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Landelijk Meetnet Vlinders  
 

 

Juni 2016 

 

 

Beste teller, 

 

Het voorjaar van 2016 kan gerust wisselvallig genoemd worden. En die wisselvalligheid in het 

weer zet zich ook door in de vlinders. Tijd voor een eerste voorzichtige terugblik naar de 

lentevlinders van 2016. 

 

 

Aantal vlinders 
Eigenlijk begon het helemaal niet zo slecht met de 

voorjaarsvlinders. De eerste drie weken van april 

zaten we op ‘normale’ aantallen. Maar toen ging 

het mis. De laatste week van april (week 17) gaf 

koud en winderig weer met veel regen. Niet alleen 

halveerde het aantal vlinders in die week, vele 

overleefden het niet en in mei hadden we duidelijk 

minder vlinders dan normaal.  

Langzaam trokken we bij en begin juni zaten we 

weer op ‘normale’ aantallen vlinders. Vorige week 

markeerde het dieptepunt: de beruchte junidip. 

Maar vanaf nu gaat het weer bergopwaarts. De 

bruine zandoogjes en grote dikkopjes vliegen, en 

de komende weken zouden we weer flink wat 

vlinders moeten kunnen gaan zien.  

Een van de gevolgen is, dat de index voor 2016 

voor de meeste voorjaarsvlinders (nog) lager zal 

liggen dan voor 2015, dat ook al geen goed jaar was. 

 

 

Talrijkste vlinders 
Het tabelletje laat de talrijkste vlinders dit voorjaar zien. Meest in het oog springend: de 

koppositie voor de citroenvlinder. Zelden zagen we er zo veel als dit voorjaar, maar dat hij nu 

meteen talrijker zou zijn dan de witjes, dat hadden we niet gedacht. 

Maar let ook op het hooibeestje op plaats 4. Ook een onverwacht hoge plaats.  

 
srt_Nednaam Aantal vlinders Aantal routes 

citroenvlinder 3144 246 

klein koolwitje 2927 277 

klein geaderd witje 2701 255 

hooibeestje 1689 127 

oranjetipje 1449 146 

icarusblauwtje 1437 139 

bont zandoogje 1125 193 
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Distelvlinderinvasie 
Begin juni verschenen ineens distelvlinders in ons 

land. Even gloorde de hoop voor een ouderwetse 

invasie, maar helaas trokken de vlinders snel door.  

De grafiek laat het gemiddeld aantal distelvlinders 

per telling zien sinds het begin van de invasie, 

vergeleken met de grote invasie uit 2009. Toen 

begon die invasie op 17 mei, dit jaar op 1 juni. 

Inmiddels worden er nog wel dagelijks 

achterblijvers gemeld, maar de grote massa is 

doorgevlogen. Waarheen? Dat weten we op dit 

moment nog niet. We hopen in de toekomst door 

een nauwere samenwerking met andere 

vlindermeetnetten èn de online invoer (waar de 

Nederlandse tellers internationaal mee 

vooroplopen, hulde!) dit soort vragen te kunnen 

gaan beantwoorden. Even geduld nog. 

 

 

Koninginnenpage 
Tot een paar jaar geleden was het duidelijk hoe het ging met de koninginnenpage: die ging 

vooruit. Elk jaar rukte hij weer wat verder naar het noorden op en werden er meer geteld, dit 

alles onder invloed van stijgende temperaturen. Tot 2010. Vanaf dat jaar zijn de aantallen flink 

afgenomen. Zozeer dat dit voorjaar er pas zes koninginnenpages op vier routes zijn 

doorgegeven. Van het kaasjeskruiddikkopje werden er al meer gezien. Dit is vergelijkbaar met 

de aantallen van begin jaren negentig, alleen hadden we toen veel minder routes. Het zou wel 

eens het slechtste jaar voor de koninginnenpage sinds de start van het meetnet kunnen gaan 

worden. We zullen moeten bekennen dat we geen oorzaak weten. Naar deze spectaculaire 

vlinders wordt vrijwel nergens onderzoek gedaan. 

Allemaal goed opletten dus (al zullen weinig mensen deze vlinder missen als hij ergens zit). 
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Parelmoervlinders op de Wadden 
Mocht u deze zomer naar Terschelling of Vlieland gaan en zich thuisvoelen in de 
parelmoervlinders, dan kunt u een van de parelmoer-vakantieroutes tellen. De vlinders hebben 
de volgende topvliegtijden (landelijk; plaatselijk kan dat verschillen): 
Duinparelmoervlinder 24 juni - 14 juli 
Grote parelmoervlinder 6 juli – 22 juli 
Kleine parelmoervlinder 7 juli – 12 augustus 
Zilveren maan 27 juli – 7 augustus 
Voelt u daar wel voor, dan kunt u informatie, formulier en routebeschrijving opvragen via 
meetnet@vlinderstichting.nl 
 

 

Soortgerichte routes 
De komende soorten gaan binnenkort ook weer vliegen, let op als je een soortgerichte route 
hiervoor hebt. Topvliegtijd van de soort: 
Heideblauwtje 1 juli – 16 juli 
Grote weerschijnvlinder 3 juli – 14 juli 
Spiegeldikkopje 3 juli – 15 juli 
Bruine eikenpage 5 juli – 16 juli 
 
 

TIP van het meetnet team 
Wat een buien vallen er tegenwoordig! Het ene moment is het nog stralend zonnig, het andere 
moment valt de regen met bakken uit de lucht. Wij krijgen wel eens mail: “We hebben van onze 
route maar tot en met sectie 10 geteld, toen ging het regenen”. Wat je dan kunt doen: geef bij 
sectiebeheer aan voor die datum: sectie 11 t/m 20 (bijvoorbeeld) tijdelijk niet toegankelijk. Dan 
weten we dat het aantal vlinders van die datum van minder secties komt! 

 

 

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. 

 

 

Teltijd bijzondere soorten 
De topvliegtijd van een aantal belangrijke soorten komt er weer aan. Als u deze soorten in uw 

route heeft, of een soortgerichte route voor deze soort, ga binnenkort eens kijken. 

Topvliegtijd van: 

zilveren maan: 22 mei - 4 juni 

hooibeestje: 28 mei - 24 juni 

veenhooibeestje: 17 juni - 27 juni 

bosparelmoervlinder: 18 juni - 30 juni 

veenbesblauwtje 22 juni - 2 juli 

duinparelmoervlinder vanaf 24 juni 

 

 
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.  

 
 

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

mailto:meetnetten@vlinderstichting.nl

