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Landelijk Meetnet Vlinders  
 

Juli 2014 

 

 

Beste teller, 

 

Hadden we het in de vorige nieuwsbrief nog over kleine vossen, inmiddels zitten we 

midden in een invasie van oostelijke vossen. In deze nieuwsbrief een kort overzicht van de 

stand van zaken en natuurlijk een paar route-selfies. 

 

 

 

 

Aantal vlinders 
De piek van de vlinder ligt dit jaar twee weken eerder dan het gemiddelde van de 

afgelopen 24 jaar. Inmiddels lijken de aantallen alweer wat af te nemen. De piek is 

trouwens vrijwel even hoog als het langjarig gemiddelde. Het voorjaar had dus duidelijk 

meer vlinders dan normaal, de zomer is qua vlinderaantallen normaal. 

 

 

 

 

 

 

  

Oostelijke vos 

http://www.vlinderstichting.nl/actueel.php?id=8&nieuwsid=1099
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Tussenstand  
Nu de zomer al een eind op weg is zien we dat het bruin zandoogje zijn eerste plaats al 

weer stevig in handen heeft. Het koevinkje heeft de tweede plek, maar die gaat op termijn 

vast nog ‘last’ krijgen van de tweede generaties van de witjes en het icarusblauwtje. 

Verheugend is ook het hoge aantal citroenvlinders. Het is lang geleden dat we deze soort 

weer zoveel gezien hebben. 

 

srt_Nednaam Aantal 
vlinders 

Aantal 
routes 

bruin zandoogje 25961 248 

koevinkje 10005 110 

klein geaderd witje 9072 276 

klein koolwitje 6295 291 

bont zandoogje 5143 257 

icarusblauwtje 4841 180 

citroenvlinder 4549 248 

kleine vos 3986 256 

groot dikkopje 3788 173 

hooibeestje 2509 157 

 

Dagactieve nachtvlinders 
Bij de dagactieve nachtvlinders vallen vooralsnog vooral de hoge aantallen sint-

jansvlinders en sint-jacobsvlinders op. Die liggen nu al duidelijk hoger dan voorgaande 

jaren, en nog lang niet alle tellingen zijn binnen.  

Wel zijn er nu al redelijk wat gamma-uilen, en die zouden de komende weken nog wel 

eens erg talrijk kunnen worden en dan de koppositie overnemen. 

 

srt_Nednaam Aantal 
vlinders 

Aantal 
routes 

sint-jansvlinder 2219 54 

sint-jacobsvlinder 1700 62 

phegeavlinder 429 11 

gamma-uil 346 67 

bruine daguil 76 13 

mi-vlinder 74 28 

metaalvlinder 42 7 

glasvleugelpijlstaart 27 3 

kolibrievlinder 7 3 

tauvlinder 2 2 

 

 

  Metaalvlinder 
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25 jaar vlindermeetnet: route-selfies 
Eerder vroegen we u naar een ‘route-selfie’, een foto van u als teller op uw route. Er zijn 

er al een flink aantal binnen, en we laten er hier een paar zien. Maar alle nieuwe blijven 

welkom.  

Deze keer: jubilarissen die nu voor het 25ste jaar tellen. 

 

 

  

V0071 Galgenberg Harderwijk - 

Betty Dekker en Harm Werners 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V0074 Twickel –  

Jaap van de Woord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V0034 Regulieren – Kars Veling 

Hier probeert iemand zich te 

verstoppen op een selfie, maar 

we weten allemaal natuurlijk al 

hoe hij eruit ziet. 
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Facebookgroep vlindermonitoring 
Op Facebook hebben we een groep opgericht waarin tellers hun ervaringen kunnen 

uitwisselen. Lijkt u het ook leuk om mee te doen, dan kunt u zich aanmelden bij: 

https://www.facebook.com/groups/1458812494349084.  

Het is een besloten groep, dus u moet misschien een dag wachten op toegang. U kunt zich 

aanmelden via de knop op die pagina. 

 

 
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. 

https://www.facebook.com/groups/1458812494349084
mailto:meetnetten@vlinderstichting.nl
mailto:meetnetten@vlinderstichting.nl
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