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Beste teller, 

 

Net als u kijken ook de coördinatoren van het meetnet regelmatig ietwat 

wanhopig naar buiten. En toch is het af en toe nog best mooi, maar wel 

tussen de buien door. Probeert u vooral te genieten van die mooie 

momenten. En als het ook nog lukt om net dan te tellen, ziet u misschien 

wel meer dan u gedacht had. Of iets bijzonders. Teller Kees Ruben van de 

route Osdorp - Lutkemeer.in Amsterdam zag en fotografeerde op 26 juni 

dit resedawitje tijdens een telling. Dan is je dag natuurlijk helemaal super. 

 

Het aantal vlinders 
Dit jaar heeft het aantal vlinders op de routes vrijwel elke week boven het gemiddelde 

gelegen. De grafiek laat zien dat het voorjaar niet alleen mooi weer, maar ook veel 

vlinders bracht. Na de junidip in mei trok het aantal vlinders in juni al weer flink aan. Tot 

de wolkbreuk van twee weken geleden. Het mooie en warme zomerweer tot in de avond 

leidde ertoe dat veel vlinders op bloemen en aan grassprieten gingen slapen. Toen even 

later het noodweer met hagel, veel regen en veel wind losbarstte, zaten ze niet zoals 

normaal verscholen in de vegetatie. We vermoeden dat die avond een deel van de 

vlinders is omgekomen (zie de pijl in de grafiek die de plotselinge afvlakking aangeeft). 

Gelukkig herstelde het aantal vlinders zich weer snel en inmiddels zitten we bijna op de 

top van deze zomer. Dat betekent dat we nu wel onder de blauwe ‘normaal’ zullen gaan 

zakken. Daarmee lijkt het aantal zomervlinders dus dit jaar min of meer gemiddeld (als 

we de periode 1990-2010 tenminste als normaal zien).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
En de soorten… 
Gelukkig voert u steeds vaker en sneller uw tellingen online in. Op dit moment zijn al 

meer dan 300 routes ingevoerd. Dus kunnen we alvast heel voorzichtig kijken naar de 

trends. We vergelijken daarvoor april, mei en juni van dit jaar met het gemiddelde van de 

vijf voorgaande jaren 2006-2010. 

 Beter: kleine vos, kleine ijsvogelvlinder, zilveren maan, bont dikkopje, kleine 

parelmoervlinder, citroenvlinder, boomblauwtje, klein geaderd witje, bruine 

vuurvlinder, aardbeivlinder en oranjetipje. 
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 Ongeveer gemiddeld als in de periode 2006-2010: icarusblauwtje, argusvlinder, 

groentje, atalanta, dagpauwoog, hooibeestje, klein koolwitje, groot koolwitje, 

gehakkelde aurelia, bont zandoogje, koninginnenpage en landkaartje. 

 Slechter: kleine vuurvlinder, eikenpage, zwartsprietdikkopje en distelvlinder. 

Van de overige soorten zijn soms nog te weinig gegevens ingevoerd om al een uitspraak 

te kunnen doen. Wel is duidelijk dat de meeste soorten het dit voorjaar goed gedaan 

hebben. Binnenkort weten we hoe het de zomervlinders is vergaan. 

 

Multifunctioneel vlindernetje 
Teller Wanny Schelling schreef:  

Het lijden van monitoringtellers, maar ook van andere tellers is soms 

heftig! Distels, brandnetels, steekvliegen. Na de harde regens van 

vorige week was het opeens prijs. Vele dazen, bremen, horzels of 

gewoon ‘de steekvliegen’ waren plotseling geboren. Koolwitjes 

vliegen van je vandaan, zonder dat je weet wat voor soort het precies 

is. De dazen blijven voortdurend bij je en vallen je van achter aan. De 

lastposten laten je niet meer gaan, totdat ze klaar zijn met hun 

maaltijd. 

 

Kort geleden heb ik een vlindernetje gekocht. De bedoeling is om 

daar grote libellen mee te vangen en deze te fotograferen.  

De libellen laten zich door mij niet vangen, dus blijft het nu nog bij 

koolwitjes vangen en op naam brengen. Om de steekvliegen te 

verjagen zwaaide ik wild in het rond met het nieuwe vlindernetje. 

Goed lastig met die massa irritante beesten. Na het mooie rustige 

voorjaar was ik nog niet op deze steekvliegeninvasie gekleed.  

Toch wilde ik de route per se afmaken. Wat te doen om niet als een 

bultige kameel thuis te komen? Dit was de oplossing. Het hielp! 

 
Argusvlinder blijft slecht 
De argusvlinder is nu al een tijdje een echt zorgenkindje. Ook dit jaar brengt daar geen 

verbetering in. Op de linkergrafiek ziet u het gemiddeld aantal argusvlinders per telling in 

de eerste generatie in vier jaren. Het is duidelijk dat 2010 en 2011 ver onder 1990 en 2000 

liggen. Ook is duidelijk dat de soort in 2010 heel laat was: de piek lag pas in week 22 en 

23, tegen over week 20 in de andere jaren.  

Het lage aantal in 2011 resulteert dan ook in een index die nauwelijks stijgt (rechter 

grafiek). 

 

 

 

 
 
 



De Vlinderstichting 2011 / Nieuwsbrief Landelijk Meetnet Vlinders 

Soortgerichte routes 
Als u een soortgerichte vlinderroute loopt, moet u minstens drie keer tellen in de top van 

de vliegtijd. De verwachte vliegtijden zijn te vinden op 

www.vlinderstichting.nl/vlinders.php?id=169. U kunt voor veel soorten ook kijken per 

regio. Door het warme voorjaar zullen veel soorten naar verwachting vroeger vliegen dan 

u gewend bent. Het vliegtijdvoorspellingsprogramma kan daar nog niet altijd goed mee 

overweg. Ga daarom liefst iets vroeger dan voorgaande jaren kijken of er al vlinders 

vliegen op uw route. 

We verwachten de top van de vliegtijden voor de soorten die nog komen als volgt: 

 Heivlinder: 25-7 tot 10-8 

 Kommavlinder: 25-7 tot 10-8 

 Spaanse vlag: 6-8 tot 15-8 

 Kleine heivlinder: 15-8 tot 27-8 

 

Eitelplots 
De tellingen voor de eitelplots voor het gentiaanblauwtje en de grote vuurvlinder moeten 

normaal eind juli en begin augustus plaatsvinden. Beide soorten vliegen inmiddels.. 

Probeer op tijd te tellen – vermoedelijk is de komende week een goed moment voor de 

eerste telling, de tweede kan dan in de eerste week van augustus. Veel blijft echter 

afhangen van het weer de komende weken. 

 

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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