De allereerste tellersdag, Culemborg 27 oktober 2018
Het begon als een idee. Weten al die tellers eigenlijk wel hoe belangrijk ze zijn? Wat er allemaal met
hun gegevens gebeurt? Kunnen die tellers nog anderen enthousiasmeren om ook mee te tellen? Is
het handig om de invoerapp alvast aan te kondigen? Daarom organiseerden we een tellersdag. In het
algemeen mag je met tien procent respons al heel blij zijn, en het was de eerste keer, dus wij
dachten 50 à 100 mensen te kunnen verwachten. We verstuurden de uitnodiging en binnen 1 dag
was het zaaltje voor maximaal 100 mensen dat we in gedachten hadden vol. Gelukkig had De
Gelderlandfabriek, ook in Culemborg, nog een zaal die vrij was. Uiteindelijk waren er 170 mensen die
zich op hadden gegeven, en ook (bijna) allemaal kwamen.
De dag begon met koffie, thee en lunch. En geanimeerde gesprekken. Tellers uit het hele land, van
Groningen tot Zuid-Limburg, waren naar Culemborg getogen en al snel stond iedereen te praten, ook
mensen die alleen waren gekomen. Uit de inventarisatie tijdens de opening van Titia bleek al snel dat
er vlinder- en libellentellers waren, en mensen die al nachtvlinders tellen; mensen die al 25 jaar
tellen en mensen die volgend jaar pas van plan zijn te gaan tellen maar daar, na deze dag, dubbel
enthousiast over zijn.
Roy van Grunsven liet zien wat dit jaar gebracht had met grafieken van zowel vlinders als libellen:
droogtedips, sommige soorten een volle maand eerder op hun top. Maar hoe ze het hebben gedaan
dit jaar zien we pas echt door de tellingen volgend jaar… we zijn benieuwd!
Martin Poot van het CBS vertelde hoe belangrijk de telgegevens zijn, hoe ze met behulp van weging
rekening houden met de verspreiding van het aantal routes over gebieden en fysisch-geografische
regio’s en wat er met de telgegevens wordt gedaan. Chris van Swaay borduurde hier nog op voort:
uit de tellingen worden niet alleen trends gehaald per soort, maar ook indicaties over hoe het gaat
met de hoeveelheid stikstof in de bodem, wat voor effect maatregelen hebben gehad op specifieke
gebieden, hoe het gaat met graslandvlinders in Europa. Henk de Vries liet de eerste resultaten zien
van het agrarisch meetnet voor de groene glazenmaker, zo belangrijk in het boerenland, en brak een
lans voor tellen tussen de koeien. Kars Veling vertelde meer over het nachtvlindermeetnet, hoe we
bezig zijn met een goedkopere val, en ook daarvoor werden mensen opgeroepen.
Na de pauze, met taart, vertelde Chris van Swaay over de mogelijk- en onmogelijkheden van de
invoerapp voor tellingen waarvan we verwachten dat hij in maart beschikbaar is. Vooralsnog is deze
nog gebaseerd op een app van SOVON, Avimap. Vanuit de zaal werd hardop meegedacht, fijn!
Daarna kwam de uitslag van de fotowedstrijd. Er waren 86 foto’s ingestuurd. Alle Vlinderstichting
medewerkers hadden mee mogen stemmen en iedereen bleek een andere favoriet te hebben –
makkelijk was het niet! Wat veel prachtige foto’s! Uiteindelijk was dit de volgorde, zie ook in
bijgevoegde pdf:
1: glasvleugelpijlstaart- Peter Hoogduin
2: mendicabeer- Tineke Cramer
3: gehakkelde aurelia- Paul Kreijger
4: populierenpijlstaart rups- Ati Vijge
5: oranjetipje- Annie Goverde
Na (of net voor) de wandeling met Kars door de ecologische wijk EVA-Lanxmeer in Culemborg ging
iedereen weer naar huis. Wij voelen ons enorm gezegend met zo’n achterban, en waren zeer
tevreden over deze dag en hopen dat de andere aanwezigen dat ook waren!
De pdf met de dia’s van de powerpoints is bijgevoegd en op de volgende pagina vindt u een aantal
genoemde links en oproepen.

Interessante links die zijn genoemd:
 https://www.vlinderstichting.nl
 https://www.clo.nl, zoals https://www.clo.nl/indicatoren/nl1406-vervroeging-vliegtijd-vlinders,
https://www.clo.nl/indicatoren/nl1414-vlinders-van-de-habitatrichtlijn,
https://www.clo.nl/indicatoren/nl1386-trend-van-dagvlinders,
https://www.clo.nl/indicatoren/nl1197-dagvlinders-in-steden,
https://www.clo.nl/indicatoren/nl1181-dagvlinders-van-graslanden,
https://www.clo.nl/indicatoren/nl1387-trend-van-libellen,
https://www.clo.nl/indicatoren/nl1416-libellen-van-de-habitatrichtlijn
 https://play.google.com/store/apps/details?id=org.obsidentify.recognition_i&hl=nl
 www.lepiforum.de
 https://www.cbs.nl/nl-nl/corporate/2017/33/vlinderstand-belangrijke-graadmeter-voor-denatuur
 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/10/voorzichtig-herstel-vlinderstand
 http://www.netwerkecologischemonitoring.nl/
 http://www.degroenevrijwilliger.nl (onder Rapporten staan een aantal resultaten van de
onderzoeken die er onder vrijwilligers (en potentiële vrijwilligers) zijn gedaan)
Oproepen die zijn gedaan:
 Meedoen met Agrarisch meetnet libellen/boeren-sloot-telling? Stuur een mail aan
henk.devries@vlinderstichting.nl
 Invoerapp mee testen? Stuur een mail aan meetnet@vlinderstichting.nl
 Meedoen met nachtvlinders tellen? Stuur een mail aan meetnet@vlinderstichting.nl. Meer
informatie is te vinden op https://www.vlinderstichting.nl/wat-wij-doen/meetnetten/landelijkmeetnet-nachtvlinders
 Hebt u mooie foto’s die volgens u aanvullend zijn voor wat er al op de site te vinden is (vooral
rupsen, eitjes, poppen, ga maar eens kijken) dan kunnen die gestuurd naar
foto@vlinderstichting.nl. Alleen al gedetermineerde, scherpe foto’s.
Op de tellersdag is ook gesproken over het exporteren van je routewaarnemingen naar
waarneming.nl: daar is tegenwoordig een knop voor, als je in een van je routes zit: Export XML. Dit
zijn wel meteen alle dagvlinders/alle libellen die alleen jij zelf op al jouw routes geteld hebt in dit
jaar. Dit wijst zich vanzelf, er staat een link naar de juiste plek op waarneming.nl bij. Als je deze
gebruikt komen ze niet dubbel in de Nationale Database Flora en Fauna.
Er zijn terreinbeheerders die hebben aangegeven dat ze niet willen dat er op hun terrein
waarnemingen in waarneming.nl worden ingevoerd (Hoge Veluwe bijv.). Gelieve daar rekening mee
te houden. Tellers mogen vaak komen en tellen waar andere mensen niet mogen komen, en dat
willen we zo houden, dus ga er netjes mee om.

