
De Vlinderstichting 2013 / Nieuwsbrief Landelijk Meetnet Vlinders 

Landelijk Meetnet Vlinders  
 
November 2013 
 
 
Beste teller, 
 
Hartelijk dank voor het snelle invoeren van uw telgegevens. Van bijna alle routes hebben 
we de tellingen al binnen. Heeft u nog wat liggen, voer dat dan snel in, want we gaan dit 
jaar iets eerder met de analyses van start omdat we op de Landelijke Dag (zaterdag 
1 maart 2014, noteer hem meteen in uw agenda) een nieuwe Vlinderstand 2014 willen 
uitbrengen. 
Veel plezier met deze winternieuwsbrief. 
 
 
Wintermonitoring: sleedoornpage eitjes 
Er is één vlindersoort die je beter kunt tellen in de winter dan in de zomer: de 
sleedoornpage. Een prachtige activiteit zo tussen de kerst en nieuwjaar, maar in de rest 
van de winter mag en kan het ook. Zolang er maar geen sneeuw ligt tenminste. Het kan 
totdat de knoppen van de sleedoorn wit beginnen te kleuren, meestal eind februari. Telt u 
dus een sleedoornpage-eitjesplot, tel dan deze winter weer. 
Helaas komt de sleedoornpage niet in heel Nederland voor. Hieronder een kaartje met de 
verspreiding. Woont u in de buurt en vindt u het leuk te tellen, neem dan contact op met 
José Kok bij De Vlinderstichting of via meetnetten@vlinderstichting.nl. Uitleg over de 
methode staat in de handleiding 
(http://vlindernet.nl/doc/handleiding_dagvlinders_en_libellen_april_11.pdf). 
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Gemiddeld aantal vlinders 
Ook zonder heel veel berekeningen is het wel duidelijk dat 2013 een prachtige 
vlinderzomer was. Daarom hebben we een snelle vergelijking gemaakt met de topzomer 
tot nu toe: die van 1995. We zien dan dat het aantal vlinders in het voorjaar in beide jaren 
gelijkop loopt. Wij vonden de vlinders in dit voorjaar laat, verwend als we waren na veel 
warme voorjaren, maar eigenlijk was het ‘late’ voorjaar van 2013 begin jaren negentig een 
heel normaal voorjaar geweest. Toen vlogen veel soorten al gauw een of twee weken 
later dan nu. 
We zien dat vanaf begin juli het aantal zomervlinders in 1995 toch wel flink hoger lag dan 
dit jaar. En dan moeten we er ook nog eens aan denken dat we dit jaar heel veel 
heideblauwtjes hadden (zie vorige nieuwsbrief).  
Samenvattend: 2013 was een prachtige vlinderzomer, maar 1995 was echt een klasse 
beter.  
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Aantal vlinders 
De tabel geeft het totaal aantal getelde vlinders tot vandaag. Dat het bruin zandoogje 
bovenaan staat zal niemand verbazen. Over het heideblauwtje, dat op twee staat, 
hebben we het in vorige nieuwsbrieven ook al gehad. Maar welke zou eigenlijk de tweede 
sóórt zijn?  
Op 169 routes worden dagactieve nachtvlinders geteld. Dat is dus maar een klein (maar 
groeiend) deel van het totaal aantal routes. En daarmee komt de gamma-uil net in de 
top-10. Maar als we een correctie toepassen en doen alsof de gamma-uil op die andere 
routes net zo talrijk zou zijn geweest, dan schiet hij zo maar in een keer naar de tweede 
plek (laatste regel in de tabel: gamma-uil gecorrigeerd).  
Het was dan ook een bijzonder vlinderjaar. 
 
 
Naam Aantal vlinders Aantal routes 
bruin zandoogje 54918 359 
heideblauwtje 28262 34 
klein geaderd witje 22058 374 
koevinkje 19927 157 
icarusblauwtje 19362 303 
klein koolwitje 18353 402 
kleine vos 11980 368 
gentiaanblauwtje (eitjes) 11421 63 
bont zandoogje 11370 349 
gamma-uil 11113 153 
Gamma-uil gecorrigeerd 28933 398 
 
 
  

Het gentiaanblauwtje staat weliswaar hoog in de lijst, 
maar dit zijn de tellingen van eitjes. Op vrijwel alle 
locaties worden deze nu in plots geteld. Als vlinder is het 
gentiaanblauwtje juist helemaal niet talrijk. Bovendien 
gaat de soort sterk achteruit.  
Hier wordt net zo’n eitje gelegd. 
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ANBO-MAX 
De Vlinderstichting is genomineerd voor de ANBO MAX Goede Doelen prijs. En die willen 
we heel graag winnen. Want vlinders hebben onze bescherming nodig! 
Stem via: http://www.anbomaxgoededoelenprijs.nl/stemmen-op-anbo-max-goede-
doelen-prijs-2013/. Dat kan tot en met zaterdag 30 november. 
 

 
 
 
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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