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Landelijk Meetnet Vlinders  
 
 
April  2015 
 
 
Beste teller, 
 
Inmiddels hebben we de eerste telweken achter de rug. Het was regelmatig mooi en 
zonnig weer. Niet altijd warm, maar als de zon maar goed schijnt en het is boven de 
12 graden C dan mag er tenslotte toch geteld worden. 
 
 
Aantal vlinders 
Traditiegetrouw kijken we naar de ontwikkeling van het aantal vlinders per telling. De 
grafiek laat zien dat 2014 tot nu toe een heel gemiddeld jaar is: het aantal vlinders ligt 
dicht bij het langjarig gemiddelde over de periode 1990-2014. Voor de aardigheid hebben 
we ook 2014 erbij gezet. Maar vorig jaar was een uitzonderlijk goed voorjaar voor vlinders, 
en vrijwel alles was talrijker dan ooit. Ziet u dus minder vlinders dan vorig jaar, dan klopt 
dat, want eigenlijk is het dus een normaal jaar. 
 

 
 
Oostelijke vos 
Teller Conny Leijdekker schreef op 14 april op de 
vlindermonitoring facebookpagina:  
‘Ga ik vanmiddag even mijn route de Groene Long (1552) 
monitoren met het idee, er zal nog wel niet zoveel vliegen. 
Want deze route is meestal na de dip pas leuk omdat het een 
bolwerk van bruine zandogen is. Kom ik in sectie 1 en vliegt 
of eigenlijk moet ik zeggen, zeilt er een vlinder voorbij, hij 
gaat op de sleedoorn zitten en ik kan mijn ogen niet geloven: 
een Oostelijke vos en dat op MIJN route, ik ben nog aan het 
hyperen.’ 
We feliciteren Conny natuurlijk met deze prachtige 
waarneming en hopen allemaal er ook een te zien… 
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Oranjetipje 
Elk jaar besteden we er aandacht aan: het oranjetipje. Maar wie kijkt er ook niet naar uit? 
We hebben het al vaker gemeld: het oranjetipje is duidelijk talrijker geworden in de 25 
jaar dat we nu tellen. En ook dit jaar lijkt die trend zich voort te zetten. De grafiek toont 
het gemiddeld aantal vlinders over de periode 1990-2014 in vergelijking tot het gemiddeld 
aantal vlinders in de routes die tot nu toe zijn ingevoerd. Week 17 is weliswaar nog niet 
afgelopen, maar het lijkt erop dat er flink veel oranjetipjes vliegen. Het relatief koele, 
maar zonnige weer van de afgelopen dagen maakt ook dat ze wat makkelijker te zien zijn. 
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Facebookgroep vlindermonitoring 
Op Facebook hebben we een groep opgericht waarin tellers hun ervaringen kunnen 
uitwisselen. En natuurlijk de laatste nieuwtjes delen. 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.  
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