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Dagvlinders, NEM-telroutes Dagvlinders 

 

In de periode april tot en met september zijn de twee vrijwilligers 16 keer het veld in geweest 

om te tellen. Standaard worden er dan secties van 50 meter lang met een virtuele 

begrenzing van 5x5 meter om de waarnemer heen bekeken en alle vlinders (soort, aantal) 

genoteerd. In totaal zijn het 30 secties, 16 secties langs de afwatering ten noorden van het 

meteoveld, 2 secties over het Vlonderpad (vanaf 15 juni) en 12 secties langs het fietspad. 

 

In totaal zijn er maar 13 soorten genoteerd dit seizoen, aan de ene kant logisch, in de winter 

van 19/20 is het gebied letterlijk op de schop geweest, maar de hoop was toch dat er meer te 

zien zou zijn. In totaal zijn er 440 exemplaren geteld, daarvan was ruim de helft het klein 

koolwitje (Pieris rapae). Leuke soorten waren het bruin blauwtje (Aricia agestis) (1ex), 

hooibeestje (Coenonympha pamphilus) (2ex) en kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas) (12 

ex). De Citroenvlinder (Gonepteryx rhamni) scoorde laag, met maar 3 ex. Tijdens de 

tellingen zijn er geen dagactieve nachtvlinders gezien. 

 

Door studie en werk was het af en toe lastig om de wekelijks route te doen, zeker ook als het 

weer net in die weken niet meewerkt. Af en toe gelopen op momenten dat het 

meteorologisch nog net kon, maar in zo’n open vlakte is er dan weinig te zien.  

 

De route is over het algemeen goed te doen wat lengte betreft. Wel was de beloopbaarheid 

van het pad in juni erg matig, hoog gras en met droogtescheuren, wat het lopen af en toe 

lastig maakte. Ook het doel om net naast het fietspad te lopen werd op een gegeven 

moment onmogelijk vanwege de hoeveelheid riet dat er dan staat.  

 

 
Tabel: Waargenomen vlinders per maand, 2020. 

apr mei jun jul aug sep Totaal

atalanta 5 4 14 5 1 29

bruin blauwtje 1 1

bruin zandoogje 1 41 4 46

citroenvlinder 3 3

dagpauwoog 1 1 19 1 6 28

distelvlinder 3 3

groot koolwitje 1 1 2

hooibeestje 2 2

icarusblauwtje 1 2 3

klein geaderd witje 5 3 5 6 12 7 38

klein koolwitje 8 29 38 63 111 12 261

kleine vos 1 3 6 2 12

kleine vuurvlinder 2 1 9 12

Totaal 18 38 52 159 138 35 440


