
Soortspecifieke monitoring van rupsen 
 
Hieronder wordt stapsgewijs uitgelegd hoe een telling gedaan kan worden. 

1. Download de app Butterflycount in de appstore of in de play store.   
2. Maak een account en log in 
3. Ga rechtsonder naar menu en klik op “app” 

 
 

4. Ga naar “Hoofdtelling” en selecteer “15 min Soortspecifieke telling”. Dit 
wil zeggen dat je een kwartierlang slechts 1 soort gaat zoeken, 
bijvoorbeeld de teunisbloempijlstaart. 

 
5. Ga naar “Soortgroepen”. Vink hier alleen de Nachtvlinders aan. Er staat 

ook een kopje “nachtvlinderonderzoek” bij, maar dit is wanneer je met 
een val gaat vangen. 

6. Bij de Taal en land kan je Nederland(s) selecteren. Klik linksboven op 
“terug” om terug te gaan. 

7. Als alle instellingen goed staan kan je op het plusje in het midden onder 
klikken. Je start nu een telling. 

8. Nadat je een telling bent gestart klik dan “Toevoegen”. 

https://apps.apple.com/ie/app/butterflycount/id1461711373
https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.ac.ceh.ebms&hl=en_US&gl=US
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9. Klik op toevoegen en typ de soort in die je gaat tellen. Dit kan zowel de 

Nederlandse naam zijn of de Wetenschappelijk naam. Klik die soort aan. 
Nu staat hij in je overzicht met 0 exemplaren. Nu weten we dat je 
soortspecifieke telling voor deze soort uitvoer. 

 
10. Voeg tevens een foto toe van een deel van de locatie waar je telt. Zo 

weten we hoe het habitat eruit ziet. Dit kan via “Extra details”. De apptghe  
slaat de foto automatisch op als je op “terug’ klik 

11. De app houdt zelf de route bij die je loop (onder gebied). Onder duur zie je 
een klokje van 15 minuten terug tellen naar 0. Zie je een rups? Klik dan op 
de 0, hij maakt er automatisch een nieuwe locatie aan voor de soort. 

  
 

12. Nu staat de soort in het overzicht. Klik op de soort en vervolgens op de 
waarneming. Hier kan je het stadium aanpassen van adult naar rups. Maak 
ook een foto van de rups en voeg die toe onderin het veld. Nu weten we 
welk stadium de rups was is en op welke waardplant hij zat. Door op terug 
te klikken slaat hij alles.  
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13. Kom je gedurende het kwartier nog een rups tegen? Klik dan op het getal 
voor de soort. Nu maakt hij er automatisch 2 van. Herhaal nu opnieuw 
stap 11. 

 
14. Kwartier voorbij? Of ga je niet meer zoeken? Klik dan op “klaar” 

rechtsboven in het scherm. Ook als je niks hebt waargenomen willen we je 
telling hebben. 

15. Klik vervolgens op het onderste blad met “telling”. Hier zie je de nog niet 
geüploade tellingen staan. Klik vervolgens op “upload” achter de telling. 
Nu is de telling verzonden en staat hij bij ons in de database. Bedankt! 

 

 
  
 


