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Landelijk Meetnet Vlinders  
 

 

April 2016 

 

 

Beste teller, 

 

Nadat het in maart erg lang koud bleef, begon in april meteen ook de lente. Intussen hebben 

we regelmatig goed telweer gehad en zijn er van meer dan 150 routes alweer tellingen 

ingevoerd. Vanaf nu gaat deze nieuwsbrief u weer maandelijks (of vaker als er aanleiding voor 

is) op de hoogte houden van het wel en wee van de vlinders op onze routes. 

 

Al geteld 
Het mooie weer leidde al meteen op zondag 3 april tot meer dan 200 getelde vlinders. Nog 

beter was het op maandag 11 april. Maar ook in het weekend daarvoor werden vlinders geteld. 

 

 

Kijken we naar de soorten, dan zal het niet verbazen dat de citroenvlinder bovenaan staat. 

Maar dat is wel bijzonder als we terugdenken aan de situatie van tien jaar geleden, toen de 

citroenvlinder in een flinke dip zat. Daarnaast zijn er alweer flink wat oranjetipjes gezien en 

zelfs de eerste kleine vuurvlinder.  

 
Soort Aantal vlinders 

citroenvlinder 364 

dagpauwoog 165 

klein koolwitje 84 

kleine vos 64 

oranjetipje 63 

klein geaderd witje 51 

bont zandoogje 34 

gehakkelde aurelia 26 

boomblauwtje 9 

atalanta 8 

groot koolwitje 3 

kleine vuurvlinder 1 
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Aprilwaarnemingen in januari 
Sinds we het mogelijk hebben gemaakt om vóór 1 april in te voeren, zien we dat sommige 

mensen hun eerste tellingen van het jaar in de verkeerde maand invoeren (het invoerscherm 

opent in de maand januari). Begrijpelijk (de meeste mensen beginnen pas te tellen in april), 

maar goed om even op te letten bij de eerste keer invoeren.  

 

 

Vlinder- en libellentellers gevraagd voor de Faunawerkgroep van de Hoge 
Veluwe 
De Vereniging Vrienden van het Nationaal Park de Hoge Veluwe heeft een Faunawerkgroep. De 
leden daarvan krijgen een dienstkaart (vrij toegang tot het park voor zichzelf, auto en 4 andere 
personen) en vrij toegang buiten de paden als dat voor de inventarisaties gewenst is. 
Tegenwoordig mag je namelijk niet meer zomaar buiten de paden struinen. 
De Faunawerkgroep heeft naast de soorteninventarisaties een aantal vaste taken, waarvan 
verwacht wordt dat elk lid hieraan meewerkt: in de winterperiode een perceel doorlopen voor 
de houtoogst (o.a. inventariseren van gebleste bomen op holtes, horsten en het zoeken van 
grondholen) en de groepsvergaderingen bijwonen. 
 
De sectie dagvlinders en libellen is op dit moment echter betrekkelijk klein. Dat is natuurlijk 
jammer voor zo’n belangrijk gebied met onder andere allerlei parelmoervlinders, 
aardbeivlinder, gentiaanblauwtje, kommavlinder… en een gebied waar van oudsher al vele 
telroutes lopen, sommige al meer dan 30 jaar. 
 
Graag verwelkomt de faunawerkgroep dan ook nieuwe - liefst ervaren - vlinder- en 
libellentellers, zodat de continuïteit van deze routes gewaarborgd kan worden. 
 
Het Park heeft de regel dat de routes buiten de paden alleen gelopen worden door 
Faunawerkgroep-leden, zodat zij overzicht houden.  
Wie geïnteresseerd is of meer wil weten kan contact opnemen met 
nina.devries.59@kpnplanet.nl 
 

Vliegtijd bont dikkopje  
Het bont dikkopje is een van onze voorjaarsvlinders, al begin het pas over een paar weken te 

vliegen. In een warm voorjaar (zoals 2014 was) begint het wel vier weken eerder te vliegen dan 

in een koud (2013) of min of meer normaal (2015) voorjaar. En dit jaar? Kijk daarvoor op de 

vliegtijdvoorspelling op http://www.vlinderstichting.nl/vlinders.php?id=169. Die houdt 

rekening met het weer tot nu toe en gebruikt de weersverwachting voor de komende tien 

dagen (en daarna de normale temperatuur) om een schatting te maken. Op basis daarvan zou 

het bont dikkopje midden mei moeten gaan vliegen en eind mei zijn piek bereiken. We gaan het 

zien! 

 

 

 

  

mailto:nina.devries.59@kpnplanet.nl
http://www.vlinderstichting.nl/vlinders.php?id=169
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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. 

 

 
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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