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Ook dit jaar hebben we onze gezinsvakantie aan zee 
met twee dagen ingekort omwille van het vlinder-
telweekend. Door de lage temperatuur kwamen de 
vlinders schoorvoetend tevoorschijn. Nochtans was ik 
al van bij de start van mijn eerste telling om 8.30 uur 
goed geluimd: ik ontdekte een zestigtal rupsjes van 
dagpauwoog op brandnetels achter ons materiaalkot. 
Ook de kleine muntvlindertjes waren al vanaf het be-
gin present en concentreerden zich rond kattenkruid 
en wilde marjolein. Om 10.00 uur was de tempera-
tuur al gestegen tot 18° C en kwam een atalanta zich 
opwarmen. Vrij snel volgden twee zandoogjes: zowel 
een mannetje oranje zandoogje als een sterk afgevlo-
gen bont zandoogje.

Om 11.00 uur begon het echt op gang te komen om-
dat de temperatuur graadje na graadje bleef stijgen. 

En om 12.00 uur had ik reeds 11 verschillende soorten 
genoteerd. Maar om 12.30 uur begon het plots volle-
dig te betrekken met een forse regenbui tot gevolg. 
Op slag waren alle vlinders weg en de temperatuur 
daalde in snel tempo met 3 graden tot 19° C. Toen 
de hemelsluizen dichtgingen, vloog vanaf de bud-
dleja een opgeschrikt klein geaderd witje tussen de 
regendruppels weg. Ook een kolibrievlinder had zich 
niet laten afschrikken en lurkte lustig, maar wel snel, 
nectar aan de buddleja. 

Omstreeks 15.00 uur kwam het mooiste moment: 
een boomblauwtje fladderde rond de bolklimop. Ik 
heb het ongeveer 30 min geobserveerd: het was druk 
in de weer om geschikte plaatsjes te zoeken voor 
ei-afzet. In de late namiddag vloog een hageheld 
enkele keren met zijn typisch grillige vlucht om mij 
heen. Ook werd toen de kans groter om een eikenpa-
ge te kunnen spotten. Op een zonnig en bijna windstil 
moment heb ik twee keer een solovluchtje kunnen 
waarnemen.
Hierna begonnen de vlinders langzaam maar zeker 
een slaapplaatsje te zoeken. In onze vlindertuin is 
keuze genoeg. Zo zag ik af en toe een atalanta in onze 
krentenboompjes mee met de zon omhoogklimmen. 
De vlinderbuikjes zijn gevuld met nectar en ze hebben 
hun rust voor vandaag verdiend. Een laatste telling 
om 19.00 uur was vlinderloos. 
Ik heb vandaag toch 14 verschillende soorten kunnen 
aankruisen met een algemeen totaal van 46 vlinders. 
Ik had stilletjes gehoopt om de zeldzame keizersman-
tels terug te mogen begroeten. De laatste weken heb 
ik immers tot zes keer toe een zwervend exemplaar 
op onze buddleja’s gespot (zowel mannetje als vrouw-
tje)! Maar ze komen natuurlijk niet op afroep.

Moraal van het verhaal: als je goed zorgt voor vlin-
ders, toch een van onze belangrijkste graadmeters 
van het milieu, belonen ze je altijd met hun talrijke 
en kleurige aanwezigheid. Tel ook eens wat langer 
dan een kwartier de vlinders in je tuin. Dat is volop 
genieten aan je eigen achterdeur in je eigen natuur-
reservaatje! 

Ook in Vlaanderen vindt jaarlijks een tuinvlindertelling plaats. Ortwin Hoffmann doet daar 
al sinds de start in 2009 aan mee. In zijn prachtige vlindertuin in Waasmunster (halverwege 
Antwerpen en Gent) is het altijd weer een verrassing wat je aantreft. Een impressie van een 
dag tellen tijdens de tuinvlindertelling in 2017.
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TUINTELLING 2017 (zaterdag + zondag)

Ortwins tuin 16 soorten totaal 53 exemplaren

Gemiddelde Vlaamse tuin 4 soorten totaal 6 exemplaren

Gemiddelde Nederlandse tuin 4 soorten totaal 9 exemplaren

Meedoen aan de TuinvlinderTelTiendaagse is eenvoudig: kijk een kwartier naar de vlinders 
in je tuin en geef door wat je ziet. Een distelvlinder, misschien?
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Doe mee met de TuinvlinderTelTiendaagse
27 juli t/m 5 augustus 2018 
Omdat de tuinvlindertelling dit jaar haar 10-jarig 
bestaan viert, is ze verlengd van twee naar tien dagen. 
Dat betekent meer kans op goed weer en meer tijd om 
te tellen! Kijk op een of meer dagen naar jouw keuze 
minimaal een kwartier lang naar de vlinders in je tuin 
en geef door wat je ziet. Je mag zoveel tellingen doen 
als je wil: alle beetjes helpen! Ortwin Hoffmann geniet van  het tellen 

van de vlinders in zijn tuin.N
icole de Vlieger


