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Landelijk Meetnet Vlinders  
 

September 2012 

 

 

Beste teller, 

 

Al lijkt de zomer voorbij, het komend weekend zal op de valreep nog voor zomers weer 

gaan zorgen. Alle kans dus om eropuit te trekken en natuurlijk de vlinderroute nog een 

keer te tellen. 

 

 

Ontwikkeling van het aantal vlinders in 2012  
Zoals u inmiddels al gewend bent beginnen we met een kort overzicht van de 

ontwikkeling van het gemiddeld aantal vlinders per week. De cijfers zijn gebaseerd op de 

tellingen die tot vrijdag 7 september 2012 online zijn ingevoerd. Voor de zomer 

bevestigen deze het beeld dat we al hadden: duidelijk minder vlinders. Inmiddels dalen 

we iets minder hard dan het gemiddelde en lijkt september toch nog een redelijk normale 

vlindermaand te worden. 

 

Een van de smaakmakers is nu de atalanta. De grafiek hieronder laat voor 2012 het 

bekende beeld zien: langzaam druppelen de atalanta’s binnen en planten zich voort. Maar 

de afgelopen weken verschijnt er plots een piek en zien we ze overal.  
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Eikenpage op Ameland 
Op 15 augustus zag teller Johan Bolijn op zijn route op Ameland voor het eerst een 

eikenpage (linkerfoto). Dat was een nieuwe soort voor het eiland. Later maakte ook Theo 

Kiewiet er een foto van (rechts). Dat zijn natuurlijk geweldige ervaringen. We hopen 

tenslotte allemaal op iets bijzonders als we gaan tellen (al is de eikenpage in de rest van 

Nederland helemaal niet zo zeldzaam, op Ameland was hij nog nooit gezien). 

 

 

 

Wordt het dan toch nog een mooie vlinderweek? 
Teller Dominique Bernard schreef: 

Het is warm! Heel warm: 28 graden tot 30 graden. Een zacht briesje en een strak blauwe 

lucht. Ik moet naar buiten want in en rondom “mijn” veldje , de Donckse Velden, moet het 

vandaag en de komende dagen gebeuren! Vol goede moed ga ik bepakt en bezakt er 

heen: mijn Papilio (verrekijker), veldgidsen en een grote fles water. Het Donckse veld is 

een open gebied aan de rand van het dorp en met zo’n temperatuur buiten lopen vraagt 

vandaag om goede voorzorgsmaatregelen. 

 

Het is nog vroeg in de ochtend en dan is het op dat veld heerlijk rustig. Geen wandelaars 

en geen honden die snel even gelucht worden door slaperige hondenbezitters die 

eigenlijk niet op iemand zitten te wachten die in hun buitengebied loopt te tellen. 

Ik loop het eerst naar het waterige stuk want ik gok er op dat ik de zwarte heidelibel en de 

tengere grasjuffer weer kan zien rondvliegen! Die wil ik weer zien. Ik ben er afgelopen 

Blik op de vlinderroute 
Donckse velden richting de 
dijk en de rivier de Noord. 
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week door Sander Elzerman opgewezen, dus nu weet ik 

waar ik op moet letten. Er zitten daar ook een paar 

zwartsprietdikkopjes die ik op de foto hoop te zetten. 

Het tellen op deze zaterdagochtend wordt beloond 

want binnen 5 minuten tussen spinnen, dazen en 

andere aanverwante steekbeesten, zie ik ineens 2 

zwarte heidelibellen. Eentje gaat uitgebreid zitten 

rusten en kijkt met snel draaiende bewegingen naar de 

lens die ik er op richt. Ik hoop dat ie niet al te snel 

schrikt en wegvliegt. De foto is gemaakt! Stilletjes 

bedank ik het beestje voor het geduldig zitten wachten 

en niet op de vlucht te slaan. Ik bedoel maar: ook ik 

verstoor de rust nogal zo midden in het natte mini- 

gebiedje! Terwijl ik me dit bedenk zie ik een kwartslag 

naar rechts 2 zwartsprietdikkopjes dartelen. Hahaha… 

Bingo! Ze zijn er nog!  

 

Wanneer ik later verder op mijn telroute ook nog eens een argusvlinder en de 

Kolibrievlinder zie dan ben ik weer helemaal in mijn element. Drie jaar geleden heb ik 

redelijk wat argusvlinders geteld maar door veranderingen en aanpassingen in dit gebied 

verdwijnt er nogal eens wat!  

 

Het Donckse Veld is een gebied dat in beheer is en het wordt geschikt gemaakt voor 

recreatie. Dat maakt dat er een aantal soorten gewoon niet of nauwelijks meer geteld 

kunnen worden. In het eerste jaar dat het gebied enigszins toegankelijk werd voor 

publiek kon je het nog treffen met o.a. poelruiters, witgatjes of een zilverreiger die daar 

rust vonden. Maar ook de kleine vuurvlinder kon je er vinden, weliswaar niet in grote 

getale , maar toch het beestje zat er wel. Enfin, vandaag heeft de zon haar best gedaan: 

in een uurtje tijd tel ik meer icarusblauwtjes dan dat ik dit hele telseizoen gezien heb hier. 

Zou het dan toch nog goed komen deze zomer met alle vlinders op “mijn“ veldje?! Laat ik 

het hopen! 

 

Dagactieve nachtvlinders 
Er worden dit jaar al op veel meer routes dagactieve nachtvlinders doorgegeven dan vorig 

jaar. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Hieronder een snelle doorblik door de meldingen 

tot nu toe. Koploper is duidelijk de gamma-uil. Die is dan ook duidelijk talrijker dan de 

sint-jansvlinder, die vorig jaar het meest gezien werd. 

 

Soortnaam Aantal vlinders Aantal routes 
gamma-uil 1464 96 
sint-jansvlinder 679 38 
sint-jacobsvlinder 630 41 
phegeavlinder 225 5 
metaalvlinder 101 12 
bruine daguil 67 7 
mi-vlinder 54 16 
glasvleugelpijlstaart 45 3 
kolibrievlinder 27 3 
tauvlinder 1 1 
vijfvlek-sint-jansvlinder 1 1 
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Grote vuurvlinder 
Al jaren tellen veel vrijwilligers de eitjes van de grote vuurvlinder, een van de meest 

bijzondere soorten in ons land. Helaas is de soort nu al jaren niet meer gevonden in de 

Wieden. Echte populaties zijn er alleen nog maar in de Weerribben en de Rottige 

Meenthe, allebei ook Natura-

2000 gebieden onder de 

habitatrichtlijn. 

Dankzij al die tellingen kunnen 

we nu indexen maken van beide 

kerngebieden. In beide terreinen 

ging het tot 2006 best goed en 

de index piekte dat jaar. Helaas 

gaat de soort sindsdien op beide 

locaties achteruit. Er wordt 

intussen samen met de 

beheerders al nagedacht over 

oorzaken en hoe we ze kunnen 

ombuigen. 

 

 

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. 

 
 

0

50

100

150

200

250

1996 1999 2002 2005 2008 2011

In
d

e
x

Natura2000-Rottige Meenthe & Brandemeer

Natura2000-Weerribben

mailto:meetnetten@vlinderstichting.nl
mailto:meetnetten@vlinderstichting.nl

