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Beste teller, 

 

De zomer is nu echt losgebarsten. Alle tekenen wijzen erop dat er deze zomer veel vlinders gaan vliegen. Wel zijn 

de meeste soorten een week of twee later dan normaal. Wanhoop dus niet als u nog geen dagpauwoog heeft: 

die gaat binnenkort vast komen. Ook zouden er in augustus wel eens veel kleine vossen kunnen gaan vliegen. 

Tenminste: als de brandnetels niet verdrogen. Als u doorgaat met tellen, weten we het over een paar weken 

precies. 

 

Vlinderrijk voorjaar 

Na een mooi voorjaar met meer vlinders dan normaal 

(behoudens de twee weken slecht weer begin mei), 

beginnen nu ook de zomervlinders goed lost te 

komen. De grafiek hiernaast illustreert dit. De dip in 

het aantal vlinders begin mei is duidelijk te zien. 

Inmiddels lijken we aan een inhaalrace bezig. De 

zomervlinders worden nu snel talrijker, en lijken nu al 

de „normale‟ lijn voorbij te gaan. 

 

Droogte: goed voor vlinderaars, slecht voor 

vlinders 

Met de warmte van de laatste weken is het heerlijk 

vlinders kijken. Iedere dag mooi weer, dus je kunt 

het vlinders kijken bijna inplannen. Bij veel mensen heerst dan ook het gevoel dat dit mooie weer heel goed is 

voor vlinders. Dat is echter maar ten dele zo. Natuurlijk vliegen de vlinders nu elke dag volop, wat zonder meer 

beter is dan min of meer voortdurend slecht weer, maar het wordt nu wat teveel van het goede. Vooral de 

aanhoudende droogte is daar de oorzaak van. Die leidt ertoe dat nectarplanten minder nectar hebben, maar 

vooral dat de waardplanten voor de rupsen verdrogen. Wat dat betreft zijn de jaren 1976 en 2003 exemplarisch. 

In 1976 werd er bij ons nog niet geteld, maar in Engeland wel. De aantallen in 1977 lagen 50-70% lager dan het 

jaar daarvoor, omdat er voor de rupsen niets te eten was: alles was verdroogd. En bij ons lag het aantal vlinders 

in 2004 bijna 40% lager dan in 2003. Als de droogte dit jaar bij ons aanhoudt, zouden we volgend jaar dus wel 

eens flink wat minder vlinders kunnen hebben. Het is goed te realiseren dat onze (vlinder)fauna gewend is aan 

koele, Atlantische zomers. We leven niet aan de Middellandse zee tenslotte. 

 

Eikenpage 
Teller Richard Fidom schrijft: op 2 en 3 juli was het 

zeer warm. Bijzonder was naar mijn idee het grote 

aantal eikenpages dat “naar beneden kwam”. In 

een straal van 50 meter telde ik er zeker zeven. In 

hoeverre dit bijzonder is, weet ik niet; het was wel 

bijzonder om te zien! 

 

 

Rechts: eikenpage (foto Richard Fidom) 
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Wilt u ook uw ervaring delen met andere tellers? 

Misschien heeft u leuke ervaringen op uw route en wilt u die delen met andere tellers. Wij ontvangen graag uw 

verhaal. 

 

Soortgerichte routes 

Kijk voor een actuele verwachting van de vliegtijd op http://www.vlinderstichting.nl/vlinders.php?id=169. 

Deze vliegtijdenverwachting wordt iedere dag bijgewerkt. Want een paar koele of warme dagen kunnen de 

vliegtijd meteen vertragen of versnellen.  

 

Berichtjes op de website van De Vlinderstichting 

Ook voor korte berichtjes op de website van De Vlinderstichting maken we graag gebruik van de resultaten uit 

het Landelijk Meetnet Vlinders. Als vlinderteller weet u veel van deze zaken al, maar voor veel websitebezoekers 

is het toch nieuws. Een kort overzicht van de berichtjes van de afgelopen maanden (door er op te klikken kunt u 

ze via internet bekijken): 

 Junidip voorbij 

 De duinparelmoervlinder is los 

 Over oranje en bruine zandoogjes 

 Noordelijke kleine vos 

 Nieuws over het gentiaanblauwtje 

 

Contact 

Mocht u contact met ons willen dan kunt u ons altijd bellen of e-mailen. 

 

Landelijk Meetnet Vlinders 

Chris van Swaay 

Mathilde Groenendijk 

Tel.: 0317 467346 

meetnetten@vlinderstichting.nl 

 
 
Deze nieuwsbrief wordt via email 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. 

http://www.vlinderstichting.nl/vlinders.php?id=169
http://www.vlinderstichting.nl/actueel.php?id=8&nieuwsid=276
http://www.vlinderstichting.nl/actueel.php?id=8&nieuwsid=278
http://www.vlinderstichting.nl/actueel.php?id=8&nieuwsid=277
http://www.vlinderstichting.nl/actueel.php?id=8&nieuwsid=280
http://www.vlinderstichting.nl/actueel.php?id=8&nieuwsid=281
mailto:meetnetten@vlinderstichting.nl

