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Beste teller, 
 
Hij is weer voorbij, die mooie zomer. Dat mogen we dit jaar zeker wel zeggen. Het was een 
fantastische vlinderzomer. Met het einde van september is ook het telseizoen voor dit 
jaar voorbij. Vul dus snel de laatste gegevens in op de website, dan gaan wij samen met 
het CBS aan de slag om nieuwe indexen te berekenen. In deze nieuwsbrief alvast een paar 
doorkijkjes met de gegevens die al zijn ingevoerd. 
 
 
Vlinderjaar 2013  
De grafiek geeft het inmiddels bekende overzicht van het gemiddeld aantal vlinders per 
telling. Natuurlijk was het een heerlijke vlinderzomer, maar de piek in week 29 (15-21 juli) 
lijkt toch wel heel erg hoog. Hij blijkt dan ook vooral veroorzaakt te worden door de 
enorme aantallen heideblauwtjes die die week geteld werden op een paar routes. 
Daarom hebben we het gemiddeld aantal vlinders ook berekend zonder het 
heideblauwtje (de stippellijn). Dan was het nog steeds een prachtige vlinderzomer, alleen 
minder extreem. Duidelijk is ook dat we de achterstand van twee weken, die we in het 
koele voorjaar opliepen, eigenlijk niet meer ingehaald hebben. En let op het lage aantal 
vlinders in de laatste twee weken: ineens duidelijk minder dan in de voorgaande jaren. 
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Heel veel heideblauwtjes, hier op de route in het 
Lievelderveld. Foto: Jos Korenromp 
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NL in beeld, oktober is een prima fotografiemaand 
We hebben in een eerdere nieuwsbrief al wat verteld over het project NL in beeld. We 
gaven aan dat het mooi zou zijn als ook van onze routes foto’s aan dit project konden 
worden geleverd. Nu de tellingen voorbij zijn, hopen we dat u de komende weken, als u 
het niet al gedaan hebt en als het nog mooi weer is, even naar het punt op de route kunt 
gaan dat het dichtst bij het midden van het kilometerhok ligt. Als u daar dan vier foto’s 
maakt (naar alle vier de windstreken) en deze naar NL in beeld toestuurt krijgen we 
daarmee een prachtig archief van hoe onze routes eruit zien. Dit kan dan ook over een 
paar jaar nog herhaald worden, waardoor we ook visueel de veranderingen op een punt in 
de route hebben vastgelegd. Mocht u hier vragen over hebben mail dan even naar 
kars.veling@vlinderstichting.nl. Vast hartelijk dank voor uw medewerking. 
www.nlinbeeld.org 
 
 
Hoe vaak moet ik tellen om mee te kunnen doen? 
Niet altijd werkt het weer mee in ons land (zoals dit voorjaar), en als er dan ook nog 
allerlei sociale verplichtingen of ziekte bij komen, dan kan het aantal tellingen wel eens zo 
laag worden dat tellers zich afvragen:“Heeft het nog wel zin dat ik tel?” 
Het antwoord is simpel: Jazeker. We kijken voor elke soort welke routes voldoende geteld 
zijn. Dus in een jaar waarin alleen in mei drie tellingen zijn gedaan, is die route perfect 
voor het oranjetipje, maar doet niet mee voor het bruin zandoogje. Vooral invoeren dus, 
die tellingen uit mei. 
Maar nieuwe technieken, die nu geïmplementeerd worden, zullen het mogelijk maken 
zelfs één telling zinvol te gebruiken.  
Er zit dus geen grens meer aan de hoeveelheid tellingen op een route, niet naar boven (u 
mag zo vaak tellen als u wilt, en ook vaker op één dag) en niet naar beneden (ook als door 
allerlei omstandigheden maar één telling in een jaar lukt, is die nog een zinvolle bijdrage). 
Al zullen we eerlijk zeggen dat wekelijkse tellingen het meeste opleveren, maar alle 
andere gegevens doen ook mee. 
 
 
Dagactieve nachtvlinders 
Inmiddels zijn op 141 routes ook dagactieve nachtvlinders geteld en doorgegeven. Tot 
vandaag levert dat de volgende score op: 
 
Naam Aantal vlinders Aantal routes
gamma-uil 9141 124
sint-jansvlinder 1980 56
sint-jacobsvlinder 1037 52
phegeavlinder 196 7
mi-vlinder 92 20
metaalvlinder 91 11
glasvleugelpijlstaart 70 1
bruine daguil 64 13
kolibrievlinder 4 2
spaanse vlag 2 2
tauvlinder 2 1
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Grote winnaar is natuurlijk de gamma-uil. De vliegtijdgrafiek laat zien dat in de derde 
week van juni (week 25) een golfje trekkers binnenkwam. Hun nakomelingen hadden vijf 
weken nodig om de cyclus te voltooien en vanaf week 30 ging het los. Vooral in augustus 
waren er ontzettend veel gamma-uilen. Vergelijk die top van ruim dertig exemplaren per 
telling maar eens met het langjarig gemiddeld van zeventig tot tachtig dagvlinders per 
telling in de grafiek op de eerste pagina. Dan kwam er zo maar ineens bijna de helft bij. 

 
 
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 e-mail 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. 
 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

20 25 30 35 40

G
e
m
 a
an
ta
l 
ga
m
m
a‐
u
ile
n
 p
e
r 
te
lli
n
g

Weeknr (week 14 begin op 1 april)

In augustus waren er heel veel gamma-uilen. 


