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Beste teller, 

 

Het was de afgelopen paar weken bar en boos. Hoeveel last de vlinders er van hebben weten we niet (al 

profiteren ze vast van elk half uurtje zon), maar voor ons tellers was het een klein rampje. De ene dag leek nog 

kouder en regenachtiger dan de vorige. We zien dat ook terug in het percentage getelde routes. Vooral in week 

14 (de eerste week van april) en week 17 (de laatste week van april) lag dat flink hoger dan het langjarig 

gemiddelde. 

Maar daarna ging het goed mis. Vooral week 19 (de tweede week van mei) was het heel bedroevend. Inmiddels 

lijkt het weer wat aan te trekken en kunnen weer meer routes geteld worden. 

Met u hopen we dat het vanaf nu in ieder geval wat vaker mooi weer zal zijn. 

 

De grafiek toont het percentage getelde routes per week. De blauwe balkjes geven het gemiddelde over de 

periode 1990-2009, de rode balkjes tonen de gegevens voor 2010. 

 

Soortgerichte routes 

Binnenkort worden de e-mails en brieven voor een aantal soortgerichte routes weer verstuurd naar de tellers. Het 

koude weer van de afgelopen weken heeft de meeste vliegtijden flink vertraagd. Hieronder vindt u de verwachte 

hoofdvliegtijd van de betreffende soorten (deze verwachtingen zijn gebaseerd op het weer tot nu toe en de 15-

daagse verwachting van MeteoConsult): 

 veenhooibeestje tussen 28 juni en 5 juli 

 bosparelmoervlinder  tussen 28 juni en 8 juli 

 kleine parelmoervlinder tussen 3 juli en 20 augustus 

 duinparelmoervlinder  tussen 3 en 21 juli 

 veenbesparelmoervlinder tussen 4 en 11 juli 

 veenbesblauwtje tussen 8 en 15 juli 

 Kleine ijsvogelvlinder tussen 8 en 22 juli 

Deze vliegtijdverwachting wordt iedere dag bijgewerkt. Want een paar koele of warme dagen kunnen de vliegtijd 

meteen vertragen of versnellen. Voor de meeste actuele versie (ook per regio) kunt u altijd gaan naar: 

http://www.vlinderstichting.nl/vlinders.php?id=169  
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veenhooibeestje (foto: Judith Bouma) 

 

Parelmoervlinders op Terschelling en Vlieland: wie telt mee? 
In mei 2007 deden we via de email een oproep aan alle tellers in het Landelijk Meetnet Vlinders om mee te 

helpen met het monitoren van parelmoervlinders op Terschelling en Vlieland. Op deze eilanden zijn toen een 

aantal routes uitgezet, die in de vliegtijd van de parelmoervlinders geteld worden door de ‘eilandgangers’ onder 

onze tellers. In de jaren 2007, 2008 en 2009 hebben we op deze manier een heel aantal gegevens van de 

parelmoervlinders op Terschelling en Vlieland binnengekregen. En ook in 2010 willen we het weer op dezelfde 

manier doen. 

Hoe werkt het?  

Gaat u dit jaar in juni, juli of augustus naar Terschelling of Vlieland, en lijkt het u leuk een of meerdere keren 

mee te doen aan zo'n telling, geef u dan op bij Mathilde Groenendijk (mathilde.groenendijk@vlinderstichting.nl). 

Vermeld in uw mail wanneer u naar welk eiland gaat. U krijgt dan een precieze omschrijving van de route 

toegestuurd, inclusief gedetailleerde luchtfoto's van de ligging en foto's van de startpunten van de secties. De 

tellingen werken net als bij uw normale routes, alleen hoeft u slechts grote parelmoervlinder, 

duinparelmoervlinder, kleine parelmoervlinder en zilveren maan te tellen. Bij terugkomst kunt u de gegevens 

online invoeren of via een e-mail toesturen aan De Vlinderstichting. 

 
zilveren maan (foto: Elly Broeksteeg) 

  

mailto:mathilde.groenendijk@vlinderstichting.nl


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. 

 

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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