
De Vlinderstichting 2017 / Nieuwsbrief Landelijk Meetnet Vlinders  1 

Landelijk Meetnet Vlinders  
 

 

april 2017 

 

 

Beste teller, 

 

Na een mooi begin van het telseizoen ging het na 9 april toch weer mis. Het regent wel niet 

zoveel, maar meestal is het simpelweg te koud om te tellen. Hopelijk gaat het snel weer bergop 

met de temperatuur.  

 

 

Aantal vlinders 
Een snelle blik op het aantal vlinders tot nu toe laat zien dat de aantallen duidelijk hoger lagen 

dan voorgaande jaren. Niet geheel onverwacht: het was tenslotte al in maart mooi weer.  

 

 

Kijken we in detail naar de soorten, dan zien we met name veel dagpauwogen. Deze soort had 

in 2016 twee grote generaties, en vermoedelijk zijn veel vlinders gaan overwinteren. Zie ook 

http://www.vlinderstichting.nl/wow-wat-een-dagpauwogen.  

 

 

 

 

 

 
  

Soort Aantal vlinders Aantal routes 

dagpauwoog 1294 195 

citroenvlinder 901 148 

oranjetipje 725 95 

klein geaderd witje 516 102 

klein koolwitje 452 108 

kleine vos 247 78 

gehakkelde aurelia 213 69 

bont zandoogje 196 60 

boomblauwtje 149 69 

atalanta 46 30 

landkaartje 44 23 

http://www.vlinderstichting.nl/wow-wat-een-dagpauwogen
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Aardige mensen! 
Teller Mirjam Niemans schreef: 

Hoewel ik geen liefhebber ben van Parkeerbeheer heb ik nu wat aardigs over twee medewerkers 

van deze club te melden. Verrassend! Ik had een hekel aan Parkeerbeheer gekregen, omdat de 

begeleider van mijn psychiatrische buurman zonder pardon op de bon werd geslingerd, omdat 

hij geen parkeergeld had betaald. Toen ik die bon trachtte te voorkomen, kreeg ik alleen een 

pesterig lachje en de woorden: Te laat...! Bah, nare mensen, was mijn conclusie. 

Enkele weken geleden, het was nog prachtig zomerweer, zag ik twee 

parkeerbeheermedewerkers op de Lindenlaan van hun scooter afstappen. Benieuwd wat ze hier 

kwamen doen, volgde ik ze. De twee potige kerels stapten linea recta op de vlinderstruik van 

mw.Melcher af en bleven daar staan. Ik dacht aan wildplassen, dat gebeurt nogal eens, dus ik 

hield mijn blik strak op ze gevestigd om hen op het moment supreme te kunnen betrappen. 

Maar nee, de gulpen gingen niet open. Dus stapte ik er heen en vertelde ze dat ik benieuwd was 

wat ze kwamen doen. Vlinders kijken, mevrouw, klonk het verontschuldigend en de dikste van 

de twee somde gelijk een heel arsenaal aan vlinders op, die hij en zijn kornuit al hadden gespot. 

Ik zei dat ik dat niet had verwacht en vertelde ze over de onvriendelijke ervaring. O, dat zouden 

wij nooit doen, mevrouw! riepen ze meteen. Nee he? geloofde ik direct. Ze liepen graag even 

mee naar mijn insecten-hotel en waren enthousiast over de bedrijvigheid. Ik zie ze bij mooi weer 

nog steeds elke dag, tot er geen vlinder meer te bekennen is. En dan vertellen ze wat ze gezien 

hebben. Leuk! 

 
 

Nectarplanten 
In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep om nectarplanten te tellen, om zo inzicht te 

houden in het aantal bloemen voor onze vlinders. Het kan handig zijn om in het veld een 

formulier te hebben waarop alle uitleg staat. We hebben dit nu ontwikkeld. U kunt het 

downloaden van: http://www.vlindernet.nl/doc/formulier_nectarplanten_v2_april_2017.pdf 

Als u het uitprint kunt u het mee nemen het veld in om meteen de nectarplanten te noteren. 

 

 

  

http://www.vlindernet.nl/doc/formulier_nectarplanten_v2_april_2017.pdf
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Eikenpage 
In principe tellen we alle vlinders in een telkooi van 5x5x5m. Dat is niet voor 

niets: bij een grotere marge zullen er steeds grotere verschillen gaan ontstaan 

tussen tellers, en ook zijn sommige soorten makkelijker op grotere afstand te 

zien en te herkennen (mannetjes citroenvlinder bijvoorbeeld) dan andere 

soorten (een bruin blauwtje bijvoorbeeld). 

Een van de consequenties is dat soorten die hoog in de bomen leven zo buiten 

onze telkooi vallen. Het duidelijkste voorbeeld is de eikenpage: heel af en toe 

zie je ze laag bij de grond, maar als je naar boven gaat staan turen kun je er zomaar een stel 

zien vliegen boven in de kruin. 

 

Voor wie graag de eikenpages in de boomkruinen 

wil meetellen hebben we nu een oplossing. Er 

wordt een nieuwe soortgerichte route gemaakt 

voor de eikenpage die virtueel door de 

boomkroon loopt. De route loopt exact gelijk aan 

uw huidige route, met als uitzondering de hoogte. 

U kunt hem dus ook tegelijk met uw bestaande 

algemene route tellen. 

Lijkt het u wel wat, neem dan contact op met 

meetnet@vlinderstichting.nl. We kunnen hem 

dan meteen voor u aanmaken. We hoeven er niet 

voor langs te komen, want de route is immers 

exact gelijk aan de bestaande route. 

 

 
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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