180.000 vlinders tijdens
tuinvlindertelling
Bareld Storm

De tuinvlindertelling 2013 was een enorm succes. In
de ruim 6.000 tuinen waar geteld werd, werden meer
dan 180.000 vlinders gezien. Duidelijke winnaar was de
dagpauwoog, die in vrijwel alle tuinen werd waargenomen. Zilver was voor de gamma-uil, een dagactieve
nachtvlinder die dit jaar bijzonder talrijk is in ons land.
Op de derde plaats kwam het klein koolwitje.
Twee soorten hadden de grootste kans op de winst in
de tuinvlindertelling: kleine vos (in de meeste voorgaande jaren de talrijkste soort) en dagpauwoog. Waar
de kleine vos piekte in juli viel de tuinvlindertelling
net tussen deze twee generaties. En toen pakte de
dagpauwoog zijn kans. Net op tijd - tijdens de tuinvlindertelling - piekte deze en ging er zo met de winst
vandoor. Maar de eigenlijk winnaar had vermoedelijk
de gamma-uil moeten zijn, die in die tijd ook zeer
talrijk aanwezig was. Deze soort wordt door veel tuinvlindertellers niet herkend als vlinder die geteld moet
worden en legde het zo af tegen de veel opvallendere
dagpauwoog.

gezien, een soort die jaren lang weg was uit Nederland
en langzaam probeert om terug te komen. Ook de
meer dan achthonderd koninginnenpages hebben
veel mensen blij gemaakt. Overal in het land werden
heivlinders gemeld. Normaal gesproken geen soort die
je in de tuin ziet, maar door de aanhoudende droogte
vinden heivlinders onvoldoende voedsel op de heide.
Ze gaan dan zwerven, en komen dan ook in tuinen
terecht. In Overijssel werd een zilveren maan gezien,
een zeldzame vlinder. De tuin waar de vlinder werd
gezien, ligt in de buurt van een natuurgebied waar
deze soort voorkomt.

Ook in kleine tuinen veel vlinders
Het was mooi weer en dat zorgde voor veel vlinders.
Dat op het platteland meer vlinders in de tuin voorkomen dan in het stadcentrum - zoals bleek uit de
telling - was geen verrassing. Toch werden in een heel
klein stadstuintje gemiddeld nog zestien vlinders
geteld van vijf soorten, zeker als er een vlinderstruik
(Buddleja) in stond.
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Vlinder mee met de app
Dit jaar werd bij de telling voor het eerst gebruik
gemaakt van de speciale vlinder mee-app, die kon
worden ontwikkeld dankzij een financiële bijdrage van
het Prins Bernhard Fonds. Met de app kun je gemakkelijk op kleur, familie of op naam naar vlinders zoeken.
Hij is dus niet alleen handig tijdens de tuinvlindertelling, maar altijd als je vlinders in je tuin ziet. De app –
voor Android of IPhone – is te downloaden op
www.vlindermee.nl.

Zeldzame vlinders
Tussen alle vlinders zaten ook een paar spectaculaire
waarnemingen. Zo werden er 22 keizersmantels

Helma van de Hurk

Marianne Tap

Aan de telling was ook een fotoprijsvraag verbonden. Bovenaan: 1e prijs - dagpauwoog, Bareld Storm; 2e prijs - links: Bont zandoogje, Marianne
Tap; 3e prijs - koninginnenpage, Helma van de Hurk.
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