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Landelijk Meetnet Vlinders  
 

 

Mei 2017 

 

 

Beste teller, 

 

Het was een voorjaar van uitersten: heel warm in maart en begin april, veel te koud tot begin 

mei, en daarna weer hete periodes met zelfs al de eerste tropische dagen. Wat vonden onze 

vlinders ervan? 

 

 

Aantal vlinders 
Ondanks de kou ligt het aantal vlinders op de getelde routes niet lager dan ‘normaal’. De 

vlinders hebben in flinke aantallen de winter overleeft, de warmte in maart en begin april 

zorgde voor een flinke start, en daarna zijn ze gewoon door blijven vliegen. Gek genoeg lijkt het 

aantal vlinders intussen eerder op te lopen dan dat we de junidip ingaan. 

 

 

Heel voorzichtig kunnen we al even kijken welke soorten de winnaars en de verliezers zijn 

geweest dit voorjaar (al is het natuurlijk nog niet voorbij, en zijn nog niet alle routes ingevoerd): 

  

Winnaars Verliezers 

atalanta 

boomblauwtje 

gehakkelde aurelia 

landkaartje 

dagpauwoog 

citroenvlinder 

hooibeestje 

oranjetipje 

icarusblauwtje 

bruin dikkopje 

bont zandoogje 

groot koolwitje 

bont dikkopje 

bruin blauwtje 

kleine vos 

kleine parelmoervlinder 

koninginnenpage 

aardbeivlinder 

bruin zandoogje 

bruine vuurvlinder 
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Extra voorjaarsgeneratie bont zandoogje 
Normaal heeft het bont zandoogje een voorjaarsgeneratie, en twee grotere generaties in de 

zomer en nazomer (de lichtblauwe lijn in de grafiek). Dit jaar (de roze lijn) profiteerde het bont 

zandoogje volop van het mooie weer en in maart begonnen ze al te vliegen. Het slechte weer 

leek hun niet te deren en eind april piekte het aantal vlinders.  

Vorige week verschenen echter overal mooie verse bont zandoogjes, terwijl er ook nog steeds 

‘oudjes’ uit april vlogen: de eerste vervolggeneratie van het bont zandoogje is dit jaar vervroegd 

tot midden mei! Spannend hoe dit verder zal gaan. 

 

 

 

Geen junidip dit jaar? 
Met de komst van deze snelle vervolggeneratie van het bont zandoogje verschenen ook al de 

eerste bruine zandoogjes en grote dikkopjes. Dit zou wel eens ertoe kunnen leiden dat we dit 

jaar weinig van de junidip zullen merken (meestal het lage aantal vlinders in juni, als de 

voorjaarsvlinders al weg zijn, en de zomervlinders nog niet vliegen). We gaan het zien!  
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Nectarplanten 
Tijdens het lopen van de route kan het handig 

zijn om een voorgedrukt formulier bij te hebben 

met alle groepen nectarplanten en de klassen. U 

kunt dit downloaden via: 

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

planten_v2_april_2017.pdf 

 

Het kaartje hiernaast laat zien waar dit voorjaar 

al nectarplanten geteld zijn, en dat is vooral  in 

het midden van het land, maar ook nog in 

Groningen, Limburg en Zeeland een plek. Maar 

in de rest van Nederland bloeien toch ook 

bloemen? Druk het formuliertje af en neem het 

de volgende telling mee!  

 

Stelt u zich onderstaande foto eens in zonder 

bloemen? Dat is een heel ander beeld voor 

vlinders dan deze bloemenzee, die trouwens 

vooral uit gele composieten bestaat, en u ziet 

ook nog een paar bloemen Duifkruid (Knautia). 

De vlinders zijn er dol op. 

 

 

 

 

http://www.vlindernet.nl/doc/formulier_nectarplanten_v2_april_2017.pdf
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Overstap naar het vernieuwde portal 
We gaan proberen om ergens de komende weken over te schakelen naar ons nieuwe 

invoerportal. Voor u verandert er niet zoveel, we hebben ons best gedaan de nieuwe site 

zoveel mogelijk op de oude te laten lijken. Ook het webadres blijft hetzelfde, alsmede uw 

inlognaam en wachtwoord. Wel zijn de kleuren wat opgefrist en is de nieuwe site helemaal 

voorbereid op de toekomst. We zullen daarna met zekere regelmaat nieuwe opties toevoegen, 

maar alles blijft verder zoveel mogelijk zoals u gewend bent. 

 

Tijdens het overzetten zal het invoerportal hooguit twee dagen offline zijn: u kunt die tijd niet 

invoeren. We zullen u kort voor we offline gaan via een email waarschuwen, maar ook op de 

site zal een korte uitleg staan. Als we weer online gaan zullen we u weer berichten. U kunt 

daarna gewoon weer inloggen als vanouds. 

 

Mochten er problemen zijn, neem dan vooral contact met ons op (zie hieronder). 

 

 
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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