Tuinvlindertelling 2014

Tekst: Ieder jaar, tijdens het eerste weekend van augustus,
Ineke Radstaat houdt De Vlinderstichting de tuinvlindertelling. Het
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aantal vlinders dat in 2014 werd geteld is vergelijkbaar
met de jaren 2011 en 2012. In 2013 waren de aantallen
hoger, maar dat was een extreem goed vlinderjaar.
Wat het weer betreft gaat 2014 de boeken in als een
van de warmste jaren ooit. Zowel het voorjaar als het
najaar was warm. Daardoor viel de vlinderpiek wat
eerder dan normaal. Dat zien we duidelijk terug in de
resultaten van de tuinvlindertelling. Veel deelnemers
aan de tuinvlindertelling gaven aan dat hun vlinderstruik in de tuin helaas al was uitgebloeid tijdens het
telweekend. De hele natuur kwam vroeger op gang
door het warme voorjaar en de warme zomer.
Overal in het land werd geteld. In de provincie NoordHolland werden de meeste tellingen gedaan, op de

voet gevolgd door Zuid-Holland en Noord-Brabant.
Vooral in gebieden op de kleigrond op het platteland telde men veel vlinders. In Zeeland, Friesland en
Groningen zijn gemiddeld 17 tot 20 vlinders per tuin
geteld.
Veel of weinig vlinders?
De vlinderstand in ons land wordt gestuurd door
de kwaliteit en kwantiteit van het leefgebied.
Daaroverheen zijn er jaar-op-jaar-fluctuaties door
het weer. Dat leidt soms tot heel goede vlinderjaren
(zoals 2013 en 2009), en soms tot heel slechte (zoals
2012). Maar in de langetermijntrend veroorzaakt het
weer slechts ‘rimpelingen’. De tuinvlindertelling wordt
jaarlijks herhaald. Op die manier krijgen we een steeds
beter beeld van de vlinders in de Nederlandse tuinen.
Bijzonderheden
Een greep uit de opmerkelijke waarnemingen: dit
jaar werden 646 argusvlinders geteld, een soort die
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Totaal aantal getelde vlinders (x 10)

3.124
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3.338
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6.902

Totaal aantal tellingen

1372
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Gemiddeld aantal vlinders per telling
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Gemiddeld aantal soorten per telling
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eigenlijk op het platteland voorkomt maar het daar erg
moeilijk heeft. Hij liet zich dit jaar wel in meer dan 250
tuinen zien. Ook noemenswaardig: de spaanse vlag.
Deze nachtvlinder is in Limburg, waar hij zich op diverse plaatsen gevestigd heeft, een aantal keer gezien.
Voor de rest van Nederland is deze vlinder echt een
zeldzaamheid. Andere soorten die je niet direct in de
tuin verwacht, maar die wel werden gemeld: heivlinder
(85x), keizersmantel (9x) en kleine parelmoervlinder
(27x).
Help de vlinders!
Naast het tellen van vlinders in de tuin heeft de tuinvlindertelling nog een doel: het informeren over het

vlindervriendelijk inrichten van de tuin. Want met de
juiste planten op de juiste plek kan iedereen zijn tuin
veranderen in een vlinderparadijs! Kijk voor alle tips op
www.vlindermee.nl.
De tuinvlindertelling is natuurlijk een momentopname.
De Vlinderstichting verzamelt het hele jaar gegevens over
vlinders. Iedereen kan daar aan bijdragen door vlinderwaarnemingen doorgeven. Waarnemingen uit de tuin
kunt u doorgeven via www.vlindermee.nl. Alle andere
vlinderwaarnemingen kunt u kwijt op www.telmee.nl of
www.waarneming.nl.

Doe mee met het grootste tuinonderzoek van Nederland!
Tuinen beslaan een groot deel van Nederland. Maar wat er allemaal in leeft aan soorten vogels, vlinders, zoogdieren, amfibieën en insecten
weten we nauwelijks! Met jouw hulp proberen we dat goed in beeld te krijgen. Als je denkt dat in tuinen alleen algemene planten en dieren voorkomen, dan heb je het mis. Maar ook van de gewone soorten weten we niet goed waar ze voorkomen. Daarom is het hard nodig
om de natuur in tuinen beter in beeld te krijgen. Ook jouw tuin zit vol leven, geef het door!

ook jouw tuin zit vol leven!
tuintelling.nl

De Jaarrond Tuintelling is een initiatief van: Vogelbescherming Nederland, Sovon Vogelonderzoek Nederland, de Vlinderstichting, RAVON, Zoogdiervereniging,
FLORON en EIS Kenniscentrum Insecten.
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