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Landelijk Meetnet Vlinders  
 

 

Juni 2015 

 

 

Beste teller, 

 

Het voorjaar is eigenlijk voorbij, maar we wachten nog op de zomer. Of in ieder geval op 

de zomervlinders. Nog een weekje of wat, dan zullen de bruine zandoogjes en grote 

dikkopjes weer de routes bevolken. 

 

 

Aantal vlinders 
Terugkijkend naar het voorjaar kunnen we stellen dat het – wat de vlinders betreft – een 

heel normaal voorjaar was. Het gemiddeld aantal vlinders per telling week nauwelijks af 

van de lange termijn. Ook de piek was bijna precies in dezelfde week. Na het superwarme 

voorjaar van 2014 zou je bijna vergeten dat we nu eenmaal in Noordwest Europa wonen, 

en dat koele en regenachtige dagen nu eenmaal bij ons klimaat horen. 

De junidip zal dit jaar daadwerkelijk weer in juni vallen (vorig jaar nog in mei). Na deze 

week gaan de aantallen vlinders dus weer oplopen. We hebben er zin in! 
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Voorjaarsvlinders 
Nu we in de junidip zitten, kunnen we even terugkijken. Welke soorten deden het dit 

voorjaar opvallend goed of slecht? 

 

Goed 

Oranjetipje (zie voorbeeld hieronder), bont zandoogje, bont dikkopje, landkaartje en groot 

koolwitje deden het goed dit voorjaar. De eerste drie zijn al jaren soorten die het goed 

doen, maar het landkaartje krabbelt pas nu weer wat op na een reeks slecht jaren. 

Verheugend om te zien dat het in 2015 ook weer verder verbeterde. Het groot koolwitje 

gaat al jaren langzaam achteruit. Nog steeds een algemene en wijd verbreide soort, maar 

ook steeds iets minder talrijk. In grote delen van Europa zijn dit voorjaar opvallend veel 

grote koolwitjes gezien, en ook bij ons deed de soort het beter dan de laatste jaren. 

 

 

 

 

 

 

Gemiddeld 

Klein koolwitje, klein geaderd witje (zie voorbeeld hieronder) en boomblauwtje hadden 

een jaar dat vergelijkbaar is met het gemiddelde van de vorige jaren.  
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Slecht 

Een paar soorten deden het slechter dan de vorige jaren: groentje en kleine vuurvlinder. 

Het groentje (zie de grafiek hieronder) kan flink fluctueren van jaar tot jaar. In 2015 kwam 

hij langzaam op gang, en lijkt ook al weer vlug in te zakken. We weten niet goed waardoor 

de fluctuaties bij deze soort veroorzaakt worden. Gelukkig lijkt hij tot nu toe altijd weer 

terug te veren, geen reden tot paniek. 

 

 

 

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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