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Landelijk Meetnet Vlinders  
 

 

September 2016 

 

 

Beste teller, 

 

September is hard op weg om records te breken, en de beste zomermaand van het jaar te 

worden. Extra generaties van dagpauwoog en landkaartje maken heerlijk om te tellen. 

Tijd voor een eerste voorzichtige blik op het vlinderjaar 2016. 

 

 

Aantal vlinders 
Net als de vorige keer een vergelijking met en zonder 

heideblauwtje. Augustus begint rond week 30, en we 

zien de aantallen vlinders snel dalen, veel sneller dan 

het gemiddelde over 1990-2015. Maar medio 

augustus stokte de achteruitgang (vooral dankzij de 

derde generatie witjes) en inmiddels zitten we weer 

precies op de ‘normaal’.  

2016 samengevat: weinig voorjaarsvlinders door het 

slechte weer eind april, en waar geen heideblauwtjes 

vlogen lage aantallen in de zomer. Wel een normale 

nazomer. 

 

 

Talrijkste vlinders 
Na de toppers bruin zandoogje en heideblauwtje volgen de twee witjes. Vooral de afgelopen 

weken waren die bijzonder talrijk. Wie weet gaat er nog wel een over de 20.000 exemplaren. 

Ook de dagpauwoog zou nog wel eens kunnen stijgen, die heeft nu een grote tweede generatie.  

 

Soort Aantal vlinders Aantal routes 

bruin zandoogje 35357 327 

heideblauwtje 24759 31 

klein geaderd witje 18978 368 

klein koolwitje 15948 396 

koevinkje 8537 136 

hooibeestje 8209 215 

bont zandoogje 6857 314 

icarusblauwtje 6107 258 

citroenvlinder 6064 305 

oranje zandoogje 5076 125 

dagpauwoog 4331 296 
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Viering honderd miljoenste waarneming NDFF 
Honderd miljoen uniform gevalideerde waarnemingen in de Nationale Databank Flora en 

Fauna. Dát is het resultaat van tien jaar van uw werk en inzet. Een fantastische prestatie die we 

samen als waarnemers, validatoren, provincies, waterschappen, terreinbeherende organisaties 

en PGO’s hebben behaald. Dat moet natuurlijk gevierd worden en daarom nodigen wij u van 

harte uit voor een feestje. 

 

Ook als tellers voor het Landelijk Meetnet Vlinders bent u uitgenodigd om te komen. 

 

Datum: 7 oktober 2016 

Locatie: Dierenpark Amersfoort 

Tijd: 13.30 – 17.30 uur 

 

Waarom u dit feestje beslist niet wil missen: 

 Uitreiking prijs 100 miljoenste waarneming aan waarnemer én validator 

 Taart (natuurlijk)! 

 Interessante presentaties over werk PGO’s en NDFF 

 Boeiend intermezzo (geeft stof tot nadenken) 

 Borrel (natuurlijk)! 

  Gratis toegang tot Dierenpark Amersfoort (hele dag) 

Bent u er ook bij? Leuk! Aanmelden kan hier: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXjKamGFhkapGgVsUZWrmU--

hqcQPnnN8f_CHYvrolaUfwqg/viewform. 

 

 

Extra generaties 
Een aantal soorten heeft deze september een grote extra generatie: een tweede voor de 

dagpauwoog, een derde voor het bont zandoogje. Niet ongewoon, maar er zijn er nu wel veel, 

en dat maakt het matige vlinderjaar toch nog wat goed. Het landkaartje loopt al weer op zijn 

eind. De gehakkelde aurelia, ook vaak goed voor een verrassing in september, kwam toch niet 

zo sterk meer uit de verf. 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXjKamGFhkapGgVsUZWrmU--hqcQPnnN8f_CHYvrolaUfwqg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXjKamGFhkapGgVsUZWrmU--hqcQPnnN8f_CHYvrolaUfwqg/viewform
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Een eerste blik op de resultaten 
Met veel data al ingevoerd in de database, kunnen we ook een voorzichtige blik werpen op de 

winnaars en verliezers. Dit zijn natuurlijk alleen voorlopige cijfers, later zullen we voor alles de 

‘officiële’ indexen en trends berekenen met het CBS. Maar dat er dit jaar meer citroenvlinders 

en landkaartjes waren dan een paar jaren geleden, en juist weinig koninginnenpages, dat is nu 

wel al duidelijk.  

 
Winnaars Verliezers 

duinparelmoervlinder koninginnenpage 

spiegeldikkopje bruine eikenpage 

citroenvlinder grote parelmoervlinder 

landkaartje bruine vuurvlinder 

dagpauwoog gehakkelde aurelia 

kleine parelmoervlinder kommavlinder 

bosparelmoervlinder groot dikkopje 

boomblauwtje zwartsprietdikkopje 

hooibeestje bont dikkopje 

klein geaderd witje icarusblauwtje 

bruin zandoogje  

heideblauwtje  

 
 

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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