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INLEIDING 

Voor de vijftiende keer organiseerde Natuurpunt De Grote Vlindertelling. Voor het derde jaar op een rij liep 
de telcampagne gedurende drie weken: van 3 tot 25 juli. Juli 2021 was een wisselvallige maand, met heel wat 
regenweer. De omschakeling van een telweekend naar een periode waarin je op meerdere dagen kon tellen, 
bewees dus opnieuw zijn nut. 

De lente van 2021 zorgde voor een zwakke start van het vlinderjaar. Er waren nauwelijks zonnige periodes 
waarin vlinders lustig konden rondfladderen. In vergelijking met voorgaande jaren was het voorjaar eerder fris 
en nat. Dat kwakkelweer zorgde echter wel voor goede omstandigheden voor de voedselplanten die er florissant 
bij stonden. Hierdoor was er zeer veel voedsel voor de rupsen van verschillende vlindersoorten. Die gunstige 
omstandigheden zorgden voor hooggespannen verwachtingen: zou de 2de generatie vlinders het goed doen 
ondanks een slechte eerste generatie? En zouden soorten die erg geleden hebben onder het extreme hete jaren 
2018 en 2019 zich herstellen?

5-minuten tellingen

Net als vorig jaar werd er gevraagd om vijf minuten te tellen vanuit een vast punt in de tuin. Tot 2019 werd er een 
kwartier geteld. Bij de analyse in voorgaande jaren bleek dat het moeilijk was om bij die kwartiertellingen grote 
tuinen goed te kunnen vergelijken met kleine tuinen. Door overal te werken met tellingen van exact vijf minuten 
werd daaraan tegemoet gekomen. Vijf minuten lijkt kort, maar het legt de drempel voor deelname laag. Voor wie 
dit te weinig vindt, is het toegestaan om zoveel tellingen op een dag te doen als de teller wil. 



TOP 3/ALGEMENE CIJFERS

In 14.890 tellingen komt de atalanta voor en die 
belandt daarmee op de eerste plaats. Op de tweede 
plaats staat het klein koolwitje, vertegenwoordigd 
in 13.595 tellingen. De derde plaats werd ingenomen 
door de dagpauwoog. 

De top drie wordt daardoor bevolkt door dezelfde 
drie soorten als vorig jaar. Toen haalde het klein 

koolwitje het nipt van de atalanta en was de 
derde plaats voor de dagpauwoog. Dit jaar was de 
atalanta nog veel talrijker aanwezig dan vorig jaar. 
In de tweede helft van juli, toen het weer omsloeg 
in positieve zin, kregen we plots hoge aantallen 
atalanta’s te zien. Daardoor belandt de atalanta op 
de eerste plaats. 
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Net als vorig jaar maakte De Grote Vlindertelling een 
valse start: juli begon met matig vlinderweer. Pas in 
de tweede helft van juli waren er meer dagen met 
mooi weer (zonnig, temperaturen van ca. 24°C). Die 
evolutie doorheen de maand laat zich ook zien in 
het aantal deelnemende tuinen. Na  15 juli ontvin-
gen we spectaculair meer tellingen. Op 17 juli werd 
er in 2434 tuinen geteld: dat is daarmee de record-
dag. Er werd opgeroepen om meer dan één telling 
te doen tijdens de hele periode. Hoe meer tellingen, 
hoe beter. Heel wat mensen gaven gehoor aan die 
oproep. Ortwin Hoffmann uit Waasmunster gaf het 
hoogste aantal tellingen door: maar liefst 177 keer.

Met dat mooiere weer in de tweede helft van De 
Grote vlindertelling kwamen ook de vlinders. Als 
we kijken naar het aantal vlinders dat per telling 
werd doorgegeven, ligt dat in de eerste helft van de 
maand ongeveer de helft lager dan in de tweede 
helft van de maand. (figuur hieronder)

In een doorsnee telling 
tijdens de hele periode  
werden 6 vlinders op  
5 minuten genoteerd  
(mediaan).

  

Gemiddeld werd er dagelijks in 840 tuinen geteld. 
Dat gemiddelde zit nog steeds in stijgende lijn: in 
2020 bedroeg het 771, in 2019 575. De tuin met de 
meeste soorten is die van Ludo Vorsselmans uit 
Zoersel (die niet voor de eerste maal op nummer één 
belandt). Hij noteerde gedurende de telcampagne 
38 soorten dag- en nachtvlinders. Zijn tuin is dan 
ook in functie van vlinders ingericht, met o.a. een 
hooilandje en een fruittafel waarvan vlinders komen 
snoepen.

Het gemiddelde aantal vlindersoorten per tuin  
(over de hele periode heen) bedraagt 5. 

In totaal werden over alle tellingen heen 213.167 
vlinders geteld. Dat getal moet voorzichtig geïnter-
preteerd worden. Aangezien met steekproeven van 
5 minuten werd gewerkt, is het mogelijk dat iemand 
in de voormiddag drie dagpauwogen telt in zijn tuin, 
en in de namiddagtelling weer drie dagpauwogen 
ziet. Dit zijn dan zes exemplaren, al bestaat de kans 
dat het mogelijk om dezelfde individuen gaat. Daar-
om kijken we in de eerste plaats naar de relatieve 
talrijkheid: in hoeveel tellingen was de dagpauwoog 
vertegenwoordigd? 
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Bij De Grote Vlindertelling kan je aan een telling 
deelnemen met het hele gezin. Daardoor ligt het 
aantal tellers (27.067) hoger dan het aantal ontvan-
gen tellingen (23.524). Die tellingen werden door-
gegeven via het formulier op www.vlindertelling.
be. Daarnaast was het ook mogelijk een tuinvlin-
dertelling in te voeren via Mijn Tuinlab. 65 mensen 
deden dat. Op deze site kan je jouw tuin registreren 
en deelnemen aan het project ‘Wekelijkse vlindertel-
ling’. Via dat project kan je het hele jaar door tellen.

WAAR WERD ER GETELD?

De tellingen zijn niet evenredig verdeeld over 
heel Vlaanderen. Net als in andere jaren spant de 
provincie Antwerpen de kroon, met 7068 tellingen 
uit 2706 tuinen. In het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest namen slechts 27 tuinen deel. 

ONDERZOEKSVRAAG

In het formulier van De Grote Vlindertelling vroegen 
we aan deelnemers of ze eerder dit jaar (een deel 
van) hun gazon ongemaaid lieten. Uit die bevraging 
kwam duidelijk de impact van de actie Maai Mei 
Niet naar voren. Van de meer dan 9000 tuineneige-
naren die deelnamen aan De Grote Vlindertelling 
liet niet minder dan 66% een deel van het gazon 
ongemaaid. Dat doet vermoeden dat deze campag-
ne een heel groot bereik had, en veel meer mensen 
bereikte dan het aantal registraties op Maai Mei Niet 

(6200). De deelnemers aan De Grote Vlindertelling 
staan duidelijk wel open voor dit natuurvriendelijk 
maaibeheer, of ze deden dit al voordien. 

De resultaten van De Grote vlindertelling laten 
niet toe om na te gaan of mensen met ongemaaide 
gazons ook effectief meer vlinders in hun tuin 
hebben. De aantallen vlinders in je tuin worden 
bepaald door allerlei factoren, bijvoorbeeld door 
de variatie van bloemen (nectaraanbod) in borders, 
maar ook door de ligging en omgeving van de tuin. 
Ook de oppervlakte van het niet of minder gemaaide 
deel is bepalend. De ervaring leert dat in landelijke 
tuinen waar die weinig gemaaide oppervlakte 
voldoende groot is bijvoorbeeld ook populaties van 
bruin zandoogje zich kunnen vestigen. In tuinen 
zonder lang gras kan je misschien ook bruine 
zandoogjes zien, maar dan louter als tijdelijke 
bezoeker. Ze gebruiken de tuin als tankstation, niet 
als voortplantingsgebied. 

In het Duitse Saksen loopt al enkele jaren een project 
waarbij mensen worden opgeroepen hun gazon 
minder te maaien en ruimte te voorzien voor een 
‘vlinderweide’ (www.schmetterlingswiesen.de). 
Daardoor worden intussen 690 gazons in stedelijke 
omgeving minder gemaaid dan voorheen, zowel in 
particuliere tuinen als in openbaar groen. Uit een 
recente evaluatie blijkt dat (gedeeltelijk) niet maaien 
een duidelijke positieve invloed heeft op het aantal 
insecten. 
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TOP 20 

In deze top 20 worden de vlinders gerangschikt volgens hun relatieve talrijkheid. Het gaat dus niet om het  
absolute aantal exemplaren, maar wel over het aantal tellingen waarin de soort gemeld werd.

Soort Aantal tellingen waarin 
de soort voorkomt

Procentueel aandeel

1 Atalanta 14.890 63,30%

2 Klein koolwitje 13.595 57,79%

3 Dagpauwoog 11.817 50,23%

4 Bruin zandoogje 6.238 26,52%

5 Groot koolwitje 5.812 24,71%

6 Gehakkelde aurelia 5.647 24,01%

7 Citroenvlinder 4.765 20,26%

8 Oranje zandoogje 2.701 11,48%

9 Distelvlinder 2.038 8,66%

10 Kleine vos 1.996 8,48%

11 Bont zandoogje 1.837 7,81%

12 Gamma-uil 1.246 5,30%

13 Klein geaderd witje 1.196 5,08%

14 Boomblauwtje 1.051 4,47%

15 Kolibrievlinder 795 3,38%

16 Koninginnenpage 791 3,36%

17 Icarusblauwtje 728 3,09%

18 Koevinkje 695 2,95%

19 Kleine vuurvlinder 600 2,55%

20 Landkaartje 509 2,16%



BOOMBLAUWTJE

Vorig jaar zat deze soort in alle provincies in de top 
tien: 2020 was een topjaar voor het boomblauwtje. 
Toch blijkt dat  2021 een rampjaar is voor het boom-
blauwtje. Nationaal eindigde het boomblauwtje op 
een vijftiende plaats. Een terugval zoals deze hoeft 
echter geen aanleiding tot paniek te zijn: bij vlinders 
is het normaal dat populaties sterk fluctueren van 
jaar tot jaar. Met een beetje geluk zit het boom-
blauwtje volgend jaar alweer op een min of meer 
normaal niveau. 

KOLIBRIEVLINDER

De aantallen kolibrievlinders schommelen 
gewoonlijk sterk van jaar tot jaar. Dat komt omdat 
kolibrievlinders vanuit Zuid-Europa naar ons land 
vliegen. Hoeveel er hier bij ons te zien zijn, hangt 
dus ook veel af van de omstandigheden in Frankrijk. 
Vorig jaar stond de kolibrievlinder in verschillende 
provincies nog in de top tien. Dit jaar eindigt de 
kolibrievlinder op de zestiende plaats: ze waren er 
dus wel, maar minder dan in voorgaande jaren. 

KLEINE VOS

Opmerkelijk: de kleine vos zit dit jaar in zowat alle 
provincies in de top tien. Nochtans doet deze ooit zo 
algemene vlinder het eigenlijk nog altijd vrij slecht. 
De zeldzame  grote vos doet het dan weerbeter dan 
ooit tevoren, zo blijkt uit data van ervaren vlinder-
tellers. Tijdens De Grote Vlindertelling ontvingen we 
echter slechts 14 meldingen van de grote vos. Dat is 
verrassend weinig. Wellicht zijn er een hoop grote 
vossen genoteerd als kleine vos: het zijn twee goed 
gelijkende soorten, waarvan de grote vos nog niet 
bekend is bij veel mensen en ook nog niet aanwezig 
was op de zoekkaart. In de nieuwe Rode Lijst 
dagvlinders die dit voorjaar gepubliceerd werd, is de 
kleine vos in de categorie ‘Bedreigd’ beland.

LANDKAARTJE

Verschillende vlindersoorten kenden na de droge 
en hete zomers van 2018 en 2019 een ware popu-
latiecrash. Bij sommige soorten duurde het niet 
zo lang vooraleer de aantallen weer herstelden tot 
een normaal peil: dat zagen we in 2020 al bij de 
dagpauwoog. Het landkaartje heeft meer moeite 
om terug een algemene soort te worden. De soort 
eindigt op de twintigste plaats. 

ENKELE SOORTEN UITGELICHT



PROVINCIALE VERSCHILLEN

De verschillen tussen provincies zijn dit jaar opvallend klein. Zo is de top vier in nagenoeg alle provincies identiek, 
behalve in Vlaams-Brabant, waar het klein koolwitje de best vertegenwoordigde vlinder was. 

Daarnaast zien we bepaalde tendensen die ook in voorgaande jaren al naar voren kwamen. Zo staat de citroen-
vlinder in zowel Antwerpen als Limburg op de vierde plaats, terwijl die soort in een bosarme provincie zoals  
West-Vlaanderen zelfs niet de top tien haalt. 

Traditiegetrouw scoort het oranje zandoogje beter in Oost- en West-Vlaanderen dan in de oostelijke helft van 
Vlaanderen. 

ANTWERPEN LIMBURG
OOST- 
VLAANDEREN

VLAAMS- 
BRABANT

WEST- 
VLAANDEREN

1. Atalanta Atalanta Atalanta Klein koolwitje Atalanta

2. Klein koolwitje Klein koolwitje Klein koolwitje Atalanta Klein koolwitje

3. Dagpauwoog Dagpauwoog Dagpauwoog Dagpauwoog Dagpauwoog

4. Citroenvlinder Citroenvlinder Bruin zandoogje Bruin zandoogje Groot koolwitje

5. Gehakkelde aurelia Gehakkelde aurelia Groot koolwitje Gehakkelde aurelia Bruin zandoogje

6. Groot koolwitje Groot koolwitje Gehakkelde aurelia Groot koolwitje Oranje zandoogje

7. Bruin zandoogje Bruin zandoogje Oranje zandoogje Citroenvlinder Distelvlinder

8. Bont zandoogje Oranje zandoogje Citroenvlinder Oranje zandoogje Gehakkelde aurelia

9. Kleine vos Kleine vos Distelvlinder Kleine vos Kleine vos

10. Oranje zandoogje Distelvlinder Kleine vos Distelvlinder Bont zandoogje



WAT KAN JE ZELF 
DOEN VOOR  
VLINDERS IN JE 
TUIN?

Vlinders hebben nood aan bloemen om nectar te 
drinken, planten om eitjes in te leggen, of te schuilen 
en wilde hoekjes om te overwinteren. Je eigen tuin 
vlindervriendelijk maken is helemaal niet moeilijk. 
Met niks doen, kom je eigenlijk al ver, vertelt 
vlinderteller Ludo Vorsselmans uit Zoersel.   

Laat de natuur zijn gang 
gaan. Zo krijg je een  
natuurlijke begroeiing. 

Ludo prijkt al jaren bovenaan het lijstje van de 
vlindertellers met het meest aantal verschillende 
soorten in zijn tuin. Dit jaar spotte hij tijdens De 
Grote Vlindertelling maar liefst 38 soorten vlinders 
in zijn tuin. 

DE 5 TOPTIPS VAN LUDO VOOR EEN  
VLINDERVRIENDELIJKE TUIN: 

1    Laat een stuk(je) verwilderen in je tuin 
en maai je gazon regelmatig niet op één en of 
meerdere plekken. De meeste planten komen 
vanzelf in je tuin en groeien dan op hun meest 
geschikte plaats. Af en toe wieden zorgt ervoor 
dat ook traaggroeiende planten een plek kunnen 
krijgen. Of je kan wat bloemzaden verzamelen uit 

je eigen buurt. Klein hoefblad, koninginnenkruid, 
knoopkruid, margriet en jacobskruiskruid zijn maar 
enkele voorbeelden van waardevolle nectarplanten 
die vaak als ‘onkruid’ worden bestempeld. Wil 
je meer weten > www.natuurpunt.be/pagina/
hoe-krijg-je-een-waardevol-gazon

2    Plant je groenten gemengd door de tuin en 
niet in een afzonderlijke moestuin. Zo wordt je 
tuin niet alleen groter voor vlinders, het zijn ook 
ideale waardplanten voor sommige soorten. Deel 
je opbrengst dus met de vlinders: hou een deel voor 
jezelf maar geef ook een deeltje aan de vlinders. 

3    Zorg dat er steeds nectarplanten in de zon 
staan. Zet dezelfde soort op verschillenden plaatsen 
in je tuin, zodat er op verschillende tijdstippen van 
de dag wel altijd eentje in de zon staat. Zo vinden 
vlinders steeds een warm plekje en blijven ze dus 
langer in je tuin hangen. 

4    Leg beschutte hoekjes aan met hagen en 
heggen, zodat vlinders kunnen schuilen bij slecht 
weer of te veel wind. Bloeiende hagen zijn ook een 
echte meerwaarde voor je tuin. Aan te raden zijn 
sporkehout, meidoorn, sleedoorn en wilde liguster. 
In de vroege lente zijn boswilgen in bloei echte 
nectarkroegen. 

5    Trek extra vlinders aan door een vlinder-voeder-
tafel in je tuin te plaatsen met overrijp fruit of laat 
vruchten van je fruitboom op de grond liggen.

MEER TIPS  
om je tuin natuurvriendelijk in te richten 
vind je in onze tuingids. Je kan de gids 
voor een tuin vol leven gratis downloaden 

op: www.natuurpunt.be/tuingids

GIDS voor een 
tuin vol leven

Help de 

natuur in je 

gazon of op

 je balkon

V.U.: Natuurpunt vzw, Walter Rycquart, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, ON 0434.364.713, RPR Ondernemingsrechtbank Antwerpen,  
afdeling Mechelen, info@natuurpunt.be, www.natuurpunt.be © shutterstock.com, Wim Dirckx, Ortwinn Hoffman, Wim Verachtert en Ludo Vorsselmans



- OPROEP - 

WEKELIJKSE VLINDERTELLERS GEZOCHT 

Om vlinders goed te kunnen beschermen is het belangrijk te weten hoe het met ze gaat. 
Welke soorten gaan vooruit, welke achteruit? Dat komen we te weten door een hele hoop 
tellers die tijdens De Grote Vlindertelling de vlinders in hun tuin tellen. En door mensen 
die op regelmatige basis vlindertellingen uitvoeren. 

Heb jij ook de smaak te pakken? Help de wetenschap en tel 
wekelijks de vlinders in je tuin van maart tot oktober. 

1    Maak je profiel aan op Mijn Tuinlab, het grootste tuinonderzoek in Vlaanderen. 

2    Doe mee aan het project ‘wekelijkse vlindertelling’ en help ons zo om een   
    zicht te krijgen op wat er leeft in onze tuinen. 

3    Probeer elke week minstens één 5-minutentelling te doen en in te geven via de  
    website

Je kan op Mijn Tuinlab ook zien welke soorten dieren en planten er in jouw buurt  
waargenomen worden. 

V.U.: Natuurpunt vzw, Walter Rycquart, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, ON 0434.364.713, RPR Ondernemingsrechtbank Antwerpen,  
afdeling Mechelen, info@natuurpunt.be, www.natuurpunt.be © shutterstock.com, Wim Dirckx, Ortwinn Hoffman, Wim Verachtert en Ludo Vorsselmans

www.mijntuinlab.be 



Naast vlinders kan je ook vogels tellen.

HET GROTE 
VOGELWEEKEND 

GAAT DOOR OP 29 EN 30 JANUARI 2022

www.vogelweekend.be



Welke vlinder zit daar? Welke plant is dat? Maak een foto met je smartphone en  

ObsIdentify geeft je het antwoord. De app herkent 22.303 soorten wilde dieren en 

planten. De badges en challenges dagen je uit om nieuwe soorten te ontdekken. Jij leert de  

natuur beter kennen en je waarnemingen helpen bij het onderzoek naar de natuur in België.  

Hop, de natuur in! 

Ga naar je app-store en download de vernieuwde ObsIdentify-app.

Herken 
de natuur 
in 1 klik Vernieuwde 

ObsIdentify
app
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