
Landelijk Meetnet Vlinders – Nieuwsbrief 

 

Juni 2009  

 

 

Beste teller, 

 

Doordat u en andere tellers van het Landelijk Meetnet Vlinders alle tellingen online doorgeven, is het ook mogelijk 

sneller u te laten delen in de resultaten. We willen dat doen via deze nieuwsbrief. Mocht u zelf zaken hebben die 

u in de nieuwsbrief aan de orde wilt laten komen, dan kunt u deze via een e-mail melden. Op die manier leren we 

van elkaar en houden we elkaar op de hoogte. Veel mensen hebben positief gereageerd op de vorige 

nieuwsbrief. Mocht het zo zijn dat u geen nieuwsbrief wilt ontvangen, dan is het uitzetten van deze optie is heel 

gemakkelijk. Ga op meetnet.vlinderstichting.nl naar Instellingen en kies bij ‘Nieuwsbrief’ voor nee. 

 

Aantal online ingevoerde routes 

Velen van u hebben hun tellingen al online ingevoerd. Al van 211 algemene routes (dat is meer dan de helft) zijn 

waarnemingen binnen. En ook de eerste soortgerichte tellingen zijn al doorgegeven. Hartelijk dank! 

 

Resultaten van april en mei 

We hebben een eerste snelle analyse gemaakt van de stand van zaken tot en met 31 mei. Grote winnaar is 

natuurlijk de distelvlinder, waarvan er op die 211 routes al 3162 waren doorgegeven. Opvallend is dat 20 routes 

nog geen distelvlinder melden, maar wellicht moeten die tellers hun gegevens van de laatste twee weken nog 

invoeren. Gemiddeld zijn er nu dus al meer dan 17 distelvlinders per route gemeld. 

 

Veel soorten hebben nu een duidelijk beter jaar dan in 2008: 

 Duidelijk beter in 2008: distelvlinder, zilveren maan, groentje, bruine vuurvlinder, icarusblauwtje, klein 

geaderd witje, hooibeestje, argusvlinder, koninginnenpage, groot koolwitje, citroenvlinder en oranjetipje; 

 Ongeveer even goed: gehakkelde aurelia, klein koolwitje. kleine vos, bont dikkopje, aardbeivlinder, 

boomblauwtje, bont zandoogje, bruin blauwtje, dagpauwoog, kleine vuurvlinder, atalanta en groot 

dikkopje; 

 Slechter dan in 2008: kleine parelmoervlinder en landkaartje. 

Natuurlijk is dit een voorlopig overzicht. Pas als we alle data binnen hebben kunnen we een echte vergelijking 

maken en kunnen soorten nog verschuiven. Toch komt deze lijst wel overeen met de geluiden die we uit het veld 

van tellers horen. 

 

Kijken we nog een jaartje verder terug naar 

2007, wat ook een warm voorjaar had, dan 

is het verschil niet zo groot. Ongeveer 

evenveel soorten doen het beter of slechter 

dan in 2007. Opvallend beter deden het dit 

jaar zilveren maan, distelvlinder, 

koninginnenpage, bruine vuurvlinder, 

groentje en icarusblauwtje. Veel slechter 

dan in 2007 was het met landkaartje, bruin 

blauwtje, bont dikkopje en groot dikkopje. 

Maar ook hier zullen de uiteindelijke 

indexen ons uiteindelijk meer vertellen. 

 

De zilveren maan lijkt op veel plekken eindelijk een beter jaar te hebben 
na een lange periode van achteruitgang. Maar niet overal. Zo lijken de 
aantallen in de Wieden nog steeds bedenkelijk laag en is de soort niet 
meer teruggevonden in de Meije. Daarmee lijkt het doek in Zuid-Holland 
gevallen voor deze soort. Foto: Henk Bosma. 



 

Eens wat afwisseling 

Sommigen van u tellen al voor het twintigste seizoen hun dagvlinderroute. Daar zijn we ontzettend blij mee en 

we hopen dat u het nog jaren met plezier zult blijven doen. Toch haken er af en toe ook tellers af. Als dat is 

omdat u verhuist zullen we graag met u een nieuwe route bij uw nieuwe adres uitzetten. Maar soms is de route 

ook een stuk minder interessant dan toen u ermee begon. Of moet u zich regelmatig een weg banen door de 

brandnetels. Dan kan het wel eens lastig zijn om uzelf te motiveren om weer te gaan tellen. Voor deze tellers 

kunnen we een alternatief bieden. U kunt dan namelijk overwegen om met ons een nieuwe route uit te zetten, en 

die dan om het jaar afwisselend met uw huidige route te tellen. Dan telt u om het jaar uw oude route, zodat de 

lange tijdreeks verder wordt uitgebouwd, en het andere jaar een (hopelijk spannende) nieuwe route, die op 

termijn ook een lange tijdreeks gaat krijgen. Natuurlijk zullen dan in elke route jaren ontbreken, maar voor de 

landelijke trends zal dit geen problemen opleveren omdat er gelukkig jaarlijks veel routes worden geteld. En u 

heeft eens wat afwisseling, wat natuurlijk ook leuk is. 

Mocht u hier interesse in hebben, neem dan na het veldseizoen contact met ons op. 

 

Contact 

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