
WAARNEMINGSFORMULIER 
HEt GROtE vLINdERWEEkENd
Soort                      

Observeer de vlinders in je tuin op het telweekend. Tel de vlinders 
en noteer per soort het maximum aantal individuen dat je op 
hetzelfde moment hebt gezien (dus niet alle waarnemingen van 
de hele dag optellen). Het is niet nodig om 2 dagen te tellen, 
maar hoe meer je telt, hoe preciezer de gegevens.

Voorbeeld: op zaterdag om 9u34 zie je 1 dagpauwoog en 4 brui-
ne zandoogjes in je tuin, om 10u58 5 dagpauwogen en 1 bruin 
zandoogje. Op zondag zijn er om 10u geen vlinders, en om 14u05  
vliegen er 3 dagpauwogen en 6 bruine zandoogjes.

Op het formulier vul je in: 5 dagpauwogen en 6 bruine zand-
oogjes, omdat dit de hoogste aantallen zijn die je van elke soort 
tijdens het weekend op hetzelfde moment samen hebt gezien. 
Met deze manier van tellen vermijd je dat dezelfde vlinder 
meerdere keren wordt meegeteld. 

Als je een vlinder waarneemt die niet in de lijst staat, mag je hem 
onderaan toevoegen.

Geef je waarnemingen vanaf zondagavond zo snel mogelijk 
door op www.vlinderweekend.be

Vul meteen ook enkele gegevens in over je tuin. Die gebruiken 
we bij de verwerking van de resultaten. 

Laatste punt: ook als je geen enkele vlinder hebt waargenomen 
tijdens dit weekend, mag je dit melden! Je kan ook altijd je gege-
vens voor de hele maand melden bij de maandelijkse tellingen.

Veel telplezier!

Nog vragen? Mail naar vlinders@natuurpunt.be

Max. aantal

Dagpauwoog (Inachis io) 

Atalanta (Vanessa atalanta) 

Distelvlinder (Vanessa cardui) 

Koninginnepage (Papilio machaon) 

Citroenvlinder (Gonepteryx rhamni) 

Gehakkelde aurelia (Polygonia c-album) 

Landkaartje (Araschnia levana) 

Kleine vos (Aglais urticae) 

Kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas) 

Boomblauwtje (Celastrina argiolus) 

Icarusblauwtje (Polyommatus icarus) 

Klein koolwitje (Pieris rapae) 

Groot koolwitje (Pieris brassicae) 

Klein geaderd witje (Pieris napi) 

Bruin zandoogje (Maniola jurtina)   

Oranje zandoogje (Pyronia tithonus) 

Bont zandoogje (Pararge aegeria)

Koevinkje (Aphantopus hyperantus) 

Kolibrievlinder (Macroglossum stellatarum)     

Gamma-uil (Autographa gamma) 

Geef je tellingen door op www.vlinderweekend.be
Of per post naar Natuurpunt • Vlinderweekend, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen

Naam en voornaam: 
Straat en huisnr:
Postcode en gemeente:  
E-mail:  Tel:
  
 

Mijn tuin is gelegen in

Samenstelling van de tuin

  Regelmatig gemaaid gazon            Bloemenperken           Waterpartijtje                                         Fruitbomen                 Kruiden  
  Wilde hoekjes                 Moestuin                        Hagen van inheemse soorten           Vlinderstruik

Stadscentrum
Aan de rand van de stad (mozaïek van huizen en tuinen)

Dorp   
Residentiële wijk met veel groen
Platteland

< 25 m2

25-100 m2

100-1000 m2

> 1000 m2

Tuin
Terrasje

Interesse in tuintips:                           ja            
Ben je lid van Natuurpunt: ja nee
Stuur mij een gratis infopakket over lidmaatschap van Natuurpunt:

Zo ga je te werk

Grootte van de tuin

nee

Omgeving van de tuin

Vooral huizen
Veel groen en andere tuinen
Landbouwgebied

Type


