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Landelijk Meetnet Vlinders  
 

 

1 april  2015 

 

 

Beste teller, 

 

Met april op de kalender is het telseizoen voor 2015 nu echt van start gegaan. Al leek het 

de afgelopen week eerder herfst dan lente, we gaan er van uit dat binnenkort de vlinders 

weer gaan vliegen en we naar buiten kunnen tellen. 

 

 

Vlinders tellen buiten het seizoen 
Er zijn bij sommige mensen wat vragen over het telseizoen. Eigenlijk hebben we geen 

‘officieel’ telseizoen niet meer: u mag het hele jaar tellen, mits het weer goed is. De 

periode tussen 1 april en 30 september blijft de kern van de vliegtijd van bijna alle 

vlinders. Vandaar dat we hopen dat u vooral in die periode probeert om wekelijks vlinders 

te tellen. 

Buiten deze periode mag dus ook worden geteld, onder bepaalde voorwaarden. Bij een 

temperatuur tussen 13 en 17 °C wordt alleen geteld als er 50% (4-achtste) of minder 

bewolking (hooguit half bewolkt) is. Bij een temperatuur van 17 °C of hoger kan ook geteld 

worden bij meer dan 50% (4-achtste of meer) bewolking. 

 

Er zijn dus al een aantal tellingen gedaan dit jaar. De volgende aantallen routes zijn geteld:  

Datum Aantal getelde routes 

08-mrt-15 9 

10-mrt-15 1 

12-mrt-15 1 

17-mrt-15 7 

18-mrt-15 1 

23-mrt-15 1 

 

Vooral 8 maart was een heerlijke dag, maar ook op 17 maart werden nog zeven routes 

geteld. Het meest werden citroenvlinders geteld (dertig stuks), maar ook vijf kleine vossen 

en nog een eerste klein koolwitje. 

Overigens een schril contrast met vorig jaar. Toen was maart al echt warm en vlogen veel 

vlinders al volop op een april. 

 

 

Nieuwe database 
Inmiddels is ons online invoersysteem tien jaar oud. Dat is in een mensenleven niet veel, 

maar in de internetwereld is het stokoud. En af en toe lopen we ook tegen de beperkingen 

op. We gaan daarom de komende twee jaar langzaam over op een nieuwe database en 

een nieuw invoerportaal. Het nieuwe systeem zal vooral veel meer mogelijkheden voor u 

als gebruiker gaan bevatten.  

Wilt u meedenken over die nieuwe mogelijkheden? Dat kan! Stuur een mailtje naar 

meetnetten@vlinderstichting.nl om u aan te melden.  

Vanzelfsprekend doen wij ons best om te zorgen dat u gewoon kunt blijven invoeren 

zonder overlast. Daarnaast proberen we alles zo intuïtief mogelijk te maken en goed te 

begeleiden. Tenminste tot het einde van dit vlinderseizoen blijven we het ‘oude’ systeem 

gebruiken. We houden u op de hoogte! 



De Vlinderstichting 2015 / Nieuwsbrief Landelijk Meetnet Vlinders  2 

Boomblauwtje: vroeger en meer 
Het boomblauwtje is vrijwel altijd het eerste blauwtje dat zich laat zien. Niet zo gek, want 

hij overwintert als pop dus na een paar warme dagen kan hij al gaan vliegen. En door de 

klimaatopwarming doet hij dat steeds vroeger. Kijk maar eens naar de grafiek met het 

gemiddeld aantal vlinders per telling in 1995 en in 2014. In 2014 moesten de tellers 

wachten tot week 17 voor de eerste boomblauwtjes (23-29 april), terwijl ze in 2014 toen 

al hun topweek hadden. In een warm voorjaar als in 2014 vraag je je af of een april niet al 

te laat is om de hele eerste generatie van het boomblauwtje geteld te krijgen. 

Overigens is dat dit jaar 2015 geen probleem: er is al wel een enkel boomblauwtje gemeld, 

de grote massa zit rustig in de pop te wachten op beter weer.  

 

 

 

 

 

 

 

Nog iets dat opvalt aan deze grafiek: het aantal boomblauwtjes in 2014 was beduidend 

hoger dan in 1995, zeker bij de eerste generatie. Dat komt ook overeen met de indexen. 

Hiernaast het plaatje met de grafiek van de indexen en trend. Door de logaritmische y-as 

valt het misschien niet zo op, maar we hebben tegenwoordig ongeveer zeven keer zoveel 

boomblauwtjes als begin jaren negentig.  

Het boomblauwtje is dus een typisch voorbeeld van een vlindersoort die niet alleen veel 

vroeger vliegt, maar ook nog eens flink vooruit is gegaan. Hoe zal hij het in 2015 gaan 

doen? 
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SNL-monitoring: natuurliefhebbers gezocht! 
Dat we niet zonder u kunnen, hebben de afgelopen 25 jaar wel bewezen. Bedankt, alle 

tellers! Het Landelijk Meetnet Vlinders, dat 25 jaar bestaat, bergt een schat aan 

informatie, waarmee we een steeds beter inzicht krijgen in hoe het met onze vlinders gaat 

en wat ze nodig hebben om te overleven. Maar er bestaan ook andere vormen van 

monitoring. Dit jaar kunt u meedoen aan een bijzonder project waarin op de Edese Heide 

dagvlinders en sprinkhanen worden geteld. 

 

SNL-monitoring 

Voor natuurbeheerders die subsidie krijgen voor het beheer van hun natuurgebieden, is 

SNL-monitoring verplicht. Bij deze vorm van monitoring moet het hele natuurgebied eens 

in de zes jaar geïnventariseerd worden op planten, vogels, dagvlinders, libellen en 

sprinkhanen. De gegevens worden gebruikt om het natuurbeheer te optimaliseren. 

 

Doe mee op de Edese Heide! 

Deze zomer zullen vrijwilligers op de Edese Heide de SNL-monitoring van vlinders en 

sprinkhanen gaan uitvoeren. En u kunt daar één van zijn! Meedoen is eenvoudig: drie keer 

in het seizoen (tussen mei en augustus) telt u in een gebied van 35 hectare de vlinders 

en/of sprinkhanen die u tegenkomt. Het voordeel voor u: u mag komen op plekken waar 

normaal gesproken geen vrije toegang is en loopt dus kans om bijzondere waarnemingen 

te doen. Bovendien draagt u met uw inzet bij aan een beter natuurbeheer en leert u een 

mooi natuurgebied beter kennen. Wie weet loopt u wel aan tegen een heivlinder, 

kommavlinder, blauwvleugelsprinkhaan of heidesabelsprinkhaan. 

 

Geeft u zich op? 

Bent u enthousiast geworden of wilt u meer informatie over dit project? Neem dan 

contact op met Gerdien Bos (gerdien.bos@vlinderstichting.nl, 0317-467346). We zijn 

vooral nog op zoek naar mensen die (ook) sprinkhanenkennis hebben! De start van het 

project vindt plaats op donderdagavond 16 april in Wageningen met een eenvoudige 

maaltijd en een uitleg wat er van u wordt verwacht. We hopen u daar te ontmoeten! 
 
 

De heivlinder hoort tot de soorten die u op de Edese hei kunt tegenkomen.  

mailto:gerdien.bos@vlinderstichting.nl
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Facebookgroep vlindermonitoring 
Op Facebook hebben we een groep opgericht waarin tellers hun ervaringen kunnen 

uitwisselen. Inmiddels zijn er al 87 leden. 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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