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Landelijk Meetnet Vlinders  
 

Juli 2012 

 

 

Beste teller, 

 

Het was de afgelopen weken geen al te best telweer, maar deze week lijkt het toch nog 

goed te gaan komen. Een korte nieuwsbrief om u op de hoogte te brengen van de stand 

van zaken. 

 

 

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.  

De trend die we in de vorige 

nieuwsbrief al constateerden 

lijkt te worden voortgezet en 

het aantal zomervlinders is 

duidelijk lager dan het 

gemiddelde over de hele 

periode. Een duidelijke oorzaak 

voor het lage aantal vlinders is 

moeilijk te geven. Vermoedelijk 

is het ook voor elke soort wat 

anders. Enkele lichtpuntjes zijn 

er ook. Zo zijn er veel koevinkjes, 

landkaartjes en kleine vuurvlinders. Ook 

het spiegeldikkopje lijkt een redelijk jaar te 

hebben. Eerder onderzoek door Michiel 

Wallis de Vries had al aangetoond dat deze 

soort het slecht doet na een droog voorjaar 

en juist relatief goed na een vochtig of nat 

voorjaar. Dus na de afgelopen natte lente 

dachten we al dat deze soort wel eens wat 

talrijker zou kunnen zijn.  

 

 

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: 

Bruine vuurvlinder 2
e
 generatie         1 – 18 aug  

Zilveren maan 2
e
 generatie   1-12 aug 

Kommavlinder    6-23 aug 

Heivlinder    7-24 aug 

Kleine heivlinder    20-31 aug 
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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. 
 

 
 
 
 

Inmiddels zijn er vlinderroutes in 15 andere Europese landen en elk jaar komen er nieuwe bij. 
Dat zijn soms heel spectaculaire en soortenrijke routes, maar ook in Ierland wordt nu geteld 
en daar is het aantal soorten nog lager dan bij ons (en het weer ook nog eens iets slechter). 
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