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Jaarlijks organiseert De Vlinderstichting tijdens het 

eerste weekend van augustus een landelijke tuinvlin-

dertelling. 2012 bleek een succesvol jaar: nog nooit eer-

der werd er in zoveel tuinen geteld. In maarliefst 2285 

tuinen in Nederland gingen mensen op zoek naar vlin-

ders. De kleine vos werd het meest geteld, gevolgd 

door de dagpauwoog en de atalanta. Alle resultaten 

staan op www.vlindermee.nl.

In meer dan 2200 tuinen zijn vlinders geteld tijdens 
de tuinvlindertelling: een recordaantal. De provincie 
Gelderland was hofleverancier met meer dan 450 
getelde tuinen, Noord-Brabant en Zuid-Holland ble-
ven niet ver achter. In grote delen van Nederland was 
het beide dagen mooi weer en werden volop vlinders 
gezien.
In totaal zijn ruim 30.000 vlinders geteld. In 23 van de 
2285 tuinen werden geen vlinders gezien. Het gemid-
deld aantal vlinders per tuin was 13, het gemiddeld 
aantal soorten 5.
Naast de dagvlinders werden er ook verscheidene 
nachtvlinders gemeld, zoals gamma-uil en kolibrievlin-
der. Een veel geziene bezoeker was het muntvlindertje, 
een micro-nachtvlindertje dat ook overdag actief is. Er 
werden er ongeveer vierhonderd gemeld.

Veel gestelde vragen
Hoe werkt dat eigenlijk, zo’n tuinvlindertelling? Tijdens 
het vlindertelweekend ontvangt De Vlinderstichting 
regelmatig vragen van deelnemers. Hieronder de 
meest gestelde vragen (en de antwoorden die daar bij 
horen) op een rijtje:
•	 Hoe	vaak	en	hoe	lang	mag	ik	tellen	tijdens	het	week-

end?
Zo vaak en zo lang als je wilt. De bedoeling is dat 
je een rondje door je tuin loopt en dan alle vlinders 
noteert. Als je slechts tijd hebt voor één rondje, is dat 
voldoende. Maar als je gedurende de dag meerdere 
rondjes loopt, is dat ook prima. Zo telt iedereen op 
zijn eigen manier!

•	 Hoe	voorkom	ik	dat	ik	dezelfde	vlinder	vaker	tel?
Door alleen maximale aantallen te noteren. Als je 
bijvoorbeeld een kleine vos ziet, en vijf minuten later 
nog een, noteer je nog steeds maar één kleine vos. 
Dit kan namelijk dezelfde zijn. Pas wanneer je twee 
kleine vossen tegelijk ziet, noteer je er twee. Op die 
manier voorkom je dubbeltellingen.

•	 Hoe	voorkomt	De	Vlinderstichting	dat	mensen	ver-
keerde waarnemingen doorgeven?
De Vlinderstichting controleert de gegevens 
voordat ze in de databank worden opgeslagen. 
Waarnemingen van hele bijzondere soorten worden 
gecheckt, bijvoorbeeld door de waarnemer te vra-
gen om een foto. Uiteraard kan het best gebeuren 
dat iemand een klein koolwitje aanziet voor een 
klein geaderd witje. Fouten worden nu eenmaal 
gemaakt. De Vlinderstichting houdt de waarnemin-
gen in de gaten en bekijkt bij grote uitschieters wat 
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van de meest bekende. Maar ook ijzerhard (verbena), 
lavendel, zonnehoed, dropplant en munt zijn plan-
ten die veel nectar geven. Op de website van De 
Vlinderstichting staat een vlinderplanten-top50, die 
veel inspiratie biedt!

de oorzaak is. 
•	 Wordt	er	maar	één	weekend	per	jaar	geteld?

De tuinvlindertelling is natuurlijk een momentop-
name. De Vlinderstichting verzamelt het hele jaar 
gegevens over vlinders. U kunt álle vlinders die u 
ziet - in de natuur, stad of dorp of in de tuin – het 
hele jaar door aan ons doorgeven. Waarnemingen 
uit de tuin kunt u maandelijks doorgeven via www.
vlindermee.nl.

•	 Er	zijn	dit	jaar	heel	veel	vlinders	geteld.	Is	2012	een	
goed vlinderjaar? Nee, zeker niet. Sterker nog: 2012 
is vooralsnog een matig jaar. De gegevens van de 
tuinvlindertelling bevestigen dat ook. De absolute 
aantallen zijn hoog, omdat er een recordaantal 
mensen heeft meegeteld. Maar gemiddeld ligt dat 
anders. Die aantallen zijn veel lager dan voorgaande 
jaren, zoals bijvoorbeeld in 2009 en 2010. Er zijn ook 
23 tuinbezitters die hebben aangegeven helemaal 
geen vlinders te hebben gezien dat weekend.

•	 Welke	planten	moet	ik	in	mijn	tuin	zetten	om	meer	
vlinders te zien?
Vlinders komen af op planten waar veel nectar in zit: 
hun voedsel. Er zijn heel veel verschillende tuinplan-
ten die veel nectar bieden. De vlinderstruik is een 

De tuinvlindertelling is natuurlijk een moment-
opname. De Vlinderstichting verzamelt het hele jaar 
gegevens over vlinders. U kunt álle vlinders die u 
ziet - in de natuur, stad of dorp of in de tuin – het 
hele jaar door aan ons doorgeven. Waarnemingen 
uit de tuin kunt u maandelijks doorgeven via www.
vlindermee.nl. Alle andere kunt u kwijt op www.tel-
mee.nl of www.waarneming.nl.
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