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De Vlinderstichting

Dagpauwoog wint 
Tuinvlindertelling 2022

Het weekend van 15, 16 en 17 juli was de jaarlijkse tuin-
vlindertelling en het was weer een groot succes! De 
maar liefst 6.033 tellers die meededen hebben ruim 
73.000 vlinders doorgegeven.

Weekendtelling
Vorig jaar was de telling drie weken lang. Daardoor 
werd er vooral geteld wanneer er veel vlinders waren. 
Daarom is er dit jaar gekozen om in één weekend te 
tellen, zodat we zien welke vlinders in ons land te 
zien zijn op één moment. Ondanks (of juist door) de 
verkorte telling waren er meer tellers dan de laatste 
paar jaar. 

Ieder jaar organiseert De Vlinderstichting de tuinvlindertelling om een inzicht te krijgen van 
hoe het gaat met de vlinders in de bebouwde omgeving. Vlinders zijn gevoelige insecten en 
reageren snel op het milieu en klimaatverandering. Met de data van de tuinvlindertelling over 
de jaren heen kunnen we de veranderingen volgen. 

Een nieuw jasje
De tuinvlindertelling is onderdeel van Tuintelling, 
waarin Vogelbescherming, De Vlinder stichting, 
Sovon, De Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting EIS 
en FLORON samenwerken. Het hele jaar door worden 
tellingen voor verschillende soortgroepen gehouden. 
Begin juli zijn de nieuwe websites tuintelling.nl en 
jaarrondtuintelling.nl gelanceerd. Op tuintelling.nl 
worden alle evenement-tellingen gehost en is meer 
informatie te vinden over de soorten per telling via 
het soortenboek. Jaarrondtuintelling is voor de tellers 
met wat meer ervaring die het hele jaar rond tellingen 
in hun tuin doen. Voorheen had de tuinvlindertelling 
een eigen website, maar deze is sinds dit jaar geïnte-
greerd met deze twee websites. 

Minder vlinders?
Tijdens de telling kregen we veel mooie kiekjes, 
verhalen en vragen binnen via onze sociale media. De 
meest gestelde vraag was waarom de telling niet een 
weekend eerder was, want toen waren er veel meer 
vlinders. Dat klopte inderdaad voor sommige delen 
van het land; daar zaten ze net tussen vlindergenera-
ties in waar sommige soorten al afnamen en nieuwe 
soorten nog uit hun pop moesten kruipen. Gelukkig 
maakt dit niet uit voor de data van de tuinvlindertel-
ling! Deze data worden namelijk geïnterpreteerd aan 
de hand van de data van onze meetnetvrijwilligers, 
die het hele jaar door tellen.

De winnaar van het weekend
Er leken dit jaar twee kanshebbers te zijn om het 
meest te worden gezien. In de weken vóór de tuin-
telling waren er veel dagpauwogen gezien. En de 
tweede generatie kleine vos kon ieder moment op-
duiken, maar het was de vraag of dat in dit weekend 
al zou gebeuren. Op zaterdag stond de dagpauwoog 
nog zonder concurrentie boven aan de lijst en hoewel 
de aantallen in de loop van het weekend afnamen, 
bleek de dagpauwoog overduidelijk de ‘winnaar’ van 
het weekend: hij werd liefst 16.731 keer waargeno-
men. De winnaar van vorig jaar, de atalanta, bezette 
de tweede plek. De kleine vos liet nog even op zich 
wachten en strandde op plek vijf.De dagpauwoog werd het meest gezien tijdens de Tuinvlindertelling 2022.

Kars Veling
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Opvallende waarnemingen. 
Vlak voor de telling is besloten een extra soort toe 
te voegen aan de lijst: de keizersmantel. Normaliter 
is die niet veel te zien in tuinen, maar dit jaar was dat 
anders: de keizersmantel is in elf provincies waargeno-
men in tuinen! Ook opvallend was dat de citroenvlin-
der, nummer 4 van dit jaar, voornamelijk is waarge-
nomen op zandgronden. Het landkaartje werd dit 

Top 10 van waargenomen vlinders met daaronder de aantallen tijdens de Tuinvlindertelling 2022.

Overzicht waargenomen dagpauwogen. Overzicht waargenomen keizersmantels.

jaar, net als de dagpauwoog, het meest gezien in het 
noorden van ons land en de koninginnenpage voor-
namelijk in het zuiden. Uit de reacties bleek dat de ko-
librievlinder een van de favorieten was bij de tellers. 
Dit is een dagactieve nachtvlinder die veel voorkomt 
in de Nederlandse tuinen. Altijd leuk om te zien!


