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Argusvlindertelformulier 
Dit is het argusvlinder telformulier van De Vlinderstichting. Fijn dat uw mee hebt gedaan aan de 
telling! Uw gegevens zijn erg waardevol voor de bescherming van de argusvlinder in Nederland. Op 
dit formulier kunt u de resultaten van uw kilometerhoktelling invoeren. Vul voor elk bezocht 
kilometerhok een nieuw formulier in. 
 
Vragen? Mail naar argusvlinder@vlinderstichting.nl 

*Vereist 

1. Datum en tijd  * Vul hier de datum en starttijd van de telling van het kilometerhok in 

Datum: ______________________________ Starttijd: _________________________      

2. Wat is uw naam? Het is niet verplicht om dit in te vullen. 

_____________________________________________________________________     

3. Op welke manier wilt u het kilometerhok dat u hebt geteld doorgeven? * 
Markeer slechts één ovaal. 

O Ik geef mijn kilometerhok door als 12-34-56    Ga naar vraag 4. 

O Ik geef de amersfoortcoördinaten van mijn kilometerhok door  Ga naar vraag 5. 

 

4. Vul hier uw kilometerhokgegevens in als xx-xx-xx * 

Voorbeeld: u hebt geteld in de Millingerwaard. U vult dan 40-44-43 in. 

_______-_______-_______      

Ga naar vraag 6. 

5. Voer hier de Amersfoortcoordinaat van uw kilometerhok in * 

Geef de coordinaten op als driecijferig getal. Voorbeeld: u hebt in de Millingerwaard geteld. U voert 

dan bij X het eerste coordinaat 197 in en bij Y het tweede coordinaat 431. 

X: ____________ 

 

Y: ____________ 

 

6. Hoeveel argusvlinders hebt u in totaal geteld in het kilometerhok? * 
Markeer slechts één ovaal. 

O Ik heb helaas geen argusvlinder gevonden.   Ga naar vraag 9. 

O Ik heb in totaal ________ argusvlinders geteld.  Ga naar vraag 7. 
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Mannetje argusvlinder Vrouwtje argusvlinder 
 

7. Hoeveel mannetjes en vrouwtjes van de argusvlinder hebt u geteld in het kilometerhok? * 

Ik heb _______ mannetjes van de argusvlinder geteld 

 

Ik heb _______ vrouwtjes van de argusvlinder geteld 

 

8. Hebt u uw waarnemingen ook op andere manieren doorgegeven? * 

Markeer slechts één ovaal. 

O Nee        Ga naar vraag 9. 

O Nee, maar ik ga ze nog invoeren op Telmee   Ga naar "Waarnemingen doorgeven." 

O Nee, maar ik ga ze nog invoeren via Waarneming.nl  Ga naar "Waarnemingen doorgeven." 

O Ja, via Telmee       Ga naar vraag 9. 

O Ja, via Waarneming.nl      Ga naar vraag 9. 

O Anders: ______________________________________Ga naar vraag 9. 

Waarnemingen doorgeven 

U hebt in vraag 8 aangegeven uw waarnemingen in te voeren via Telmee en Waarneming.nl. Wilt u 
de locatie zo exact mogelijk doorgeven? Om te kunnen achterhalen dat een waarneming ingevoerd is 
in het kader van het telweekend argusvlinder, willen wij u vragen om in het opmerkingenveld bij de 
waarnemingen een 'T' toe te voegen. Hartelijk dank! 

 

9. Wilt u geïnformeerd worden over de resultaten van het telweekend argusvlinder? Vul dan 

hier uw e-mailadres in. Uw e-mailadres wordt uitsluitend voor het doorgeven van de telresultaten 

gebruikt en wordt niet met derden gedeeld. 

__________________________________________________________ 

Hartelijk dank voor uw medewerking! U kunt ingevulde formulieren (gefrankeerd) opsturen naar  
De Vlinderstichting 
t.a.v. Anthonie Stip 
Postbus 506 
6700 AM Wageningen 


