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Mei 2012 
 
 
Beste teller, 
 
Eindelijk zijn de weergoden ons welgezind en is het prachtig telweer. Doordat het zo lang 
zo koud was, vliegen er ook nu nog steeds flink wat vlinders. We hopen dan ook dat de 
‘juni-dip’ dit jaar niet heel diep zal zijn. Zo is er altijd wat te tellen. 
 
 
Aantal getelde routes 
Van tenminste 228 routes is inmiddels minimaal één telling online ingevoerd. En dat met 
zo’n slecht voorjaar, dat is geweldig. 
Kijken we naar de dagen waarop geteld is dan zien we natuurlijk in april hopeloos veel 
slecht weer. Zelden kon op meer dan tien routes geteld worden en op enkele dagen zelfs 
helemaal niet. Dat veranderde tegen het eind van de maand en op Koninginnedag ging u 
massaal vlinders tellen. Het was dan ook prachtig weer en velen hadden natuurlijk ook 
vrij. De tellingen van de afgelopen dagen zijn nog niet allemaal ingevoerd, maar we zien 
dat er nu bijna elke dag flink wat routes geteld zijn. 
 

 
 
Een opmerkelijke toename van de duinparelmoervlinder op 
Schiermonnikoog in 2008! 
Kees van der Wal, teller op Schiermonnikoog, schreef dit stukje over de toestand van de 
duinparelmoervlinder op het eiland in 2008. Gezien de recente ontwikkeling leek het hem en 
ons leuk dit nu weer eens naar voren te halen. 
 
“De duinparelmoer vlinder is heden ten dage bepaald geen algemene soort in Nederland  
op het eiland probeer ik hem al tientallen jaren te volgen. Op kleine fluctuaties na bleef de 
stand redelijk stabiel . Op goede vliegdagen telde men ongeveer 9 exemplaren op een 
teldag, in tegenstelling tot de grote parelmoervlinder die m.i. niet meer of nauwelijks nog 
voorkomt op Schiermonnikoog, wat de kleine parelmoervlinder betreft komt deze nog 
voor in kleine aantallen. Zoals bekend zijn vlinders goede indicatoren van een 
natuurgebied. Maar natuurgebieden kunnen veranderingen ondergaan waar je geen grip 
op hebt, bijvoorbeeld de konijnen ziekte V.H.S is aanwezig sinds 1998 (toen vond ik het 
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een exemplaar nabij vuurtoren), zure regen etc.. het proces van successie (plaatselijke 
verruiging) speelt al tientallen jaren, maar door de extreem lage konijnenstand, 10% is 
nog aanwezig en mogelijk zit ik nog aan de hoge kant, kan dit proces versneld 
plaatsvinden. Wat voor invloed heeft dit op o.a. vlinders, denk aan b.v. nectar en 
waardplanten. Schiermonnikoog is wat hogere planten betreft zeer soortenrijk, de 
waardplant duinviooltje V.curtisii, en het hondsviooltje V.canina kwamen o.a. in de 
Westerduinen veelvuldig voor (ei afzetting en voedsel voor de rupsen) ook de nectar 
planten spelen een cruciale rol in dit proces. Dit seizoen 2008 was zeer opmerkelijk! De 
valleien waar door Natuurmonumenten (gefaseerd) wordt gemaaid en deels worden 
vrijgesteld van bomen onder anderen berken, zag ik tot mijn verbazing op de kale jonkers 
(nectarplant) ongekend veel duinparelmoervlinders in een van de valleien telde ik 92 
exemplaren eind juni! in andere valleien het zelfde verhaal waar ook de kale jonker in 
stroken bloeiden. Vanwaar deze piek, het is mogelijk dat een vooruitgang of 
achteruitgang meestal wordt veroorzaakt door verschillende factoren die invloed hebben 
op de populatie dynamica. Deze prachtige vlinders zijn het waard om ze te volgen en te 
koesteren en zorgvuldig mee om te gaan in zoverre als men daar positieve invloed op uit 
kan oefenen. 
   
Ps. Tot 2011 is de trend op een lichte fluctuatie na gelijk gebleven.” 
 
 
Gemiddeld aantal vlinders per telling 

De grafiek laat het gemiddeld 
aantal vlinders per telling zien 
over de periode 1990-2011 en 
vergelijkt dat met dit jaar. 
Ondanks het slechte telweer 
lag het aantal vlinders 
nauwelijks onder het langjarig 
gemiddelde. Het was dus 
slecht telweer, maar de 
vlinders waren er wel gewoon. 
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Rectificatie artikel Meetnet in meinummer Vlinders 
In het meinummer van het tijdschrift Vlinders is in het artikel Meetnet Vlinders - Vroeg, 
vroeger, vroegst een verkeerde grafiek geplaatst.  
De rij vlinders is in de verkeerde volgorde in het tijdschrift terechtgekomen. De kleine vos 
bijvoorbeeld is, zoals in het artikel staat juist eerder gaan vliegen en de kommavlinder 
later. Dat staat in de grafiek andersom. Hieronder staat de juiste grafiek. 
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Soortgerichte routes 
Als u een soortgerichte vlinderroute loopt, wilt 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 koele voorjaar zullen veel soorten naar verwachting later vliegen dan 
de afgelopen jaren. Maar uw eigen waarnemingen zijn het belangrijkste. Ga daarom eens 
kijken of er al vlinders vliegen op uw route. 
Dit zijn de verwachtingen voor de piek van de vliegtijden komende maand: 
bosparelmoervlinder 26 juni – 5 juli 
veenhooibeestje  27 juni – 3 juli 
duinparelmoervlinder 29 juni - 18 juli 
kleine ijsvogelvlinder 3 juli - 18 juli 
 
 

Wilt u ook uw ervaring delen met andere tellers? 
Heeft u leuke ervaringen op uw route en wilt u die delen met andere tellers? Wij 
ontvangen graag uw verhaal. Stuur het naar meetnetten@vlinderstichting.nl.  
 
 
Contact 
Mocht u contact met ons willen, dan kunt u ons altijd bellen of e-mailen. 
 
Landelijk Meetnet Vlinders 
Chris van Swaay 
José Kok, Kars Veling en Kim Huskens 
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. 


