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Beste teller, 

 

Eindelijk is het zover: de lente komt, de eerste vlinders vliegen. Geniet 

vooral van de zon en het mooie weer. 

 

Intussen zijn alle indexen en trends berekend en hebben we het verslag 

over 2009 af. Het is nu op weg naar de drukker, en als alles goed gaat 

krijgt u rond 1 april het boekje thuisgestuurd. Als u niet zo lang wilt 

wachten, kunt u een pdf van het verslag vinden door te gaan naar 

www.vlinderstichting.nl en dan te kiezen voor Vlinders, dan Landelijk 

Meetnet Vlinders en dan Jaarverslagen meetnetten.  

Behalve een pdf van de jaarverslagen vindt u daar ook een Excel 

bestandje met alle landelijke indexen en trends sinds 1992. 

 

 

De belangrijkste punten uit het jaarverslag zijn: 

 Na het slechte vlinderjaar 2008 eindelijk weer eens een goed jaar voor vlinders. Kijkend vanaf 1992 

haalde 2009 een vierde plek. 

 Maar net als een koude winter niet hoeft te betekenen dat het klimaat niet meer opwarmt, betekenen al 

die distelvlinders niet dat het ineens goed gaat met de vlinders in Nederland. De lange termijn trends 

blijven bijna vrijwel ongewijzigd. Tegenover 27 soorten met een significante achteruitgang staan slechts 

vijftien soorten die vooruitgaan en acht soorten die stabiel zijn gebleven sinds 1992.  
 Zoals gebruikelijk was het bruin zandoogje de talrijkste soort. Er is een fraaie tweede plaats voor de 

distelvlinder met meer dan 25.000 vlinders. Van nog vijf andere soorten werden er ook meer dan 10.000 

geteld. Het bont zandoogje begint steeds meer een van onze talrijkste vlinders te worden. In 1990 

eindigde hij nog op de 18e plaats, in 2000 op de 10e plaats en nu op plek zes. 

 Het eerste kaasjeskruiddikkopje in Nederland na 56 jaar werd nota bene op een vlinderroute gevonden 

en natuurlijk geteld en gefotografeerd door teller Hub Reumkens. 

 En er is natuurlijk nog veel meer te vertellen. Maar daarvoor moet u het verslag maar lezen. 

 

Op 1 april gaat het nieuwe seizoen weer van start. Met u hopen we dat het weer zo’n spetterend vlinderjaar gaat 

worden als 2009. Als u net als vorig jaar uw gegevens snel invoert, kunnen wij u via de nieuwsbrieven zo goed 

mogelijk op de hoogte houden van het wel en wee van onze vlinders. Alvast bedankt voor uw moeite en veel 

telplezier gewenst. 

 

 

Wilt u ook uw ervaring delen met andere tellers? 

Misschien heeft u leuke ervaringen op uw route en wilt u die delen met andere tellers. Wij ontvangen graag uw 

verhaal. 

 

Contact 

Mocht u contact met ons willen dan kunt u ons altijd bellen of e-mailen. 

 

Landelijk Meetnet Vlinders 

Chris van Swaay 

Mathilde Groenendijk 

Tel.: 0317 467346 

meetnetten@vlinderstichting.nl 

 
 
Deze nieuwsbrief wordt via email 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. 

Sommige vlinders die overwinterd hebben zien 
er nog goed uit, maar van dit exemplaar vraag 
je je af hoe oud hij nog gaat worden. 
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