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Beste teller, 

 

Na een prachtig voorjaar lijken we inmiddels wat betreft de vlinders al aangekomen in de junidip (die dit jaar in 

mei valt). Alles is vroeger, dus ook de traditionele rustperiode voor vlinderaars. Tijd om even op adem te komen 

en je voor te bereiden op de zomerpiek. Tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. 

 

Voorjaarvlinders deden het gemengd 

Nu al ongeveer de helft van de gegevens is ingevoerd, kunnen we 

een voorzichtig doorkijkje geven in de verwachte trend voor de 

voorjaarsvlinders. Sommige soorten vliegen natuurlijk nog; zie het 

meer als een inschatting dan als een vaststaand feit (de definitieve 

trends komen namelijk pas in de winter beschikbaar): 

 Het lijkt een goed voorjaar voor de aardbeivlinder, 

oranjetipje, bruin dikkopje (vooral de twee westelijke 

populaties deden het goed), bruine vuurvlinder, 

koninginnenpage en bont dikkopje. 

 Het lijkt een matig voorjaar voor dagpauwoog, gehakkelde 

aurelia, groot koolwitje, klein geaderd witje, kleine vuurvlinder 

en landkaartje. 

De meeste andere soorten lijken vergelijkbaar met de laatste 

jaren, en sommige zijn nog maar net gaan vliegen (zoals 

argusvlinder en zilveren maan). Een gemengd beeld dus, maar 

op uw eigen route kan het beeld natuurlijk best anders zijn. Dit 

zijn de resultaten opgeteld over het hele land. 

 

 

Zeven citroenvlinders in één klap 

Telster Wanny Schelling stuurde dit verhaal met de belevenissen tijdens 

een telling: 

“Begin april was er blijkbaar een militaire oefening aan de gang op het 

vlinder-monitor-terrein. Op sectie 8/9 stond een heli dreunend te 

wentelwieken. Op sectie 20 stond een koppeltje militairen te wachten. De 

heli steeg op, reusachtig kabaal. Precies een Vietnamfilm. Ik liep juist 

tussen de struiken van sectie 6. Vier meter boven mijn hoofd knetterende 

de heli rond. Gewapende mannen in de open deur. Ik keek angstig naar 

boven want, was ik zichtbaar voor hen tussen het geboomte? Zouden ze 

schieten, of iets droppen en mij daarmee verpletteren? Op deze sectie 6 

zijn bijna nooit vlinders. Maar nu: na deze heli-windkracht 12 fladderde er 

van alles. In de rondtollende stofmassa telde ik 7 citroentjes en zeker 

zoveel kleine geaderde witjes. Hoe ik zo snel kon zien dat ze geaderd 

waren?  De vlindertjes lagen, net als ik, plat tegen de grond gedrukt.” 

 

Berichtjes op internet 

Net als andere jaren proberen we de resultaten van het Landelijk Meetnet ook te gebruiken voor korte berichtjes 

op de website van De Vlinderstichting. Hier een kort overzicht van de afgelopen maand (door erop te klikken 

komt u op het berichtje terecht): 

 Vroeger vliegen loont 

 Meer blauw op straat 

 
  

http://www.vlinderstichting.nl/actueel.php?id=8&nieuwsid=501
http://www.vlinderstichting.nl/actueel.php?id=312&nieuwsid=495&p=a


Soortgerichte routes 

Als u een soortgerichte vlinderroute loopt, moet u minstens drie keer tellen in de top van de vliegtijd. De 

verwachte vliegtijden zijn te vinden op http://www.vlinderstichting.nl/vlinders.php?id=169. U kunt voor veel 

soorten ook kijken per regio. Door het warme voorjaar zullen veel soorten naar verwachting vroeger vliegen dan 

u gewend bent. Het vliegtijdvoorspellingsprogramma kan daar nog niet altijd goed mee overweg. Ga daarom 

liefst iets vroeger dan voorgaande jaren kijken of er al vlinders vliegen op uw route. 

Dit zijn de verwachtingen voor de piek van de vliegtijden komende maand: 

 bosparelmoervlinder       10 - 21 juni 

 veenhooibeestje             9 - 22 juni 

 duinparelmoervlinder      13 juni - 3 juli 

 kleine ijsvogelvlinder      15 juni - 1 juli 

 

Parelmoervlinders op Terschelling en Vlieland: wie telt mee? 

In mei 2007 deden we via de email een oproep aan alle tellers in het Landelijk Meetnet Vlinders om mee te 

helpen met het monitoren van parelmoervlinders op Terschelling en Vlieland. Op deze eilanden zijn toen een 

aantal routes uitgezet, die in de vliegtijd van de parelmoervlinders geteld worden door de „eilandgangers‟ onder 

onze tellers. In de jaren 2007 tot 2010 hebben we op deze manier veel tellingen van de parelmoervlinders op 

Terschelling en Vlieland binnengekregen. En ook in 2011 willen we het weer op dezelfde manier doen. 

 

Hoe werkt het?  

Gaat u dit jaar in juni, juli of augustus naar Terschelling of Vlieland, en lijkt het u leuk een of meerdere keren 

mee te doen aan zo'n telling, geef u dan op via meetnetten@vlinderstichting.nl. Vermeld in uw mail wanneer u 

naar welk eiland gaat. U krijgt dan een precieze omschrijving van de route toegestuurd, inclusief gedetailleerde 

luchtfoto's van de ligging en foto's van de startpunten van de secties. De tellingen werken net als bij uw normale 

routes, alleen hoeft u slechts grote parelmoervlinder, duinparelmoervlinder, kleine parelmoervlinder en zilveren 

maan te tellen. Bij terugkomst kunt u de gegevens online invoeren of via een e-mail toesturen aan De 

Vlinderstichting. 

 

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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