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Landelijk Meetnet Vlinders  
 
Juni/juli 2012 
 
 
Beste teller, 
 
We zijn inmiddels halverwege het telseizoen. En het zat niet alleen mee het afgelopen 
kwartaal. Regen en kou speelden ons regelmatig parten. Maar hoe verging het onze 
vlinders? Tijd voor een korte terugblik.  
 
 
Gemiddeld aantal vlinders per telling 

De grafiek laat het 
gemiddeld aantal 
vlinders per telling zien 
over de periode 1990-
2011 en vergelijkt dat 
met dit jaar. In het echte 
voorjaar viel het nog 
mee met het aantal 
vlinders. We zaten wel 
iets onder het 
gemiddelde, maar niet 
heel erg veel. Wel 
hadden we een diepe 
junidip. Begin juni vlogen 
er bijzonder weinig 
vlinders. Inmiddels is de 
stijging richting 

zomervlinders ingezet, maar we lijken alleen maar verder achterop te raken. Er is 
inmiddels een flinke kloof geslagen met het gemiddelde. De rode lijn in de grafiek is de 
lijn met het gemiddeld aantal vlinders per telling in 2008, het jaar met (voorlopig) het 
laagste aantal vlinders. Het voorjaar was toen nog iets slechter dan dit jaar, maar in de 
zomer volgde nog een flink herstel. 
Natuurlijk zijn niet alle tellingen voor dit overzicht gebruikt in 2012 (wel in de voorgaande 
jaren), omdat ongeveer de helft van de routes is ingevoerd. Pas als iedereen alle tellingen 
heeft ingevoerd weten we echt hoe het zit. Maar het ziet er niet goed uit. 
 
We kunnen (met een flinke slag om de arm, omdat nog niet alles er is) ook al kijken welke 
soorten het goed en slecht gedaan hebben in vergelijking met vorig jaar: 

 In 2012 vermoedelijk minder dan de helft van het aantal vlinders uit 2011: 
veldparelmoervlinder, bruin blauwtje, bruine vuurvlinder, kleine vos, 
koninginnenpage, boswitje, icarusblauwtje, boomblauwtje, hooibeestje en 
groentje 

 In 2012 tussen de 50 en 80% van het aantal vlinders uit 2011: aardbeivlinder, 
bruin dikkopje, bont dikkopje, klein koolwitje, citroenvlinder, groot koolwitje, 
dagpauwoog en klein geaderd witje 

 Min of meer stabiel: gehakkelde aurelia, landkaartje, argusvlinder, oranjetipje en 
bont zandoogje 

 Toename: kleine vuurvlinder (en klaverblauwtje en grote vos, maar die komen in 
weinig routes voor). 

Laten we hopen dat de zomer meer vlinders gaat geven. 
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Dagactieve nachtvlinders 
Op veel routes worden nu ook de dagactieve nachtvlinders geteld. Daar hebben we nog 
niet zo’n lange serie van als voor de dagvlinders, maar je moet een keer beginnen. Hier 
het aantal getelde vlinders en het aantal routes waarop ze gezien zijn in 2012 zoals tot nu 
toe ingevoerd: 
 
Naam Aantal vlinders Aantal routes 
sint-jacobsvlinder 470 34 
phegeavlinder 171 4 
gamma-uil 125 39 
bruine daguil 59 7 
glasvleugelpijlstaart 43 2 
mi-vlinder 38 13 
sint-jansvlinder 22 10 
metaalvlinder 3 1 
tauvlinder 1 1 
vijfvlek-sint-jansvlinder 1 1 

 
 
 
Soortgerichte routes 
Als u een soortgerichte vlinderroute loopt, wilt 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 het koele voorjaar zullen veel soorten naar verwachting later vliegen dan 
de afgelopen jaren. Maar uw eigen waarnemingen zijn het belangrijkste. Ga daarom eens 
kijken of er al vlinders vliegen op uw route. 
Dit zijn de verwachtingen voor de piek van de vliegtijden komende maand: 
heideblauwtje         nu – 21 juli 
grote weerschijnvlinder   nu – 17 juli 
spiegeldikkopje        nu – 20 juli 
bruine eikenpage       nu – 20 juli 
grote parelmoervlinder   nu – 27 juli 
 

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 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. 


