
Nieuwsbrief Landelijk 
Meetprogramma 
Nachtvlinders 
 
April 2021 
 
Het nieuwe invoerportaal van de meetnetten is weer online en alles kan weer 
ingevoerd worden. Kijkt u mee of uw instellingen goed staan? Er wordt nog 
steeds hard aan gewerkt, en een aantal wensen worden binnenkort doorgevoerd. 
In deze nieuwsbrief een korte update over het invoeren en een terugblik op 
afgelopen maanden. 
 
Invoerportaal 
Bij de nieuwe invoerpagina staan net als voorheen allerlei velden over 
de weersomstandigheden. Deze zijn echter optioneel, en alleen de 
datum dat de val wordt geplaatst is verplicht. Wanneer de rest van de 
velden wordt open gehouden dan worden deze naderhand berekend 
aan de hand van de KNMI gegevens. We zijn verder nog hard aan het 
werk om de laatste dingen aan te passen en toe te voegen. Zo worden 
op den duur ook de eerder gemaakte foto’s weer zichtbaar in het foto-
overzicht. We vragen om onderscheid te maken tussen vangsten 
binnen- en buiten de val. Bij de routes die we de laatste weken hebben 
aangemaakt is dit verschil helaas niet aanwezig. We werken eraan om 
dit op te lossen. Een nultelling? In het vorige invoerportaal was hier een apart vakje 
voor. Nu wordt dit automatisch gedaan wanneer een vangnacht wordt opgeslagen 
zonder dat er soorten zijn ingeevoerd. 
 
Oproep  
Kijk bij het route-informatief alle gegevens correct zijn overgekomen, zoals het type 
val en lamp. De eigenaar betreft de eigenaar van de grond waar de val staat. In een 
tuin is dit particulier, maar in een natuurgebied bijvoorbeeld Staatsbosbeheer of 
Natuurmonumenten. 

 
 
Kijk ook in de linker kolom bij de Instellingen. Als u hier uw 
adresgegevens invoert krijgt u bijvoorbeeld eens per jaar het 
jaaroverzicht thuisgestuurd. Hier kunt u ook aangeven of u alle eerder 
waargenomen soorten in de invoerlijst wilt zien, of juist elke soort 
opnieuw in wilt typen. In het laatste geval moet u “verwachte soorten 
verbergen” aanvinken. 
 
Einde van het voorjaar 
De eerste soorten vlinders hebben ondertussen al hun piek gehad. De 
perentak, kleine- en grote voorjaarsspanners vliegen al niet meer, en 
ook de voorjaarsuilen hebben hun piek wel gehad. Tijdens een 
onderzoek dat studenten Rik en Jannes uitvoeren in het noorden van 
het land, werden er maar liefst 378 kleine voorjaarsuilen in één 
LedEmmer aangetroffen! Hoe dat eruit ziet is op de foto hiernaast te 
zien. Een kort artikel over de voorjaarsdip is binnenkort te vinden op 
Nature Today en op onze website. Het is misschien ook mosterd na de 
maaltijd, maar om jullie alvast op het najaar voor te breiden hebben we 
ook een zoekkaart gemaakt van de vleugelloze vrouwtjes gemaakt. Deze 
zoekkaart is ook te vinden via Nature-Today.  

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27490&fbclid=IwAR25afLbSZZPT-_9txZB2ge-7R3w5UFhG7kr-KePLw_igeMQBj2N8qPRE50


 

Terugblik 
In de vorige nieuwsbrief was het al aangekondigd, maar begin maart was de 
Landelijke Dag van De Vlinderstichting. Mocht u deze gemist hebben dan is 
hij terug te zien via Youtube. Alle presentaties zijn natuurlijk interessant, 
maar vanaf ongeveer minuut 31 vertelt Jurriën iets over het 
nachtvlindermeetnet. In de presentatie komen onder andere de trends van 
nachtvlinders aan bod, die ook in het jaarverslag staan beschreven. Deze 
trends zijn berekend aan de hand van tellingen die jullie hebben uitgevoerd! 
Om nog een korte samenvatting te geven: Sinds 2013 is er een stabiele trend 
van de 50 soorten waar we voldoende gegevens van hebben. Toch zien we 
verschillen, voornamelijk in het type voedselplant. Soorten die aan bomen en 
grassen zijn gebonden gaan vooruit, maar soorten die aan kruiden zijn 
gebonden gaan sterk achteruit. 
 
Dit jaar worden er meerdere nachtvlinderprojecten uitgevoerd, waarvan de data 
ook in het nachtvlindermeetnet terecht komt. Eén van de projecten is het project 
BIMAG, waarbij dit jaar ongeveer 75 boeren dag- en nachtvlinders op hun erf gaan 
tellen. Er worden redelijk veel vlinder gevangen, en de brochure van het project 
met daarin de  resultaten van 2020 is te vinden op onze website. Een ander project 
is Tel Insecten Mee (TIM), waarbij nu in drie gemeenten extra aandacht is voor 
onder andere nachtvlindermonitoring. Ook worden er tellingen uitgevoerd om 
meer te weten te komen over bepaalde beheersmaatregelen op de biodiversiteit. 
Een voorbeeld is bijvoorbeeld wat het effect is van strokenteelt in de landbouw op 
de biodiversiteit ten opzichte van andere teelten dat wordt uitgevoerd door de 
Wageningen Universiteit en Research. Verder is De Vlinderstichting ook bezig met 
een onderzoek naar de effecten van bekalken om bodemverzuring tegen te gaan. 
Door het bekalken moet de waardplantkwaliteit beter worden, en verwachten we 
meer dag- en nachtvlinders. Wilt u bij dit laatste onderdeel mee helpen tellen? 
Neem dan een kijkje op de website waar alle plekken aan staan gegeven waar we 
nog naar extra vrijwilligers zoeken. De LedEmmers worden in de meeste gevallen 
ter beschikking gesteld! 
 
Er staat weer een mooi jaar voor de boeg, en we zijn erg benieuwd wat dit bij 
jullie allemaal op gaat leveren! 
 
# Sociale Media 
Zelf wat leuks gezien? Deel het op de sociale media zoals onze  
Facebookgroep Nachtvlindermonitoring  
 
Veel plezier! 
Jurriën van Deijk, José Kok en Jan Borst 
 

https://www.youtube.com/watch?v=R8EhKHR8jDw
https://assets.vlinderstichting.nl/docs/79c0a573-1da7-4411-8be6-38eeaaeb875f.pdf?fbclid=IwAR2_NjJIdjavpOmJETabvUtfMCL5C1aH0MPwfH8odKD86fGfmanDgG4_G-4
https://assets.vlinderstichting.nl/docs/a9672413-38ac-4aa0-a8cd-f1e7cf36c1d1.pdf
https://www.vlinderstichting.nl/TIM
https://www.vlinderstichting.nl/wat-wij-doen/meetnetten/meetnet-nachtvlinders
https://www.facebook.com/groups/736298526835401

