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Landelijk Meetnet Vlinders  
 

 

Eind december 2016 

 

 

Beste teller, 

 

2016 zit er bijna op. De Vlinderstichting wil u allemaal ontzettend bedanken voor uw inzet dit 

jaar. Alleen door uw tellingen kunnen we de veranderingen in de Nederlandse vlinderfauna op 

de voet volgen. In deze speciale nieuwsbrief een kort overzicht over het tel- en vlinderjaar 

2016. Samen met u kijken we uit naar een mooi 2017. 

 

 

Aantal vlinders per week in 2016 
U kent de traditionele grafiek inmiddels. Hierin vergelijken we het gemiddeld aantal vlinders 

per week met het langjarig gemiddelde. Kort samengevat ging ons vlinderjaar 2016 zo: 

 Een mooi begin, maar slecht weer in april gooide roet in het eten. 

 Weinig voorjaarsvlinders, vooral in de mei-vakantie (eind april en begin mei). 

 Weinig zomervlinders. De grafiek voor 2016 is namelijk ook nog enigszins geflatteerd 

door het hoge aantal heideblauwtjes op enkele routes. 

 Pas in de warme september kwamen de aantallen weer rond normaal uit. 

2017 kan het eigenlijk alleen beter doen. 

 

 
 

Aantal routes 
Op dit moment hebben we voor 2016 tellingen binnen van 

 566 algemene routes,  

 133 soortgerichte routes en 

 158 ei-telplots. 

 Op 252 routes werden in 2016 dagactieve nachtvlinders geteld, een forse stijging.   

Meestal komen er nog wel een paar routes bij in de kerstvakantie, dus mocht u al uw gegevens 

nog niet hebben ingevoerd: het kan nog. 
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Aantal vlinders 
Van zes soorten werden meer dan 10000 vlinders 

doorgegeven (tot nu toe). Het bruine zandoogje staat 

elk jaar bovenaan, maar het aantal heideblauwtjes was 

(net als in 2013) dit jaar extreem hoog.   

 

Soortnaam Aantal 
vlinders 

Aantal 
routes 

bruin zandoogje 42835 427 

heideblauwtje 26561 49 

klein geaderd witje 24845 457 

klein koolwitje 21527 498 

bont zandoogje 12094 401 

hooibeestje 10916 278 

 

Bij de dagactieve nachtvlinders was de gamma-uil het 

talrijkst (3760), gevolgd door de sint-jansvlinder (2816) 

en sint-jacobsvlinder (1569). 

 

 

Aantal tellingen 
In 2016 deed u gemiddeld bijna 39 minuten over een 

telling. Maar met ruim 9000 tellingen was u samen 

353276 minuten aan het tellen, of duidelijker: 

736 dagen (tegen acht uur per dag). Een ongelofelijk 

aantal. 

Samen liep u in die tijd 5871 km, gemiddeld bijna precies met 1 km/uur. 

Topteldag was 21 april. Vlak voor het slechte weer wilde 167 tellers hun route nog snel geteld 

hebben. Meest geteld die dag: oranjetipjes en citroenvlinders. 

 

 

Topdagen 
Nu we toch met recordlijstjes bezig zijn: deze soorten werden in 2016 op een route meer 

werden geteld dan ooit: 

 1272 eites van de grote vuurvlinder op een plot in de Weerribben. Zoveel hadden we 

er nog nooit op één plot. 

 6401 heideblauwtjes op 7 juli in het Lievelderveld. Ontelbaar veel eigenlijk. 

 Het kaasjeskruiddikkopje neemt langzaam toe in Zuid Limburg. Op 24 juli werden er 

op de Sint Pietersberg negen geteld, dat waren er nog nooit zoveel op één dag op één 

route. 

 Drie topper voor de keizersmantel, niet verwonderlijk voor deze teruggekeerde soort. 

In Meyendel op 3 juli en op een route in de Amsterdamse Waterleiding Duinen op 5 en 

8 augustus vijf exemplaren. 

 Op 25 september werd één 

scheefbloemwitje geteld op de 

Sint Pietersberg. Van deze soort 

verwachten we er nog meer de 

komende jaren. 

  

heideblauwtje 

scheefbloemwitje 
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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.  

 
 
Facebookgroep vlindermonitoring 
Op Facebook hebben we een groep opgericht waarin tellers hun ervaringen kunnen 

uitwisselen. En natuurlijk de laatste nieuwtjes delen. Lijkt u het ook leuk om mee te doen, dan 

kunt u zich aanmelden bij: 

https://www.facebook.com/groups/1458812494349084.  

Het is een besloten groep, dus u moet misschien een dag wachten op toegang. U kunt zich 

aanmelden via de knop op die pagina. 

 

 
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.  

gentiaanblauwtje 
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