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De twaalfde editie van Het Grote Vlinderweekend van Natuurpunt werd in 2018 een week vroeger georganiseerd
om in te spelen op de steeds vroegere vliegperiode van vlinders. Stilaan kunnen we zeggen dat dit een patroon
is dat enkel kan verklaard worden door klimaatverandering.
Door het enorm warme voorjaar en zomer, stelden we vast dat de meeste soorten nóg vroeger vlogen, zelfs
twee tot drie weken. Bovendien waren de vlinders sneller uitgevlogen. Hierdoor viel het vlinderweekend,
ondanks de vervroegde datum, toch nog de piek van de meeste soorten.
Dagvlinders houden normaal van warmte. Ze hebben die nodig om te kunnen vliegen, en bij warm weer kunnen
ze veel meer actief zijn. Maar het totaal aantal vlieguren van een vlinder is beperkt, waardoor ze bij continu
warm weer korter leven en hun vliegperiode sneller voorbij is. De lange aanhoudende warmte leidde dit jaar ook
tot droogte, waarvan veel planten last hadden. Dat heeft ook een groot effect op vlinders, die afhankelijk zijn
van nectarplanten als voedsel voor de volwassen vlinders, en van waardplanten als voedsel voor de rupsen.
Er werden dit jaar dan ook beduidend minder vlinders gezien dan anders. Ook het aantal tellers lag wat lager.
Als er weinig of zelfs geen vlinders gezien worden, hebben mensen minder de neiging om hun tellingen door
te sturen. Dat is jammer, want ook lage aantallen of de afwezigheid van vlinders is nuttige informatie. In totaal
werden in 2018 4402 tellingen verzameld uit 3988 tuinen, verspreid over Vlaanderen. 5840 mensen telden mee.

Tijdens het Grote Vlinderweekend
werden alles samen 46.227 vlinders
gemeld. In een gemiddelde tuin
werden 7 vlinders van
4 verschillende soorten gezien.

TOP 20 MEEST GETELDE VLINDERS
MEEST GETELDE VLINDERS

AANDEEL TUINEN WAARIN EEN SOORT
GEZIEN WORDT

1

Klein koolwitje

9795

1

Klein koolwitje

74,3

2

Groot koolwitje

7402

2

Groot koolwitje

53,5

3

Atalanta

3984

3

Atalanta

40,6

4

Bruin zandoogje

2818

4

Boomblauwtje

33,2

5

Boomblauwtje

2445

5

Bruin zandoogje

28,5

6

Oranje zandoogje

2417

6

Bont zandoogje

25,0

7

Bont zandoogje

1953

7

Gehakkelde aurelia

22,5

8

Dagpauwoog

1783

8

Dagpauwoog

21,2

9

Gamma-uil

1419

9

Oranje zandoogje

19,4

10

Gehakkelde aurelia

1381

10

Citroenvlinder

16,9

11

Buxusmot

1291

11

Kleine vos

16,3

12

Kleine vos

1224

12

Gamma-uil

14,4

13

Citroenvlinder

1183

13

Distelvlinder

14,3

14

Klein geaderd witje

1006

14

Koninginnenpage

13,8

15

Distelvlinder

1004

15

Icarusblauwtje

13,0

16

Icarusblauwtje

951

16

Kolibrievlinder

12,8

17

Koninginnenpage

756

17

Klein geaderd witje

11,1

18

Muntvlindertje

732

18

Buxusmot

8,4

19

Kolibrievlinder

723

19

Muntvlindertje

8,1

20

Landkaartje

371

20

Landkaartje

5,5

Het klein koolwitje blijft net als vorig jaar onze
meest algemene vlinder. Opvallend is dat het groot
koolwitje een pak talrijker was dan andere jaren. De
atalanta staat op de derde plaats, gevolgd door de
zandoogjes en het boomblauwtje, dat een goed jaar
had. De dagpauwoog daarentegen staat veel lager
dan anders, en de kleine vos doet het ronduit slecht.
Wanneer we de top-20 bekijken, valt op dat de
buxusmot hier voor het eerst in staat en dat ze zelfs
bijna de top-10 haalt.

Aantallen zeggen niet alles. Het aandeel tuinen
waarin een soort gezien wordt, is een stabielere
maat voor de verspreiding van een soort. Als we voor
elke soort het percentage tuinen bekijken waarin
deze werd waargenomen, zien we dat de top-3
ongewijzigd blijft, maar als we verder kijken, zien
we grote verschillen. Het boomblauwtje zit qua
verspreiding in veel meer tuinen dan het oranje
zandoogje, maar komt meestal in lage aantallen
voor, terwijl het oranje zandoogje in hogere dichtheden vliegt, maar dus in aanzienlijk minder tuinen.

ENKELE SOORTEN
UITGELICHT
Kaasjeskruiddikkopje
Hoewel de piek in de vliegperiode tijdens het
vlinderweekend al achter de rug was, werd het kaasjeskruiddikkopje toch in een record-aantal tuinen
gemeld. Voor het eerst wordt deze vrij recente
nieuwkomer in alle Vlaamse provincies genoteerd.
Keizersmantel
Ook de vorige jaren dook de keizersmantel geregeld
op tijdens het vlinderweekend. Met 93 meldingen
zitten we nu aan een absoluut record. Deze bossoort
was in de zomer van 2018 volop aan het zwerven en
duikt nu ook ver buiten bossen op in tuinen tot zelfs
in de binnenstad.
Kleine vos
Van deze ooit heel algemene vlinder hoopten we jaren geleden dat hij aan een comeback bezig was. In
2014 stond de kleine vos zelfs op nummer één in het
telweekend. Intussen lijkt het terug naar af. Dit jaar
zat de soort zelfs niet in de top-10. In de Nederlandse tuinvlindertelling blijkt dat hij het ook daar slecht
doet in de zuidelijke provincies, maar beter stand
houdt in de noordelijke helft van het land.

Dagpauwoog
Dit broertje van de kleine vos scoort meestal hoog
tijdens de telweekends. Doorgaans belandt hij in
de top vijf, in 2012 stond hij op nummer één. In een
gemiddeld jaar zit de dagpauwoog eind juli-begin
augustus op de piek van de tweede vliegperiode.
De hoge lente- en zomertemperaturen zorgden er
echter voor dat deze piek dit jaar begin juli viel. In
2018 stond de dagpauwoog dan ook slechts op de
achtste plaats.
Tuinvlindertelling in Nederland
In Nederland organiseerde de Vlinderstichting voor
de tiende maal een vlindertelling. Voor deze jubileumeditie werd het klassieke telweekend zelfs uitgebreid naar een tiendaagse: van 27 juli tot 5 augustus.
Hierbij werden in een gemiddelde tuin 8 vlinders
van 3,5 soorten geteld (tegenover 7 exemplaren van
4 soorten bij ons). De top drie was identiek aan de
onze: klein en groot koolwitje en atalanta.

KONINGINNENPAGE IN DE KIJKER
Onze grootste inheemse vlindersoort kende al enkele jaren een afname tijdens de tuinvlindertellingen (fig. 1).
In 2017 waren er dan weer wat meer, en in 2018 waren er duidelijk aanzienlijk meer aanwezig in onze Vlaamse
tuinen.
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Figuur 1. Het aandeel tuinen met koninginnenpage tijdens de verschillende edities van Het Grote Vlinderweekend.

Tijdens deze vlindertelling werd bij de deelnemers
ook gepeild naar de aanwezigheid van de koninginnenpage en haar rupsen tijdens de rest van het jaar.
In 37% van de deelnemende tuinen werd eerder dit
jaar al een koninginnenpage gespot.
33% van de deelnemers heeft een of meerdere
soorten waardplanten in de moestuin staan. Rupsen
werden in 9% van de tuinen gezien.

Als we enkel naar tuinen kijken (geen terrassen of
voortuinen), dan zien we dat waar dille, venkel of
wortel aanwezig is, in meer dan de helft van de
gevallen de koninginnenpage werd waargenomen
(fig. 2). In tuinen zonder deze planten, was dat maar
30%.
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Figuur 2. Het aandeel tuinen waar koninginnenpage wel en niet werd waargenomen, in relatie tot de aanwezigheid
van waardplanten in de moestuin.

De rups werd minder waargenomen dan de vlinder, maar we zien duidelijk dat meer rupsen worden gezien in
tuinen waar venkel, dille of wortel in de moestuin staan (fig. 3). Naast deze planten leeft de rups van de koninginnenpage ook op wilde peen en andere schermbloemigen, wat verklaart waarom er soms ook rupsen worden
gezien in tuinen waar geen dille, venkel of worteltjes staan.
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Figuur 3. Het aandeel tuinen waar de rups van de koninginnenpage wel en niet werd waargenomen, in relatie tot de aanwezigheid van waardplanten in de moestuin.

Mensen die de rups in hun tuin vonden, zagen in 80% van de gevallen ook de vlinder. In tuinen zonder rups was
dat maar in 34% (fig. 4).
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Figuur 4. Het aandeel tuinen waar de koninginnenpage wel en niet werd waargenomen, in tuinen waar wel of geen
rupsen werden aangetroffen.

19% van de tellers gaf aan niet te weten of de rups van de koninginnenpage aanwezig was. Deels is dat omdat men
er niet naar gekeken heeft, maar vermoedelijk deels ook omdat de rups niet gekend is. Tijdens het vlinderweekend
kregen we verschillende foto’s doorgestuurd van grote rupsen van de koninginnenpage. Dit laatste stadium van
de rups is een opvallende verschijning, die met haar felle kleuren vogels waarschuwt dat ze giftig is (foto 1). De
jonge rupsen zijn onopvallender, want ze doen hun best om er uit te zien als een vogelstrontje (foto 2).

Foto 1: volgroeide rups koninginnenpage

Foto 2: jonge rups koninginnenpage

PROVINCIALE VERSCHILLEN
Als we het aandeel tuinen per provincie gaan bekijken, zien we interessante verschillen tussen de soorten (tabel
1). Het klein koolwitje was in elke provincie de meest verspreide vlinder, met gelijkaardige percentages. Maar bij
andere soorten blijken er grote verschillen tussen de provincies. Zo lag het aandeel grote koolwitjes in Limburg
duidelijk hoger dan in de andere provincies. De atalanta daarentegen, werd in West-Vlaanderen in dubbel zoveel
tuinen aangetroffen dan in Antwerpen en Limburg. Hij vertoont een afnemende trend van west naar oost.
Ook andere trekvlinders, zoals gamma-uil, kolibrievlinder en de distelvlinder waren meer aanwezig in West-Vlaanderen dan in de andere provincies. Ook de kleine vos doet het hier nog beter dan in de rest van Vlaanderen. De
koninginnenpage werd dan weer duidelijk meer gezien in het midden en het oosten van het land.

ANTWERPEN

LIMBURG

OOSTVLAANDEREN

VLAAMSBRABANT

WESTVLAANDEREN

1

Klein koolwitje

75,1

Klein koolwitje

76,5

Klein koolwitje

73,9

Klein koolwitje

73,1

Klein koolwitje

73,5

2

Groot koolwitje

51,4

Groot koolwitje

63,3

Groot koolwitje

54,6

Groot koolwitje

54,9

Atalanta

62,7

3

Boomblauwtje

40,3

Boomblauwtje

35,7

Atalanta

49,4

Bruin zandoogje

36,0

Groot koolwitje 48,2

4

Atalanta

28,1

Citroenvlinder

35,0

Boomblauwtje

32,3

Atalanta

32,7

Bont
zandoogje

28,3

5

Bont zandoogje

24,1

Bruin zandoogje

32,6

Bruin zandoogje 32,2

Boomblauwtje

31,9

Oranje
zandoogje

26,2

6

Citroenvlinder

22,2

Atalanta

30,7

Bont zandoogje

30,4

Gehakkelde
aurelia

24,4

Dagpauwoog

25,9

7

Gehakkelde
aurelia

21,5

Koninginnenpage

24,3

Oranje
zandoogje

27,2

Koninginnenpage

23,9

Bruin
zandoogje

24,1

8

Bruin zandoogje

21,4

Dagpauwoog

23,5

Gehakkelde
aurelia

27,0

Dagpauwoog

21,1

Boomblauwtje

22,9

9

Dagpauwoog

14,5

Gehakkelde
urelia

20,4

Dagpauwoog

24,2

Bont zandoogje

20,6

Gamma-uil

22,6

10

Klein geaderd
witje

11,9

Oranje zandoogje

19,1

Kleine vos

17,5

Kleine vos

17,2

Kleine vos

21,7

11

Gamma-uil

11,4

Buxusmot

17,4

Gamma-uil

16,3

Icarusblauwtje

15,6

Distelvlinder

18,7

12

Kleine vos

11,0

Kolibrievlinder

16,7

Distelvlinder

15,6

Citroenvlinder

14,9

Kolibrievlinder

17,8

13

Distelvlinder

10,8

Kleine vos

16,3

Icarusblauwtje

13,7

Oranje zandoogje

14,6

Gehakkelde
aurelia

16,5

14

Oranje zandoogje

10,7

Bont zandoogje

16,3

Kolibrievlinder

13,1

Distelvlinder

13,6

Muntvlindertje

11,5

15

Icarusblauwtje

10,6

Icarusblauwtje

15,7

Koninginnenpage

12,4

Spaanse vlag

12,9

Icarusblauwtje

11,1

16

Kolibrievlinder

10,1

Distelvlinder

14,3

Muntvlindertje

11,2

Klein geaderd
witje

10,9

Klein geaderd
witje

9,1

17

Buxusmot

9,5

Klein geaderd
witje

13,3

Klein geaderd
witje

10,6

Kolibrievlinder

9,3

Citroenvlinder

8,7

18

Koninginnenpage

7,7

Gamma-uil

12,8

Citroenvlinder

10,2

Gamma-uil

9,0

Koninginnenpage

8,4

19

Muntvlindertje

6,1

Spaanse vlag

7,6

Buxusmot

8,2

Buxusmot

8,2

Landkaartje

3,6

20

Landkaartje

5,0

Landkaartje

5,4

Landkaartje

6,7

Muntvlindertje

6,0

Koevinkje

3,1

Tabel 1. Aandeel tuinen waar elke soort werd waargenomen per provincie. In groen opmerkelijk hogere percentages dan in de
andere provincies, in rood opmerkelijk lagere.

Je tuintype én de omgeving van je huis bepalen het aantal vlinders in je tuin.
1

2

WAT KAN JE DIT
NAJAAR ZELF DOEN
VOOR VLINDERS?
Tijdens de herfst- en wintermaanden staat de vlinderactiviteit op een laag pitje. Het is echter de ideale
periode om je tuin vlindervriendelijk in te richten.

Uit de tellingen blijkt dat
in een natuurlijke tuin met
veel variatie tot 6 keer
meer vlinders worden
gezien dan in tuinen met
enkel een strak gazon.
Je kan dus echt zelf het verschil maken en
volgend jaar genieten van meer vlinders.
Natuurpunt geeft je graag enkele tips.
1 Ruim je tuin in de winter niet te hard op
zodat eitjes, rupsen en poppen kunnen overleven.
Dode stengels van planten kan je verwijderen in
maart-april.

3

4

2 Herbekijk je tuinplan en beperk verhardingen
en kortgemaaid gazon tot waar je het echt nodig
hebt. Maak ruimte voor bloemperken, wilde hoekjes,
en waar mogelijk een stuk bloemrijk hooiland.
Probeer ervoor te zorgen dat er zowel in de lente als
in de zomer diverse nectarplanten in je tuin in bloei
staan.
3 Varieer je maaibeheer en zorg voor afwisseling
van lang en kort gras. Om te vermijden dat je gras
plat komt te vallen, maai je best voor de winter nog
een keer het grootste deel. Maar daarna laat je bij
elke maaibeurt best een stuk staan.
4 Plant gemengde hagen met inheemse
struiken en bomen. Een bloeiende haag is een
echte meerwaarde voor je tuin. Aan te raden zijn
sporkenhout, meidoorn, sleedoorn en wilde liguster.
In de vroege lente zijn boswilgen in bloei echte
nectarkroegen.
5 Laat wilde planten toe. Vaak komen die
vanzelf, of je kan wat bloemzaden verzamelen in
je eigen buurt. Klein hoefblad, koninginnenkruid,
speer- en akkerdistel en jacobskruiskruid zijn maar
enkele voorbeelden van waardevolle nectarplanten
die vaak als ‘onkruid’ worden bestempeld.

MEER VLINDERTIPS VIND JE HIER
www.natuurpunt.be/vlinders

