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Landelijk Meetnet Vlinders  
 
 
Oktober 2015 
 
 
Beste teller, 
 
Traditioneel loopt het vlindermonitoringseizoen tot 1 oktober. Maar sinds vorig jaar mag u ook 
later nog tellen, mits de weersomstandigheden voldoen aan de randvoorwaarden voor 
tellingen. Zo kunnen we enkele derde generaties tot het einde volgen. 
U heeft nu al enorm veel tellingen ingevoerd, weer meer dan vorig jaar. Ontzettend bedankt 
daarvoor. We hopen dat u de resterende tellingen (of al uw tellingen als u nog niets heeft 
ingevoerd) zo snel mogelijk kunt invoeren. Wij gaan er dan weer voor om een mooi jaarverslag 
klaar te maken. 
 
 
Aantal vlinders 
In de vorige nieuwsbrief schreven we al dat het aantal vlinders in juli en augustus ongeveer tien 
exemplaren onder het langjarig gemiddeld lag. Dat patroon heeft zich ook in september 
voortgezet.  
Omdat dit de maanden zijn met de grootste hoeveelheid vlinders, werkt dit uiteindelijk toch 
nog sterk door in het gemiddeld aantal vlinders op een gestandaardiseerd transect van 20 
secties lang. De figuur hieronder vindt u normaal ook in het jaarverslag. Voor 2015 moeten we 
nog wel een slag om de arm houden: nog niet alle tellingen zijn tenslotte binnen, en er kunnen 
nog vlinderrijke tellingen bij komen.  
Maar de grote lijn zal wel niet dramatisch anders worden: op het einde is 2015 een jaar met 
weinig vlinders, en dan vooral in de zomer. In het voorjaar lagen de aantallen dichtbij het 
langjarig gemiddelde. 
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Hulp bij monitoring grote vuurvlinder 
De Junior Rangers hebben meegeholpen bij de monitoring 
van de grote vuurvlinder. Junior Rangers zijn jongeren in 
de leeftijd van 12 t/m 21 jaar die in de directe omgeving 
van een nationaal park of natuurgebied wonen en 
gezamenlijk maandelijks natuuractiviteiten doen in hun 
‘achtertuin’. In april hebben negen Junior Rangers van 
Nationaal Park Weerribben-Wieden voor het eerst 
kennisgemaakt met de grote vuurvlinder in natuurgebied 
De Weerribben. Na een inleiding over de grote vuurvlinder 
door Erica Zwanenburg – telster van deze plot, en tevens 
vrijwilligster van Staatsbosbeheer - gingen ze samen op 
zoek naar waterzuringplanten. 
De Junior Rangers hebben bij alle waterzuringplanten die 
ze konden vinden een stok geplaatst. Op die manier zijn de 
planten goed te herkennen, zodat bij maaiwerkzaamheden 
deze waardplant van de grote vuurvlinder samen met 
eitjes, rupsen of soms met poppen niet wordt omgemaaid. 
Vanwege het koude voorjaar was het voor de jongeren en 
hun begeleiders goed zoeken om de nog kleine 
zuringplanten te kunnen vinden. Maar het is hen gelukt 
om een groot deel van de ca 150 planten terug te vinden 
en te markeren. Tijdens hun zoektocht werden er twee 
rupsjes ontdekt! Super trots waren ze dan ook dat ze deze 
bijzondere vondst in april hadden gedaan. 
In juli mochten de Junior Rangers weer aan de slag om dit 
keer de net gelegde eitjes en rupsen van de grote vuurvlinder mee te helpen zoeken. Ze hebben 
125 waterzuringplanten grondig bekeken en 377 eitjes (van ca. 1mm) van de grote vuurvlinder 
gevonden.  
Indy (14 jaar), één van de Junior Rangers, had zelfs het geluk om ook nog een grote vuurvlinder 
te zien. Een prachtig moment voor haar, als vlinderliefhebster! 
Meer informatie over Junior Rangers in Nederland: www.juniorrangers.nl. 
 
 
Sleedoornpage 
Waar de winter voor de meesten van 
ons de periode is waarin we weer 
uitkijken naar de voorjaarsvlinders, is er 
traditioneel één soort waarvoor de 
concentratie van de tellingen ligt in de 
winter. Als de blaadjes van de 
sleedoorns zijn gevallen, kunnen de 
eitjes van de sleedoornpage weer 
geteld worden, ruwweg tot eind 
februari (als de bloemetjes beginnen uit 
te lopen). Het lijkt een goede nazomer 
geweest te zijn voor de sleedoornpage: 
er werden op vrij veel plekken 
volwassen vlinders gezien (en dat is bij 
deze soort zeker niet iets gewoons). 
Laten we hopen dat er veel eitjes zijn 
afgezet. 
 
 
  

http://www.juniorrangers.nl/
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Enquête 
Onderzoekers van de Radboud Universiteit roepen u op om deel te nemen aan hun onderzoek 
naar motivaties van waarnemers en hun mening over het delen van data. De enquête gaat in op 
de werkwijze van het doen van waarnemingen, uw motivatie om dit te doen, en uw mening 
over het gebruik van de gegevens die u verzamelt.  
 
Dit landelijke onderzoek wordt uitgevoerd door de Radboud Universiteit in opdracht van NLBIF, 
een organisatie die zich inzet voor het delen van biodiversiteitsgegevens, in samenwerking met 
onder andere De Vlinderstichting. 
U zou u ons erg helpen door deze enquête in te vullen. Uw antwoorden worden uiteraard 
anoniem verwerkt. Om direct naar de enquête te gaan, kunt u op de volgende link klikken: 
https://survey.science.ru.nl/index.php/652689?lang=nl 
 
Met uw hulp komen we meer te weten over waarnemers in Nederland en hun wensen. Onder 
de deelnemers worden zes exemplaren van nieuwe boeken van natuurjournalist Caspar 
Janssen.  
 
Heeft u vragen over het onderzoek, neem dan contact op met de projectleider van de Radboud 
Universiteit, dr. Riyan van den Born. Zij is te bereiken via 024-3652188 (dinsdag t/m donderdag) 
of via R.vandenborn@science.ru.nl 
We bedanken u alvast hartelijk voor uw medewerking! 
 
Hoe lang worden routes geteld?  
Om deze vraag te beantwoorden hebben we gekeken naar de algemene routes uit 2014. We 
zien dan dat ongeveer een derde van de routes toen minder dan vijf jaar geteld werd (en dus 
vrij nieuw was), maar ook dat ongeveer een kwart van de routes langer dan vijftien jaar geteld 
werd. Dat is ontzettend lang, en vormt de stevige basis onder ons vlindermeetnet. Hulde aan 
alle tellers, of ze nu net begonnen zijn of al vijfentwintig jaar meetellen! 

 
 
 
 
 
  

https://survey.science.ru.nl/index.php/652689?lang=nl
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Facebookgroep vlindermonitoring 
Op Facebook hebben we een groep opgericht waarin tellers hun ervaringen kunnen uitwisselen 
(zie bijvoorbeeld de twee verhalen hierboven). 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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