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Landelijk Meetnet Vlinders  
 

 

Augustus 2016 

 

 

Beste teller, 

 

Helaas blijft het weer ons tellers parten spelen. Soms is het zelfs midden in de zomer zoeken 

naar een goed telmoment. Maar hebben onze vlinders daar ook last van? 

 

 

Aantal vlinders 
Net als in 2013 is het weer een jaar met zeer 

hoge aantallen heideblauwtjes op sommige 

routes. Daarom ook nu weer een vergelijking 

met en zonder heideblauwtje.  

Zonder heideblauwtje begon de zomer prima en 

het gemiddeld aantal vlinders per telling liep 

gelijk op met het langjarig gemiddelde. Maar op 

week 28 (de tweede week van juli) komt de klad 

erin: in plaats van door te stijgen blijven de 

aantallen een paar weken gelijk. In een normaal 

jaar voegt het heideblauwtje hier hooguit een 

paar vlinders per telling aan toe, dit jaar waren 

dat er meer dan 20.  

De laatste drie weken dalen de aantallen ook al 

weer flink, een week of twee vroeger dan 

normaal. 

Samenvattend: op routes met heideblauwtjes lag het aantal vlinders ruwweg rond het 

gemiddelde, op routes zonder heideblauwtjes al gauw een kwart lager. En de aantallen dalen 

sinds eind juli sneller dan normaal. 

 

 

Talrijkste vlinders 
Het bruin zandoogje voert zoals altijd de lijst aan, met vlak daarachter het heideblauwtje. 

Daarna volgen de bekende soorten, waarbij natuurlijk de witjes, het bont zandoogje en het 

icarusblauwtje de komende weken nog talrijk aanwezig zullen zijn. 

 

Soort Aantal vlinders Aantal routes 

bruin zandoogje 31568 308 

heideblauwtje 24466 31 

klein geaderd witje 11188 327 

klein koolwitje 9376 362 

koevinkje 8428 131 

citroenvlinder 4958 289 

bont zandoogje 4386 289 

hooibeestje 4229 179 

oranje zandoogje 4225 111 

icarusblauwtje 4004 222 
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Distelvlinderinvasie 
Hoe ging het verder met de distelvlinderinvasie van 

begin juni? Zoals verwacht mocht worden kwam er 

een week of zeven later een vervolggeneratie uit de 

eitjes die begin juni waren afgezet. Maar omdat de 

vlinders in juni snel doorgevlogen waren, was de 

vervolggeneratie niet zo groot als we gehoopt 

hadden. Met 990 distelvlinders die tot nu toe zijn 

doorgegeven op 196 routes is het best een behoorlijk 

distelvlinderjaar. 

 

 

Tuinvlindertelling 
Elk jaar houden we in het eerste weekend van 

augustus de tuinvlindertelling. Die werd dit jaar 

gewonnen door de atalanta, gevolgd door de kleine 

vos en de dagpauwoog (zie vlindermee.nl). Laten we 

eens met de resultaten van ons meetnet kijken naar 

de resultaten. 

Voor zowel de atalanta als de dagpauwoog kwam de 

tuinvlindertelling eigenlijk te laat. Twee weken eerder 

zou de dagpauwoog vast gewonnen hebben, want die 

was toen duidelijk talrijker dan de atalanta. En voor 

de kleine vos kwam de tuinvlindertelling juist te 

vroeg. Eigenlijk nemen de aantallen pas nu weer flink 

toe in de aanloop naar de zomergeneratie, die ergens 

aan het eind van deze maand piekt.  

Maar de datum van de tuinvlindertelling ligt nu 

eenmaal altijd vast, dus ze moeten het er maar mee 

doen. 

 

Overigens was de dagpauwoog vooral in het noorden 

en noordwesten van het land talrijk (zie het kaartje). 

Ook in Brabant werden er nog aardig wat gezien, 

maar in de rest van het land waren de aantallen te 

laag om de atalanta te kunnen verslaan. 

 

http://www.vlindermee.nl/


De Vlinderstichting 2016 / Nieuwsbrief Landelijk Meetnet Vlinders  3 

 
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.  

 
 
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. 

 

 
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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