoeg. Vooral de 

kleine vuurvlinders en bonte zandoogjes gooiden er nog een extra generatie tegenaan. 

Het wordt tijd de balans van het afgelopen vlinderseizoen op te gaan maken. 

 

Einde telseizoen: voer uw data in! 
Met oktober op de kalender is het telseizoen van het Landelijk Meetnet Vlinders echt 

voorbij. Probeert u a.u.b. uw tellingen zo snel mogelijk in te voeren? Alvast bedankt. 

Wij zullen alle data weer samen met het CBS gaan verwerken en het jaarverslag over 2011 

opstellen. Mocht u dat te lang vinden duren, dan kunt u altijd deelnemen aan de tellingen 

van de eitjes van sleedoornpages in de winter. Geef u op via email of bel ons als u 

interesse heeft. 

 

Online invoeren in de afgelopen jaren 
Begin september 2011 waren er van 324 (ongeveer 77%) algemene routes gegevens 

online doorgegeven. Dit is weer een stijging ten opzichte van 2010 (toen was begin 

september  69% van de algemene routes online doorgegeven, eind september 2009 was 

dat ca 65%, begin september 2008 ca 55%). Er worden dus steeds meer routes online 

doorgegeven. Vorig jaar zijn nog 20 routes op papier binnengekomen en direct bij De 

Vlinderstichting ingevoerd.  

 

Toppers 
Op 3 oktober is van 341 algemene routes minstens één telling doorgegeven. Dat levert 

voor de algemene routes een gemiddelde op van 16,1 bezoeken dit jaar, iets boven het 

langjarig gemiddelde (van 15,9 bezoeken per jaar). Gezien de slechte zomer dit jaar valt 

dit niet tegen, al compenseerde het mooie weer in de lente en natuurlijk de afgelopen 

weken wel.  

 

Top 10 vlinders 

Met gegevens van ongeveer 80% van de algemene routes online ingevoerd is dit de top 

10 van vlinders: 

 

Soortnaam 
Aantal 

vlinders 
Aantal 
routes 

bruin zandoogje 23779 261 

klein koolwitje 18221 323 

klein geaderd witje 17098 289 

koevinkje 11229 91 

bont zandoogje 10784 258 

groot dikkopje 6054 161 

hooibeestje 5753 154 

icarusblauwtje 5640 196 

kleine vos 5355 256 

zwartsprietdikkopje 5138 139 
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Het bruin zandoogje lijkt een van zijn slechtste jaren te hebben gehad. Maar van vijf 

soorten zitten we nu al op meer dan 10.000 exemplaren. Het klein geaderd witje 

herstelde zich goed van het slechte jaar 2010. Nu al zijn er 4000 meer ingevoerd dan vorig 

jaar. 

 

Top 5 algemene routes 

Op vijf routes zijn nu al meer dan 25 soorten geteld. We gaven vorige keer al aan dat met 

name de Sint-Pietersberg bijzonder soortenrijk was dit jaar. 37 soorten is een absoluut 

record, het maximum stond tot nu toe op 30 soorten op een route: 

 

Routenaam 
Aantal 

soorten 

Sint-Pietersberg, weiland naast visvijver 37 

Sint-Pietersberg - Poppelmondedal 30 

Korenburgerveen algemeen 26 

Groeve ´t Rooth 26 

Kooibosjes Terschelling 26 

 

Dagactieve nachtvlinders 

Op 69 routes zijn dit eerste jaar dagactieve nachtvlinders meegeteld. De sint-jansvlinder 

is de talrijkste soort, die van 34 routes gemeld werd. De gamma-uil kwam op de meeste 

routes voor: 

 

Soortnaam 
Aantal 

vlinders 
Aantal 
routes 

sint-jansvlinder 643 34 

phegeavlinder 420 2 

gamma-uil 401 51 

sint-jacobsvlinder 332 33 

bruine daguil 76 7 

mi-vlinder 43 11 

glasvleugelpijlstaart 40 5 

kolibrievlinder 29 14 

metaalvlinder 11 5 

spaanse vlag 6 1 

 

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 

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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