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Beste teller, 

 

Werd het toch nog zomer. En wat voor een. Door het 

koele vochtige voorjaar was er volop voedsel voor de 

rupsen, en het mooie zomerweer zorgde ervoor dat de 

vlinders prima weer hadden om te vliegen. En wij om te 

tellen. Iedereen blij. 

Hiernaast een foto van Wanny Schelling met een 

landkaartje en een dagpauwoog. Beide soorten vliegen 

nu volop.  

 

 

 

Komend weekend: tuinvlindertelling 
Komend weekend (2, 3 en 4 augustus) is de 

tuinvlindertelling. Iedereen kan meedoen. Doorgeven 

kan als vanouds via de website: www.vlindermee.nl.  

 

Helemaal nieuw is de app. Download via: 

 Iphone:https://itunes.apple.com/nl/app/vlinder

mee/id675365662?mt=8  

 Android: https://play.google.com/store/apps/de

tails?id=nl.nature2u.vlindermee&hl=nl  

Of zoek op 'vlindermee' in de app store of op Google 

Play 

 

 

Het aantal vlinders 
Velen van u hadden het al in de gaten: er vliegen veel 

vlinders en er is veel te tellen. De inmiddels bekende 

grafiek toont dat ook aan. Want is het gemiddeld aantal 

vlinders in het voorjaar nog ‘normaal’, na een laat dipje 

ging het in juli goed los. Door het warme weer steeg het 

aantal vlinders snel en we hebben de achterstand in 

vliegtijd inmiddels wel ingelopen. Nog beter is dat we 

voor het eerst in jaren meer vlinders hebben dan het 

gemiddelde over de periode 1990-2012. Kwamen we 

vorig jaar nog helemaal niet boven de 52 vlinders per 

telling uit (het slechtste jaar van het meetnet), dit jaar 

staan we nu op de zevende plaats met 94 vlinders per 

telling (winnaar is 1995 met 153 vlinders, gevolgd door 

de jaren 1996, 1992, 1994, 1997 en 1999, ja allemaal 

tellingen uit de jaren negentig!).  
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Heideblauwtjes 
Op onze website schreven we al dat het heideblauwtje het op sommige plekken heel 

goed doet (http://www.vlinderstichting.nl/actueel.php?id=8&nieuwsid=938). Maar op 

goede plekken doet hij het extreem goed. Daar kun je dan tientallen vlinders per 

vierkante meter vinden. Hier een paar foto's van Jos Korenromp uit het Lievelderveld in 

de Achterhoek (waarvoor onze hartelijke dank). Hier wordt geteld in het kader van het 

Landelijk Meetnet Vlinders. De tellers, Theo Klein-Gebbink en Lida Joly-van Tongeren 

weten eigenlijk niet hoe ze het moeten doen. Er vliegen zo veel vlinders om ze heen dat 

het niet alleen heel moeilijk is om de heideblauwtjes te tellen, maar je eigenlijk ook niets 

anders meer ziet. Zie dan maar eens je hoofd erbij te houden. Maar toch een ervaring 

waar we allemaal jaloers op zijn. 
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Paring bruin zandoogje en kleine vos? 
Teller Adri Remeeus schreef: 

Gisterenmiddag 7/7 liep ik mijn route 1065 (Hooipad) met heel wat Bruine zandoogjes en 

Kleine vossen. Regelmatig zag ik parende vlinders, soms zelfs in vlucht. Op een gegeven 

moment landde zo’n parend paartje vlak voor mij en tot mijn verrassing bleken het een 

Bruin zandoogje en een Kleine vos te zijn. Of dit vaak voorkomt weet ik niet, maar voor 

mij was deze ‘paring over twee soorten’ een nieuw fenomeen. 

 

 

Spectaculaire aantallen Icarusblauwtjes op 
Cadoelerveld  
Teller Wim Temmink schreef: 

Het Cadoelerveld, gelegen in de Kop van Overijssel, is elk 

jaar weer opvallend rijk aan Icarusblauwtjes. Het is voor 

Overijssel, maar ook landelijk gezien, een van de betere 

vlieggebieden voor deze vlinder. Jaarlijks worden op de 

vlinderroute van het Cadoelerveld zo’n 2 à 3% van alle 

landelijk getelde Icarusblauwtjes genoteerd! In de periode 

april t/m juni worden op het Cadoelerveld gemiddeld zo’n 

40 à 45 Icarusblauwtjes geteld, dit jaar waren dat er maar 

liefst 298! Dus 7x zoveel!  

Een verklaring voor dit spectaculaire aantal zou kunnen 

zijn dat in september verleden jaar een flink gedeelte van 

het Cadoelerveld niet is gemaaid vanwege te natte 

terreincondities.  

Normaal is de eerste generatie Icarusblauwtjes, die in de 

voorzomer vliegt, aanzienlijk kleiner dan de tweede 

generatie die vooral in augustus vliegt. Of dat inhoudt dat 

ook de tweede generatie in grote aantallen zal vliegen, is 

afwachten. Wel spannend. 

 

 

 

         

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. 
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