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Landelijk Meetnet Vlinders  
 
 
Oktober 2013 
 
 
Beste teller, 
 
Oktober had toch nog mooie vlinderdagen, maar gelukkig was er ook tijd voor het 
invoeren van tellingen. Inmiddels zijn 412 routes ingevoerd, een hoog aantal voor het 
einde van oktober. Dank voor al uw harde werk! In deze nieuwsbrief een paar doorkijkjes 
naar resultaten. Mocht u nog tellingen hebben liggen, voer ze dan gauw in, dan zorgen 
we samen met CBS voor een jaarverslag over het bijzondere vlinderjaar 2013. 
 
 
Vlinderjaar 2013  
We weten nu al zeker dat er nog nooit zoveel vlinders geteld zijn als in 2013. Want het 
totaal aantal vlinders van de routes die nu al binnen zijn is al hoger dan het maximum in 
een van de vorige jaren tot nu toe. Maar de eerlijkheid gebiedt wel op te merken dat er in 
de jaren negentig minder routes geteld werden. Daarom moeten we corrigeren voor het 
aantal getelde routes om zo te komen tot het aantal vlinders op een standaard route van 
twintig secties. 

 
Gebaseerd op de routes die tot nu toe zijn ingevoerd, haalt 2013 een vierde plaats. Meer 
vlinders waren er nog in 2003 en 1992, maar vooral in 1995. Toen werden op een 
gemiddelde route nog eens 225 vlinders per route meer geteld dan dit jaar. 
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Toppers 
Het aantal bruin zandoogjes steeg flink na twee matige jaren. Inmiddels zijn er al meer 
dan 50.000 doorgegeven en dit zal nog wel iets verder stijgen. Waanzinnige tweede op de 
algemene routes is het heideblauwtje. We schreven daar in de vorige nieuwsbrief ook al 
over: op een aantal routes werden enorme aantallen geteld. Maar kijk ook eens naar 
nummer 4: het koevinkje met nu al bijna 20.000 getelde vlinders. Het klein koolwitje 
komt ongeveer op hetzelfde aantal als in 2012, en het bont zandoogje is de eerste soort 
waarvan er in 2013 vermoedelijk minder geteld zullen worden dan in 2012 (toen 13.933). 
Maar goed, niet alle soorten kunnen winnen. 
 
Soortnaam Aantal vlinders Aantal routes
bruin zandoogje 50969 336
heideblauwtje 28962 34
klein geaderd witje 19659 351
koevinkje 19050 148
icarusblauwtje 18341 282
klein koolwitje 17031 376
kleine vos 11139 347
bont zandoogje 10762 325
hooibeestje 9074 218
 
Van de gamma-uil zijn er inmiddels al meer dan 10.000 doorgegeven op 146 routes. 
Zouden dagactieve nachtvlinders op alle routes geteld worden, dan zou de gamma-uil in 
2013 zo maar bij de talrijkste vlinders gehoord hebben.  
Dagactieve nachtvlinders kunnen geteld worden als de hoofdteller dat aanvinkt (als u de 
enige teller op een route bent, bent u ook altijd de hoofdteller). Na het inloggen kan dat 
in de Instellingen in het menu bovenaan. Daarna kunnen alle medetellers ook dagactieve 
nachtvlinders invoeren. Misschien iets voor volgend jaar? 
 
 
 
  

Ook het klein geaderd witje had een goed jaar.
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ANBO-MAX 
De Vlinderstichting is genomineerd voor de ANBO MAX Goede Doelen prijs. En die willen 
we heel graag winnen. Want vlinders hebben onze bescherming nodig! 
Stem via: http://www.anbomaxgoededoelenprijs.nl/stemmen-op-anbo-max-goede-
doelen-prijs-2013/ 
 

 
 
 
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. 
 
 


