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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.  

 

Ik wil helemaal geen nieuwsbrief 

Natuurlijk kan het zo zijn dat u geen nieuwsbrief wilt ontvangen. Het uitzetten van deze optie is heel gemakkelijk. 

Ga op meetnet.vlinderstichting.nl naar Instellingen en kies bij ‘Nieuwsbrief abonnement’  (in de groene ovaal) 

voor nee. 

 

Nectarplanten tellen 

Vorig jaar hebben veel tellers meegedaan met het tellen van de nectarplanten op hun route. Deze gegevens 

worden momenteel uitgewerkt. Op zich blijven deze tellingen welkom, dus als u ze wilt doorgeven dan kan dat 

door in de instellingen hierboven ‘Nectarplanten tellen’ (in de blauwe ovaal) op ja te zetten (staat nu standaard 

op nee). 

 

Resultaten van april 

Vermoedelijk heeft u al bij de nieuwsberichten op www.vlinderstichting.nl gezien dat we de tellingen van april 

gebruikt hebben voor een eerste overzicht. Zo niet, dan kunt u dit bericht hier teruglezen: 

http://www.vlinderstichting.nl/index.asp?Nieuwsid=808. 
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Ook mei lijkt een goede vlindermaand te worden 

Weliswaar is mei nog niet voorbij, maar de eerste tekenen wijzen erop dat mei ook een goede vlindermaand 

wordt. Veel soorten lijken het goed te doen, al zullen we pas zeker weten hoe het is gegaan als we al uw 

tellingen binnen hebben en we echte indexen hebben berekend. Bijgaand een foto van aardbeivlinders uit 

Drenthe. Soms zaten er dus flink wat! 

Foto: Wytze Harmers 

 

 

Het kaasjeskruiddikkopje gevonden op een vlinderroute 

Dat was wel even schrikken voor Hub Reumkens, teller van een vlinderroute bij Maastricht. Want wie verwacht er 

nou een kaasjeskruiddikkopje op zijn route? Mocht u het willen nalezen, dan kan dat op 

http://www.vlinderstichting.nl/index.asp?Nieuwsid=807. 

 

Dubbeltellingen 

Tellers vragen ons soms wat ze moeten doen met vlinders die ‘meevliegen’ met de teller. Moeten we die nu in 

elke sectie tellen of juist overslaan? Ten eerste zou je dat ‘bijhouden’ alleen kunnen doen voor soorten waarvan 

je er maar enkele in je route hebt. Maar bij bruine zandoogjes is het al gauw onmogelijk. Daarnaast zullen er ook 

vlinders zijn die net voor je uit de route uitvliegen. Daarom is het het beste om elke sectie apart te bekijken en 

simpelweg te tellen wat je ziet. Soms zit het dan mee, soms tegen, maar over alle routes heen geeft dit het beste 

inzicht in de aantallen. 

 

Distelvlinders 

Het kan u niet ontgaan zijn: er is een enorme golf distelvlinders ons land binnengekomen. We weten nu al zeker 

dat we juist met uw tellingen de invasie goed zullen kunnen gaan volgen. Kijk voor een eerste overzichtje op 

http://www.vlinderstichting.nl/index.asp?Nieuwsid=823. Hierin zitten de meetnet waarnemingen die al online zijn 

ingevoerd. Als u uw gegevens ook invoert, kunnen we ze ook gebruiken. 

Losse waarnemingen geven vooral aan dat er van alles aan de hand is, maar hoeveel het er nu echt zijn, dat 

zeggen deze losse waarnemingen niet. Probeer dus vooral regelmatig te tellen. Overigens mag dat nu ook elke 

dag (de database neemt ze gewoon allemaal op, en ze worden ook allemaal gebruikt bij de uitwerking). 

 

Contact 

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

Mathilde Groenendijk 

Tel.: 0317 467346 

meetnetten@vlinderstichting.nl 
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