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Aantal tellers
2015 was een recordeditie sinds de start van de tuinvlindertelling in 2007. Maar liefst 12.087 gezinnen telden mee op
1 & 2 augustus! Dat zijn er bijna 700 meer dan tijdens het
vorige topjaar, 2013.
Het recordaantal tellers leidde echter niet tot een recordaantal getelde vlinders. De kaap van de 202.000 vlinders die
in 2013 werden genoteerd, werd dit jaar lang niet gehaald.
Enerzijds heeft dat te maken met de gamma-uil, de
nummer één in 2013. Daarvan maakten we toen een ware
invasie mee. Dat was nu niet het geval. Anderzijds bleek
2015 voor de meeste soorten een matig vlinderjaar. Veel
vlinders deden het iets slechter dan gemiddeld en echte
uitschieters in positieve zin waren er nauwelijks. Duidelijke
oorzaken aanwijzen is moeilijk. Een droog najaar van 2014
en een droog voorjaar 2015 kunnen een impact gehad
hebben op onze vlinderpopulaties, evenals de zachte
winter

In totaal werden 135.741
vlinders geteld van
52 soorten (waaronder
enkele dagactieve
nachtvlinders).
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Gegevensverwerking & teksten: Wim Veraghtert & Wouter Vanreusel
Gegevensinvoer: Alle tuinvlindertellers
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De Top-20 getelde vlinders
1.

Atalanta

Met 18.790 getelde exemplaren
staat de atalanta dit jaar
op nummer één. Een nipte
overwinning, want van het
klein koolwitje werden slechts
91 exemplaren minder gezien. Bovendien leefde bij heel
wat tellers het aanvoelen dat de atalanta niet de meest
algemene was. Waar echter veel nectar te vinden was,
zoals in tuinen met vlinderstruiken, werden vaak meerdere
atalanta’s geteld. In veel gevallen ging het om ‘verse’
exemplaren, d.w.z. exemplaren die hier geboren zijn en
voortkomen uit de eerste generatie trekkende vlinders die
in het voorjaar in Vlaanderen arriveerde.
2.

Klein koolwitje

Volgens de atlas ‘Dagvlinders in Vlaanderen’ is het klein
koolwitje de meest algemene dagvlinder in Vlaanderen. Die
naam maakte het vlindertje dit telweekend enigszins waar,
want als we naar het aandeel tuinen kijken waarin de soort
gezien werd, dan wint het klein koolwitje van de atalanta
(72% versus 61%).
3.

Dagpauwoog

Hoewel de dagpauwoog een algemene huis-, tuin- en
keukenvlinder blijft, was hij dit jaar beduidend minder
talrijk dan de voorgaande jaren. De piek van de tweede
generatie viel dit jaar in juli en was dus voorbij wanneer
het telweekend plaatsvond. Maar uit losse waarnemingen
doorheen het jaar, weten we dat het effectief een minder
jaar was voor de dagpauwoog dan bv. 2013. In Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant staat de dagpauwoog op de
derde plaats, in andere provincies haalt hij de top-3 niet.
Op Vlaams niveau werd de dagpauwoog in 1 op 2 tuinen
gezien.
4. Kleine vos
De nummer één van 2014 haalt dit jaar de
nationale top-3 niet. Enkel in West-Vlaanderen was hij goed vertegenwoordigd, in 6 op
10 tuinen. Terwijl deze soort in 2013 en 2014

als ‘helemaal terug van weggeweest’ werd beschouwd,
vallen de cijfers voor 2015 een pak lager uit. Van een inhaalbeweging in augustus, waarop gehoopt werd, is helaas
weinig in huis gekomen. Sterk fluctuerende populaties
komen bij vlinders echter wel vaker voor, dus het is af te
wachten wat de komende jaren gaan brengen: is 2015 een
pauze in een herstelperiode of
de start van
een nieuwe neergang?
5.

Groot koolwitje

Net als in vlinderjaar 2013
prijkt het groot koolwitje op
de vijfde plaats. Wellicht geeft de
telling een iets te rooskleurig beeld voor deze
soort. Het groot koolwitje staat al jaren bekend als de minst
algemene van de drie koolwitjes. Verwarring met klein
koolwitje komt ongetwijfeld geregeld voor.
6.

Citroenvlinder

Na de rampperiode 2007-2010
herstelt de citroenvlinder zich nog
steeds. Zachte winters blijken
nefast te zijn voor deze soort,
maar en de vrees dat de zachte
winter 2014-2015 sterfte onder overwinterende exemplaren
zou veroorzaken bleek ongegrond. In Limburg is de citroenvlinder de absolute nummer één, terwijl hij daar vorig jaar
nog op plaats vijf stond. Nu wordt de soort er al in 7 op 10
tuinen gemeld. Desondanks blijven er regio’s waar de soort
nagenoeg verdwenen is, zoals delen van Oost-Vlaanderen
en van het Pajottenland.
7.

Bruin zandoogje

Hoewel het bruin zandoogje een typische graslandvlinder
is, zwerft hij goed en haalt hij graag nectar in tuinen.
Voor het bruin zandoogje was 2015 een middelmatig jaar.
Hij werd gemiddeld in 1 op 3 tuinen waargenomen. In
Limburg, waar de soort het best vertegenwoordigd was,
was het aantal iets hoger en stabiel: in 4 op 10 werd hij er
genoteerd.
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8.

Gehakkelde aurelia

Ook de gehakkelde aurelia kende in 2015 een gemiddeld
jaar. In 1 op 3 tuinen werd deze vlinder gemeld.
9.

Distelvlinder

In 1 op 3 tuinen werd de distelvlinder
opgemerkt. Daarmee
zit de soort ongeveer op
het niveau van 2013, ook
een goed jaar voor deze
vlinder. Tijdens alle andere
teljaren noteerden we veel
minder distelvlinders, behalve
in 2009, toen alle records werden verpulverd en hij in 4
op de 5 tuinen zat. De aantallen distelvlinders worden
vooral bepaald door de weersomstandigheden in het
voortplantingsgebied in Zuid-Europa, Noord-Afrika of zelfs
nog zuidelijker, en door de windstromingen tijdens zijn trek
naar het Noorden.
10.

Boomblauwtje

Voor het boomblauwtje was 2015 een middelmatig jaar.
Hoewel het vlindertje niet erg opvalt, werd het in meer dan
1 op 4 tuinen gezien. Opvallend aan 2015 was dat vooral de
hoogzomergeneratie goed vertegenwoordigd was, waardoor het boomblauwtje in deze editie iets beter scoort dan
in voorgaande jaren.
11.

Oranje zandoogje

Voor het oranje zandoogje
was 2015 duidelijk geen
topjaar, hoewel hij, met
bijna 12.000 getelde
exemplaren, op vlak van
absolute aantallen op
plaats vijf komt. Terwijl
de soort vorig jaar nog
op nummer één stond in twee provincies, stond
hij nu in geen enkele provincie in de top vijf. Nochtans
waren de weersomstandigheden in de vliegperiode goed.
Het oranje zandoogje kent het zwaartepunt van zijn
verspreiding in West-Europa. Vlaanderen is een belangrijke
regio voor deze soort. Desondanks kent hij in Vlaanderen
een wat verbrokkelde verspreiding: in de regio Lier-Mechelen – Leuven – Aarschot is deze soort afwezig, en dat was
dit jaar niet anders.

12.

Kolibrievlinder

In bijna 1 op 4 tuinen werd dit jaar de kolibrievlinder
gezien, en dat is een record sinds de start van de tuintellingen in 2007. Deze soort kende in 2015 een absoluut topjaar.
De kolibrievlinder is een trekvlinder die vanuit het zuiden
komt. De aantallen kolibrievlinders in ons land variëren
sterk van jaar tot jaar, en kunnen vaak beter verklaard
worden door weersomstandigheden in Zuid-Europa dan
door weers- of milieuomstandigheden bij ons. Het telweekend
viel bovendien in de piek van de
vliegperiode.
13.

Icarusblauwtje

Dit jaar viel het telweekend in de piek van de zomergeneratie van het icarusblauwtje, een mooie verschijning die een
redelijk goed jaar lijkt te kennen. In 1 op 6 tuinen werd het
icarusblauwtje genoteerd, wat meer is dan in voorgaande
jaren. Deze graslandvlinder, die gebonden is aan rolklaver,
kent echter al jaren een neergaande trend. Een ietwat beter
jaar is dus hoopvol.
14.

Gamma-uil

De nummer één van topjaar 2013 haalde dit jaar de top tien
niet. In 2015 werd hij in 1 op 6 tuinen gemeld, en dan nog
in lage aantallen. De gamma-uil is een echte invasiegast.
Het ene jaar zijn ze er talrijk, andere jaren zijn de aantallen
‘normaal’. Met meer dan 2800 getelde exemplaren was dat
laatste het geval.
15.

Muntvlindertje

Steeds meer mensen hebben oog voor het kleine in hun
tuin en het muntvlindertje doet zijn intrede in de top-20.
Dit is een dagactieve micro-nachtvlinder die zich vaak
op munt en marjolein laat opmerken. Het is een typische
bewoner van de kruidentuin.
16.

Klein geaderd witje

Door verwarring met de
andere witjes valt de exacte
talrijkheid van het klein
geaderd witje moeilijk in te
schatten. De soort is meer dan de andere witjes gebonden
aan natuurgebieden en vooral vochtige leefgebieden.
Bovendien vallen de donkere aders, waaraan de soort haar
naam dankt, bij de zomergeneratie veel minder op.
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17.

19.

Landkaartje

Koevinkje

Het telweekend viel dit
jaar net na de piek van de
zomergeneratie. Desondanks
is duidelijk dat het landkaartje,
na twee topjaren, een matig jaar kende.
Slechts in minder dan 1 op 10 tuinen werd het landkaartje
gezien, terwijl dat in recordjaar 2013 bijna 1 op 4 was.

Het blijft enigszins verrassend dat deze soort geregeld
de top-20 haalt. Het koevinkje is een bosrandvlinder die
in grote delen van Vlaanderen ontbreekt. Toch blijkt hij
in de bosrijke provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en
Limburg met regelmaat onze tuinen te
bezoeken.

18.

Hoewel je zou verwachten
dat een vlinder met een
voor vermesting gevoelige
voedselplant als schapenzuring het niet goed zou doen in
Vlaanderen, blijft de kleine vuurvlinder standhouden in de
top-20 van de meest algemene dagvlinders. Ondanks zijn
beperkte grootte is het een goede zwerver die dankbaar
gebruik maakt van nectarplanten in tuinen. Bovendien valt
het telweekend niet in de optimale periode voor de kleine
vuurvlinder, net tussen de pieken van de twee zomergeneraties in.

Koninginnenpage

Echt algemeen is dit juweeltje onder onze dagvlinders
nooit geweest, maar in 2015 lagen de aantallen lager dan
in voorgaande jaren. Terwijl de soort in gewone jaren in
10 tot zelfs 20% van de tuinen wordt opgemerkt, bedroeg
dat percentage dit jaar amper 6. Aangezien deze vlinder
onmiskenbaar is, weerspiegelen de cijfers wellicht een
reële afname. Opnieuw is onduidelijk wat de oorzaak
daarvan is, omdat je zou verwachten dat deze goede
vlieger juist zou profiteren van warme jaren.

20.

Kleine vuurvlinder

Bijzondere meldingen
Er werden nog meer dan 30 andere vlindersoorten gezien
tijdens het Grote Vlinderweekend, waaronder enkele
zeldzaamheden.

Een gefotografeerde bruine vuurvlinder in een tuin te
Betekom behoort tot de echte kleppers. Deze bedreigde
soort werd in 2015 meer dan in andere jaren gezien.

Zo ontvingen we niet minder dan 38 betrouwbare
meldingen van het kaasjeskruiddikkopje. Die kleine, weinig
opvallende soort is al jaren aan een opmars bezig. Vooral
in de provincie Vlaams-Brabant is de soort intussen lokaal
goed vertegenwoordigd.

Heel wat vlinderliefhebbers hebben ook oog voor nachtvlinders. Onder de gemelde soorten vinden we o.a. rood
weeskind, ligusterpijlstaart, lieveling, rozenblaadje en
plakker. De dagactieve soorten zijn uiteraard het gemakkelijkst op te merken. Daarbij springt het hoge aantal
glasvleugelpijlstaarten in het oog. Dit iets zeldzamere
broertje van de kolibrievlinder dankt zijn naam aan zijn
deels doorschijnende vleugels. Hij werd dit jaar in 82 tuinen
gezien.

Mooi weer speelt ook in de kaart van vlinders die goed
zwerven. Een gekend voorbeeld daarvan is de spectaculaire
keizersmantel. Als voortplantingsbiotoop verkiest die oude
bossen, maar zwervende individuen kunnen ver daarbuiten
worden waargenomen. In 24 tuinen werd de keizersmantel
opgemerkt.

kolibrievlinder
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Percentage tuinen
Percentage tuinen waarin een vlindersoort gemeld werd

Provinciale verschillen
Als we de top tien in verschillende provincies op een rijtje zetten, vallen enkele opmerkelijke, maar klassieke verschillen op.
Zo zien we dat de citroenvlinder in de oostelijke helft van het land zo talrijk is dat hij ervoor zorgt dat de soort op gewestelijk
niveau op de zesde plaats komt. In Oost-en West-Vlaanderen haalt de soort de top tien niet, in Antwerpen en Limburg zit
hij in de top drie. Het oranje zandoogje kent zijn zwaartepunt dan weer eerder in de westelijke helft van het land. In de drie
oostelijke provincies komt hij niet voor in de top tien van de meest gemelde soorten.
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