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Landelijk Meetnet Vlinders  
 

Mei 2014 

 

 

Beste teller, 

 

Het mooie weer van april heeft nog een tijdje doorgezet, maar de afgelopen week heeft 

ons toch vooral heel veel regen gebracht. Ook goed voor de planten en zo voor de rupsen, 

zullen we maar zeggen.  

In deze nieuwsbrief een update van de aantalsontwikkeling tot nu toe en een terugblik 

van een teller op 2013. 

 

 

Aantal vlinders 

 

Voor het eerst dit jaar doken we met  het gemiddeld aantal vlinders per telling onder het 

langjarig gemiddelde. Niet gek, want het was natuurlijk niet bepaald vlinderweer. Eigenlijk 

is de juni-dip dit jaar extreem vroeg en al min of meer begonnen. Maar de eerste grote 

dikkopjes zijn alweer gemeld, dus ook het herstel van de juni-dip komt dit jaar hopelijk 

vroeger. Samen met u gaan we het volgen. 

 

 

Het klein geaderd witje was tot nu 
toe de talrijkste vlinder op de 
routes. 
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Top 10 voorjaarsvlinders 
Nu de juni-dip begonnen lijkt kunnen we kijken naar de toppers dit voorjaar. Dit betreft 

alleen de routes die online zijn ingevoerd (op dit moment 271 algemene routes).  

Soortnaam Aantal vlinders Aantal routes 

klein geaderd witje 3965 224 

citroenvlinder 2590 193 

klein koolwitje 2494 202 

bont zandoogje 2212 195 

oranjetipje 1775 136 

dagpauwoog 1245 190 

aardbeivlinder 848 16 

landkaartje 750 99 

groot koolwitje 580 119 

kleine vos 579 145 

 

Klein geaderd witje en citroenvlinders voeren de lijst aan. Ongelofelijk bijna, zoals de 

citroenvlinder zich heeft hersteld. En wat een aardbeivlinders! De kleine vos had zijn piek 

eigenlijk al voor 1 april, de aantallen zouden hoger geweest zijn als er eerder begonnen 

was met tellen. Vanaf nu kan dat: u kunt het hele jaar en elke dag ook zo vaak tellen als u 

wilt. Alleen het weer moet voldoen aan de bekende voorwaarden (samen te vatten tot 

‘lekker weer’). In de handleiding vindt u ze in meer detail. 

 

 

Nectarplanten 
Nectar is het belangrijkste voedsel voor onze vlinders als ze volwassen zijn en rondvliegen. 

Velen van u doen dan ook mee met de nectartellingen. Een vergelijking van de resultaten 

van deze tellingen met die in het begin van de jaren tachtig heeft laten zien dat we 

tegenwoordig minder bloemenrijk routes hebben. Er is voor vlinders minder nectar en ook 

minder keuze in de bloemen die daar voor zorgen. 

Het tellen van nectarplanten is een vrijwillige toevoeging: het leert ons veel over de 

onderliggende oorzaken, maar als u het niet doet blijven uw vlindertellingen net zo zinvol 

en belangrijk.  

Een korte samenvatting van de methode: 

 We hopen dat u vier keer in het seizoen kunt tellen door tijdens het lopen van 

elke sectie van een route te kijken welke nectarplanten in bloei staan.  

 We gaan uit van een ronde in elke eerste helft van de maanden mei t/m 

augustus, maar het mag ook vaker. Wanneer er een maand tussenuitvalt is dat 

jammer, maar de andere gegevens zijn dan evengoed welkom. 

 Aan het einde van de sectie kunt u de gegevens invullen. Daarbij wordt 

onderscheid gemaakt naar 18 (groepen van) soorten.   

 Hiervan wordt een schatting gemaakt volgens de volgende vier aantalsklassen: 

1. weinig:  1-10   per sectie 

2. regelmatig:  11-50   per sectie 

3. veel:  51-500   per sectie 

4. zeer veel: meer dan 500 per sectie 

 Als er dus één braamstruik met 15 bloemen in een sectie groeit, dan krijgt deze 

klasse 2. Als er 5 bloeiende pinksterbloemen in de sectie staan (met verschillende 

bloemen per bloeistengel), krijgt de pinksterbloem toch klasse 1. Klasse 4 geldt 

vooral voor grote braamstruiken en composieten met veel bloemhoofdjes. 

De groepen en eenheden vindt u op het formulier en in de handleiding. Als u die kwijt 

bent kunt u die weer downloaden via 

http://vlindernet.nl/doc/handleiding_dagvlinders_en_libellen_april_11.pdf.  
  

http://vlindernet.nl/doc/handleiding_dagvlinders_en_libellen_april_11.pdf
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Van alle getelde Icarusblauwtjes in 2013 vloog ruim 6% op het 
Cadoelerveld!  
Teller Wim Temmink schreef: 

Het Cadoelerveld, een 2,5 hectare groot particulier natuurterrein in de Kop van Overijssel, 

was altijd al een goed vlieggebied voor het Icarusblauwtje. In de periode 2005 t/m 2012 

werd gemiddeld 2,4% van alle landelijk getelde Icarusblauwtjes genoteerd op de 

vlinderroute van het Cadoelerveld. Volgens het jaarverslag 2013 van De Vlinderstichting 

zijn er dat jaar landelijk 19.713 Icarusblauwtjes geteld. Daarvan op het Cadoelerveld maar 

liefst 1.250 exemplaren. In percentage: 6,34%! De meeste exemplaren werden geteld in de 

maand augustus, met een top in week 32. In die week werden 302 exemplaren geteld. En 

dat op een terrein van ‘slechts’ 2,5 hectare, bestaande vooral uit vochtig en droog 

schraalland. Op het Cadoelerveld komt veel klaver voor, vooral Moerasrolklaver. Opvallend 

waren ook de slaapplaatsen van het Icarusblauwtje met soms wel meer dan 100 

exemplaren bijeen. De vlinders zaten vooral bovenin Biezenkoppen en Smalle Weegbree. 

Volgens hetzelfde jaarverslag  vertoont de trend voor het Icarusblauwtje sinds 2004 een 

matige afname Gelukkig niet dus voor het Cadoelerveld.  

Vlinders die op het Cadoelerveld in vergelijking met de landelijke cijfers eveneens goed 

scoren, zijn: Dagpauwoog, Atalanta, Klein geaderd witje en Oranjetipje. Minder dan 

landelijk presteren op het Cadoelerveld met name: Zwartsprietdikkopje, Boomblauwtje, 

Gehakkelde aurelia en Landkaartje.   

  



De Vlinderstichting 2014 / Nieuwsbrief Landelijk Meetnet Vlinders  4 

25 jaar vlindermeetnet: route-selfies 
Eerder vroegen we u naar een ‘route-selfie’, een foto van u als teller op uw route. Er zijn 

er al een flink aantal binnen, en we laten er hier een paar zien. Maar alle nieuwe blijven 

welkom. 

 

 

 

 

  

Sjak Gielen op de route Mulderskop 

bij Nijmegen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrid Vaane op de route 

Zuidzeedijk (routenummer 2000!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margreet Kouwenhoven op de route 

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

uitwisselen. 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 (we willen geen internettrollen), dus u moet misschien een dag 

wachten op toegang. U kunt zich aanmelden via de knop op die pagina. 

 

 
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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