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Beste teller, 

 

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar, met hopelijk net zo veel (of nog meer) vlinders dan in 2009. 

Midden in de winter toch een korte nieuwsbrief van het Landelijk Meetnet Vlinders. 

Vrijwel alle gegevens zijn door u ingevoerd of opgestuurd. Hartelijk dank daarvoor. We gaan nu indexen 

berekenen en zullen die verwerken in het nieuwe Jaarverslag, dat u eind maart toegestuurd zult krijgen.  

 

Eitjes van de sleedoornpage tellen 

In een ‘normale’ winter niet echt een probleem: het tellen van de eitjes van de sleedoornpage. Maar deze winter 

ligt dat toch anders. Al vanaf medio december is het koud en ligt er bijna overal sneeuw. Dat maakt het tellen 

van die kleine eitjes er niet gemakkelijker op. Want zo zien sommige ei-telplots er nu uit: 

 

 
 

En waar je naar de eitjes wilt zoeken  

 

 

Gelukkig valt of smelt de sneeuw vrij vlug van de takjes. 

Als u zich goed kleed is tellen daarna wel te doen. En 

wie weet is deze koudeperiode wel net zo snel over als 

hij begon, en kunnen we snel onder ‘normale’ 

omstandigheden tellen. 

 

Wie overigens zin heeft om mee te doen: u kunt zich 

nog altijd opgeven bij ons voor tellingen dit jaar. 

 

 
  



Voor wie geen nieuwsbrief wil ontvangen 

Natuurlijk kan het zo zijn dat u geen nieuwsbrief wilt ontvangen, maar niet meer weet hoe u het moet uitzetten. 

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. 

 

 

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. 
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