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Landelijk Meetnet Vlinders  
 

 

Juni 2017 

 

 

Beste teller, 

 

Wat was het warm, en wat waren de vlinders vroeg. Qua vlinders is het inmiddels helemaal 

zomer.  

 

 

Aantal vlinders 
Het aantal vlinders per telling is dit voorjaar uiteindelijk nooit onder het langjarig gemiddelde 

uitgekomen, zelfs in de koele periode in de tweede helft van april. Er was ook nauwelijks sprake 

van een junidip, en omdat alle zomervlinders er vroeg bij waren liepen de aantallen vanaf begin 

juni snel op. We lopen nu een week of twee voor op het ‘normale’ schema. Daarmee zou de 

piek in het aantal vlinders deze zomer wel eens in de eerste week van juli kunnen gaan vallen. 
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Toppers 
Een paar soorten laten nu al zien dat ze een goed jaar hebben. Vergelijk maar eens het 

gemiddeld aantal vlinders per telling nu en in de voorgaande 27 teljaren. 

De gehakkelde aurelia was dit voorjaar al duidelijk talrijker dan normaal, maar op dit moment 

vliegt de soort volop. Hij is op bijna elke route wel te zien. Ook het groot dikkopje lijkt een goed 

jaar te gaan krijgen. Hij zit niet overal, maar waar hij zit, worden er veel geteld. De eikenpage 

begint nog maar net te vliegen, maar er worden er meteen opvallend veel doorgegeven. Het 

begin van een topjaar voor deze soort? 
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Soorten die het moeilijk hebben 
Niet alle soorten doen het goed. De argusvlinder durven we al bijna niet te laten zien, maar die 

deed het slecht. Maar ook de eerste generatie van de bruine vuurvlinder was duidelijk onder de 

maat. Zal hij zich in de tweede generatie kunnen herstellen? De aantallen van de kleine 

parelmoervlinder zijn al jaren lager dan we gewend zijn, en ook dit jaar lijkt daar weinig 

verbetering in te zitten. De koninginnenpage bespraken we al eerder. Het koude weer in april 

heeft vast niet geholpen, en de soort vloog laat en in lage aantallen. 
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Nectarplanten 
Voortschrijdend inzicht over nectarplantentellingen. Als je een vlinderroute loopt voor het 

meetnet is het fijn als je vier keer per jaar de nectarplanten zou willen tellen als je je daar thuis 

in voelt. Dat kan je aanzetten bij 'instellingen'. In de handleiding staat dat je alleen overige 

nectarplanten moet tellen als je ziet dat vlinders er ook gebruik van maken. Dat voorschrift 

gaan we in de nieuwe handleiding veranderen, want het is niet goed duidelijk waar wel en niet 

gebruik van wordt gemaakt. Gewoon alle bloeiende planten noteren vanaf nu dus! Het zegt 

heel veel over het voorkomen van vlinders (en van andere insecten) 

 

 

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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