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Beste teller, 
 
Bij het officiële begin van de zomer lijkt het zomerweer zelf een tandje te hebben teruggeschakeld. Toch vliegen 
de vlinders tussen de buien door. En het wordt vast weer mooi weer. Hier een verse nieuwsbrief. 
 
 
 
Terschelling 
Bevindingen van teller Piet Zumkehr van Terschelling: 
“Op Terschelling is het Groentje dit voorjaar nog talrijker dan in voorgaande jaren. De soort heeft zich nu over 
vrijwel het hele eiland (behalve de polder en de kwelders van de Boschplaat) uitgebreid. Ik heb de soort dit jaar 
voor het eerst ook langs mijn parelmoervlinderroute tussen Midsland aan Zee en West aan Zee. Ook zag ik de 
soort voor het eerst langs de parelmoervlinderroute bij het Groene Strand (West-Terschelling). Het valt op dat 
het Groentje in duinlandschappen wordt gezien, waar het gebruikelijke concept van heide met berken niet 
voorkomt. Het gaat dan om enigszins kalkhoudende jonge duinen met struwelen van kruipwilg en duindoorn. 
Rondom hoge kruipwilgstruwelen wordt het Groentje nu veelvuldig gezien, maar ook soms bij 
duindoornstruwelen. Er zijn zelf waarnemingen van Groentjes in de dynamische zeereep boven stuivend zand op 
plaatsen waar geen struwelen voorkomen. 
De aanhoudende noordoostenwind heeft op Terschelling in april en mei een redelijke trek van Groot en Klein 
koolwitje tot gevolg gehad. Ook van de viervlek-libel. Daarnaast ook trek van Atalanta. Op Terschelling is het 
Groot koolwitje momenteel erg gewoon. In mijn tuin had ik begin mei ook bezoek van een Gele luzernevlinder 
(vrouwtje). Ik begreep van Frank London dat hij er ook een heeft gezien. Waarschijnlijk zijn de vlinders met de 
koolwitjes vanuit centraal en oost Europa deze kant op gevlogen. 
De eerste generatie van de kleine parelmoervlinder was vroeg en redelijk talrijk.” 
 
Kleine vossen 
Teller Kees van Reenen schreef: 
“Behalve spuiten helpen ook vlinders tegen brandnetels. Een paar weken geleden viel me op dat op bepaalde 
plaatsen rond mijn vlinderroute door het boerenland bij Barneveld de brandnetels half opgevreten waren door 
rupsen van Kleine vos, een soort waarvan ik er anders maar één of twee per jaar op m’n route heb. En 
warempel, deze week, middenin de ‘junidip’ – de altijd aanwezige Bonte zandoogjes zijn geheel en de witjes 

nagenoeg van het toneel 
verdwenen – ontdekte ik opeens 
vier Kleine vossen op een halve 
vierkante meter boterbloemen 
(andere bloemen waren daar 
nauwelijks). Voorboden van een 
‘invasie’? Zou niet verkeerd zijn. 
Een week later bleken er niet 
minder dan twintig exemplaren te 
zitten op distels, brandnetels, 
bramen en vooral valeriaan op 
een stukje van nog geen tien 
meter, langs een sloot op ruim 
50 meter afstand van mijn 
telroute (waarvan ik dus niet 
weet hoeveel er anders zitten, 
maar ongetwijfeld veel minder).” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



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): 

• Wat is er aan de hand met het bruin zandoogje? 
• Junidip viel in mei  
• Vlinders vliegen vroeger, maar zijn ook vroeg weer weg   

 
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. 

 
Eitelplots 
De tellingen voor de eitelplots voor het gentiaanblauwtje en de grote vuurvlinder moeten normaal eind juli en 
begin augustus plaatsvinden. De grote vuurvlinder is inmiddels ook al gezien. Probeer voor beide soorten op tijd 
te tellen – vermoedelijk is medio juli een goed moment. Veel blijft echter afhangen van het weer de komende 
weken. 
 
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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