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Beste teller, 

 

Het was niet eenvoudig voor ons als vlindertellers: na een mooie maand maart met 

regelmatig goede vlinderdagen viel april tot nu toe zwaar tegen. Een deel van u lukte het 

om toch tussen de buien door dat ene mooie moment te vinden, maar dat was niet voor 

iedereen weggelegd. Veel tellers hebben dan ook nog niet kunnen tellen. 

Maar er lijkt verandering op komt. Vanaf nu beloofd het KNMI toch een 

weersverbetering. En met koninginnendag op de agenda zou de zon toch moeten gaan 

schijnen. Wij hopen met u dat het gaat lukken. 

 

Dagactieve nachtvlinders 
In de vorige nieuwsbrief vroegen we u om ook aandacht te geven aan de dagactieve 

nachtvlinders (hoeft niet, mag wel). Er lijkt wat onduidelijkheid over hoe dat geregeld 

moet worden. Daarom vatten we het kort samen: 

 Alle tellers moeten mee willen doen (als er meer tellers zijn). 

 De hoofdteller moet het invoeren van dagactieve nachtvlinders mogelijk maken. 

 Log in en ga in de bovenste balk naar Instellingen. 

 Bijna onderaan ziet u de mogelijkheid om ‘Dagactieve nachtvlinders tellen’ op ja 

te zetten (staat standaard uit). 

 Hierna kunnen alle (mede)tellers op de route ook dagactieve 

nachtvlinderwaarnemingen invoeren. 
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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: 

 aardbeivlinder (12-25 mei) 

 bruine vuurvlinder (20-31 mei) 

 bont dikkopje (22 mei-1 juni) 

 zilveren maan (27 mei-7 juni) 

 

Parelmoervlinders op Terschelling en Vlieland: wie telt mee? 
Elk jaar doen we 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 een aantal routes uitgezet, die in de vliegtijd van de parelmoervlinders 

geteld worden door de ‘eilandgangers’ onder onze tellers. In de jaren 2007 tot 2011 

hebben we op deze manier veel tellingen van de parelmoervlinders op Terschelling en 

Vlieland binnengekregen. En ook in 2012 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 via 

meetnetten@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. 

 

Schatten bewolking 
De ervaring heeft geleerd dat veel tellers de bewolkingsgraad overschatten. Kijk je naar 

de wolken in de lucht, dan zie je alle wolken die wat verder weg zijn van opzij en dus niet 

het blauw ertussen. Daardoor lijkt het bewolkter dan het echt is. Kijk voor een goede 

schatting recht naar boven of probeer een idee te krijgen hoelang de zon scheen tijdens 

het lopen van de route. Soms wordt de bewolking of 5/8 of 6/8 geschat, terwijl de telling 

(bijna) helemaal in de zon gebeurd is. En daar gaat het toch om voor onze vlinders. 

 

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  
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