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Landelijk meetnet vlinders  
 

 

Mei 2018 

 

 

Beste teller, 

 

Het was lang koud, maar toen ging de lente dan ook goed los. En met meteen al flink wat 

vlinders. We hopen dat u, net als ons, heeft genoten van de zon en de vlinders. En ook de 

komende dagen zien er goed uit. Even wat eerste resultaten. 

 

 

Aantal vlinders 
Het klassieke begin: hoeveel vlinders zijn er tot nu toe gezien? Ondanks de koude dagen van de 

afgelopen week ligt het aantal vlinders dit voorjaar rond het langjarig gemiddelde van ongeveer 

tien exemplaren per telling.  

 

 

 

 

Hommels 
Misschien heeft u het al gehoord op de Landelijk Dag: vanaf dit jaar kunt u ook hommels tellen. 

Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Zet op de instellingenpagina hommels tellen op JA, en tel het 

aantal hommels (ongeacht de soort) per sectie, alsof het vlinders zijn. U hoeft ze dus niet per 

soort te kunnen onderscheiden, u mag alle hommels ‘op een hoop gooien”. 
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Tellingen 
In april zijn al van 329 routes de tellingen doorgegeven. Dat is geweldig veel, bedankt! 

Vooral het mooie weer rond 7 april trok veel tellers naar buiten. Maar ook tussen 17 en 20 april 

zijn veel routes geteld. De laatste twee dagen van de maand is er zelfs helemaal niet geteld, het 

was dan ook veel te koud. 

 

 
Aprilvlinders 
Meest getelde aprilvlinder was de citroenvlinder. Nog een paar jaar geleden stond hij veel lager 

op dit soort lijstjes, maar inmiddels is het een van onze talrijkste voorjaarsvlinders. Ook de 

dagpauwoog werd veel gezien. Opvallend laag staat dit voorjaar de kleine vos. Dat belooft niet 

veel goeds voor de aantallen verderop in de zomer, al weet je het bij deze soort maar nooit.  

 
Soort Aantal vlinders Aantal routes 

citroenvlinder 1661 220 

dagpauwoog 1286 238 

klein geaderd witje 1227 193 

klein koolwitje 1186 196 

oranjetipje 874 131 

bont zandoogje 535 130 

groot koolwitje 169 75 

kleine vos 163 67 

landkaartje 145 41 
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Nectarplanten 
Onze vlinders hebben het niet makkelijk. Een van de problemen is het dalend nectaraanbod. 

We willen graag blijven volgen hoe dat zich ontwikkelt. Het mooie is dat we in het meetnet al 

nectarplanten hebben geteld in de jaren negentig, en tien jaar geleden weer. Hieronder een 

grafiekje met het aantal routes waarop nectarplanten geteld zijn. Het hoeft maar drie keer per 

seizoen. We hopen dat u ook dit jaar weer mee wil doen aan het tellen van de nectarplanten. 

Hoe dat moet, leest u in de handleiding.  

 

 

 

 

 
 
Veel oranjetipjes 
Ook dit jaar lijkt het oranjetipje weer op een goed jaar af te stevenen. De komende week zullen 

ze nog goed vliegen, daarna zullen de aantallen gaan dalen. Fijn dat deze voorjaarsbode het zo 

goed blijft doen.  

 

 

 

  

https://assets.vlinderstichting.nl/docs/85f8f07c-5a19-4337-8865-ff9f29dbe4de.pdf
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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.  

 

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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