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De Grote Vlindertelling is een project van Natuurpunt, gesteund door
Eos, Lampiris, Horta, Gageleer, Vivara, Ricoh en Lu Harmony.

INLEIDING
De veertiende editie van De Grote Vlindertelling van Natuurpunt duurde, net als in 2019, drie weken: van 4 tot 26
juli. Drie weken tellen in plaats van een weekend heeft alvast twee grote voordelen:
1.

Slechte weersomstandigheden kunnen minder gemakkelijk roet in het eten gooien: op drie weken zullen er
ongetwijfeld mooie dagen zijn waarop vlinders actief zijn.

2.

Het bleek steeds moeilijker om met het vlinderweekend te mikken op een ‘vlinderpiek’: een periode waarin
veel vlinders vliegen. Ondermeer door klimaatverandering verschuiven vlinderpieken, het ene jaar al meer
dan het andere. Door drie weken te tellen is de kans groter dat er binnen die drie weken een periode met
echt veel vlinders valt.

5-minuten tellingen
Een belangrijke wijziging in de opzet van De Grote Vlindertelling was de overstap naar vijfminutentellingen
vanop een vast punt. 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 vijfminutentellingen van exact 5 minuten werd daaraan tegemoet gekomen. Vijf minuten lijkt
kort, maar langs de andere kant is het toegestaan om zoveel tellingen op een dag te doen als de teller wil.
De overstap naar dit soort tellingen impliceert wel dat tellers dezelfde vlinders meermaals op een dag kunnen
doorgeven. Wie een telling doet om 14h en daarbij 3 dagpauwogen noteert, en vervolgens weer een telling doet
om 14h30 terwijl diezelfde dagpauwogen nog aanwezig zijn, moest die vlinders opnieuw doorgeven. Dat lijkt
misschien op een dubbeltelling, maar De Grote Vlindertelling heeft niet tot doel om na te gaan of te berekenen
hoeveel vlinders er precies in Vlaamse tuinen rondvliegen. Wel willen we aan de hand van steekproeftellingen
nagaan hoeveel vlinders (aantal soorten en exemplaren) je gemiddeld in een Vlaamse tuin op vijf minuten kan
waarnemen. Dat is een maat voor hoeveel er zijn.
Door die veranderde telmethode is het onzinnig om op te lijsten hoeveel vlinders er precies geteld zijn. Belangrijker dan het absolute aantal exemplaren is de relatieve talrijkheid: in hoeveel procent van de tellingen komt
bijvoorbeeld de dagpauwoog voor.

Twee kanalen
Zoals elk jaar kon je jouw telresultaten doorgeven via www.vlindertelling.
be. Daarnaast namen we ook de tellingen mee die ons bereikten via Mijn
Tuinlab. Op de website van dit burgerwetenschapsplatform, gelanceerd
in april 2020, kan je ook vlindertellingen uit jouw tuin doorgeven via het
project ‘wekelijkse vlindertelling’. Evenals bij De Grote Vlindertelling gaat
het om tellingen van telkens vijf minuten.

TOP 3
In 12.986 tellingen komt het klein koolwitje voor en
belandt daarmee op de eerste plaats. Het verschil
met de atalanta is klein: die werd gemeld in 12.654
tellingen. De derde plaats werd ingenomen door de
dagpauwoog.

De Grote Vlindertelling startte met een weekend
met matig vlinderweer. Op zondag 12 juli werd in
het hoogste aantal tuinen op één dag geteld: 1492.
Gemiddeld werd er dagelijks in 771 tuinen geteld; in
2019 waren dat er 575.

Door de nieuwe methodiek is het moeilijk om het
totaal aantal getelde vlinders te vergelijken met
voorgaande jaren. Uit andere telprojecten blijkt
alvast dat juli 2020 geen topmaand voor vlinders
was. Wel ontvingen we 23.090 tellingen: een record.
In een Vlaamse tuin werden zes vlinders op vijf
minuten geteld.
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1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

18%
27%

17%

0%
11%

27%

Antwerpen

Brussels Gewest

Limburg

Oost-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

WAAR WERD ER GETELD?
Het hoogste aantal tellingen kwam uit de provincie
Antwerpen, op de voet gevolgd door de provincie
Oost-Vlaanderen. Met 31 tellingen levert het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest minder dan 1% van
de tellingen.

WIE TELDE DE MEESTE VLINDERS?
Tijdens De Grote Vlindertelling was het toegelaten
(of zelfs aangeraden) om dagelijks vlinders te tellen
in de tuin. Bij dit systeem van steekproeftellingen
geldt: hoe meer tellingen, hoe beter. Hieronder zie
je de verdeling van het aantal tellingen over de hele
vlindertelling heen.

West-Vlaanderen

Een speciaal woord van dank aan Bea K. uit Tielt:
zij voerde maar liefst 163 tellingen in. De tuinen
met de meeste vlindersoorten liggen ook dit jaar
weer in de Kempen. Ludo V. uit Zoersel noteerde
35 vlindersoorten. Hij kijkt dagelijks intensief naar
dag- en nachtvlinders, heeft een voedertafel met
fruit en bovendien combineert hij in zijn tuin allerlei
elementen die vlinders verkiezen, zoals een grote
variatie aan nectarplanten en een klein hooilandje.
Jos O. uit Maasmechelen noteerde maar liefst 32
vlindersoorten. Zijn tuin ligt vlakbij een schitterend
en uitgestrekt natuurgebied: de vallei van de Ziepbeek. De aantallen vlinders in een tuin worden deels
verklaard door de vlindervriendelijke inrichting van
de tuin, maar ook deels door de omgeving van de
tuin.

TOP 20

1

Klein koolwitje

12986

2

Atalanta

12654

3

Dagpauwoog

8393

4

Groot koolwitje

8246

5

Bruin zandoogje

6006

6

Gehakkelde aurelia

5217

7

Boomblauwtje

5066

8

Citroenvlinder

4503

9

Oranje zandoogje

3915

10

Bont zandoogje

2860

11

Kolibrievlinder

2746

12

Koninginnenpage

1683

13

Icarusblauwtje

1607

14

Kleine vos

1490

15

Klein geaderd witje

1212

16

Gamma-uil

813

17

Muntvlindertje

734

18

Koevinkje

687

19

Distelvlinder

621

20

Landkaartje

528

ENKELE SOORTEN
UITGELICHT
DAGPAUWOOG
Na het klein koolwitje en de atalanta komt de
dagpauwoog (vertegenwoordigd in 8.393 tellingen)
op de derde plaats. Vorig jaar stond de soort nog
op plaats 7 en werd hij in amper drie op tien tuinen
gemeld. De populatie van deze normaliter zeer
algemene vlindersoort crashte in de recorddroge
jaren 2018 en 2019. In de zomer van 2018 verdorde de
waardplant voor de rupsen (nl. de grote brandnetel)
massaal en veel rupsen hebben dat niet overleefd.
Het heeft tot de zomer van 2020 geduurd vooraleer
de dagpauwoog zich heeft hersteld tot het niveau
van voordien.
DISTELVLINDER
De distelvlinder stond dit jaar op de negentiende
plaats. Het is een trekvlinder die jaarlijks in sterk
wisselende aantallen voorkomt. Dit jaar blijken de
omstandigheden in de voortplantingsgebieden in
Noord-Afrika en Zuid-Europa slechts matig geweest
te zijn: daardoor zijn er minder vlinders onze richting
uitgevlogen. De aantallen distelvlinders worden dus
vooral verklaard door omstandigheden in het zuiden.
KOLIBRIEVLINDER
Heel wat mensen vinden een kolibrievlinder in hun
tuin best bijzonder. Het is inderdaad een prachtige
soort met een intrigerend gedrag -niet zelden wordt
hij voor een echte kolibrie aanzien. Maar voor het
vijfde jaar op een rij was hij ook dit jaar goed vertegenwoordigd, met een elfde plaats in de top 20.
Kolibrievlinders worden steeds talrijker omdat ze het
als zuidelijke soort hier alsmaar meer naar hun zin
hebben.
LANDKAARTJE
Het landkaartje is net als de dagpauwoog een netelgebonden vlinder. Net als de dagpauwoog gingen de
aantallen landkaartjes sinds 2018 sterk achteruit.
Maar van een echt herstel is helaas nog geen sprake.
Net als in 2019 bungelt het landkaartje helemaal
onderaan de top twintig.

BOOMBLAUWTJE
In heel wat edities van De Grote Vlindertelling haalde
het boomblauwtje de top tien niet. Nu prijkt dit sierlijke vlindertje op de zevende plaats – in Antwerpen
en Limburg haalde hij zelfs plaats zes. De eerste
generatie blauwtjes, die in de lente vliegt, deed het
al goed, maar de zomergeneratie deed het veel beter
dan in een gemiddeld jaar.
KAASJESKRUIDDIKKOPJE
Het kaasjeskruiddikkopje is een klein, bruin en weinig
opvallend vlindertje dat al jaren bezig is aan een
opmars in Vlaanderen. Het is zo’n zuidelijke soort die
vanuit Frankrijk het hele land koloniseert. Dit jaar
waren er 177 meldingen van het kaasjeskruiddikkopje.
SCHEEFBLOEMWITJE
Koolwitjes op naam brengen is niet zo gemakkelijk en met de opmars van het scheefbloemwitje
wordt het nog net iets lastiger. Want naast het klein
geaderd witje, het klein en het groot koolwitje maak
je sinds kort kans om een vierde soort witje in de tuin
te zien. Het scheefbloemwitje, een dubbelganger van
het klein koolwitje, was oorspronkelijk een soort uit
middelgebergte maar komt nu ook in Vlaanderen
voor, en dan vooral in tuinen waar de waardplant
voor de rupsen groeit: scheefbloem (Iberis). We
ontvingen niet minder dan 65 meldingen van het
scheefbloemwitje. Wie een scheefbloemwitje ziet,
kan daarvan best foto’s nemen: zo kunnen experts
achteraf de determinatie bevestigen. Het ligt in de
lijn van de verwachting dat het scheefbloemwitje de
komende jaren nog zal toenemen in ons land.

PROVINCIALE VERSCHILLEN
De verschillen tussen provincies zijn dit jaar opvallend klein. Wel zien we bepaalde tendensen die ook in voorgaande jaren al naar voren kwamen. Zo staat de citroenvlinder in zowel Antwerpen als Limburg nog net in de top
vijf, terwijl die soort in een bosarme provincie zoals West-Vlaanderen zelfs niet de top tien haalt.
Traditiegetrouw scoort het oranje zandoogje veel beter in Oost- en West-Vlaanderen dan in de oostelijke helft van
Vlaanderen.
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VLINDERS IN DE STAD VERSUS HET PLATTELAND
Over het algemeen zie je in de stad minder vlinders dan buiten de stad. Dat is niet verwonderlijk: sommige
vlindersoorten zijn goede vliegers, andere net niet. Maar zelfs die goede vliegers zijn in een sterk verstedelijkte
omgeving minder goed vertegenwoordigd. Dat zien we bijvoorbeeld, als we de aantallen atalanta’s vergelijken
met de tuinligging: er zitten minstens dubbel zoveel exemplaren in het buitengebied in vergelijking met stadscentra. Dat geldt nog meer voor soorten die een sterkere voorkeur voor bepaalde leefgebieden hebben. Het bruin
zandoogje is een echte graslandvlinder. Terwijl dat zandoogje in het buitengebied echt algemeen kan zijn, wordt
hij in stedelijk gebied maar in lage aantallen gemeld. In platttelandstuinen met veel groen liggen de aantallen 16
maal hoger dan in stadscentra.

Het boomblauwtje mag dan misschien geen echt goede vlieger zijn, hij komt overal voor waar er geschikt leefgebied is. Zo’n leefgebied kan bestaan uit een bosrand met sporkehout, maar evengoed een muur die volledig
met klimop overgroeid is: die vind je in de stad ook. In stadscentra liggen de aantallen maar 24% lager dan in
plattelandstuinen met veel groen.
Het bont zandoogje was vroeger een bosrandvlinder die nu
ook veel in tuinen voorkomt, als
daar bomen en/of hagen staan.
De kolonisatie van die tuinen
gebeurde duidelijk vooral in het
buitengebied: in de stad liggen de
aantallen 6x lager dan in tuinen in
landbouwgebied.

ONDERZOEKSVRAAG
Naast de aantallen vlinders in de tuin bevragen we deelnemers vrijblijvend over een vlindergerelateerd onderwerp. Dit jaar gingen die vragen over een weinig populaire nachtvlinder: de eikenprocessierups.
EIKEN AANWEZIG?
In 1854 van de 7493 tuinen (bijna 25%) blijken eiken aanwezig. Er werd specifiek gevraagd naar inheemse eiken.
Eikenprocessierupsen komen slechts zeer uitzonderlijk op Amerikaanse eik voor.
RUPSEN AANWEZIG?
221 mensen hebben effectief eikenprocessierupsen in de tuin gezien: dit is 3% van het totale aantal deelnemers.
Nog eens 121 respondenten hebben wel rupsen gezien, maar zijn niet zeker of het wel processierupsen betroffen. In de periode mei-juli wordt ook de rups van de plakker courant opgemerkt. Dit is een vrij grote, harige rups
die ook in tuinen leeft, maar geen spinselnesten bouwt. De haren van deze rups zijn niet echt irriterend en ze
wordt dan ook niet bestreden. Ook de rups van de hageheld komt veel voor en is onschuldig.

Links: eikenprocessierupsen, met een zwarte kop, lange witte haren en grijze flanken. Rechts: rups van de plakker,
met haren in toefjes (borstels) en opvallende wratten.
Van de 121 mensen die rupsen zagen, maar niet weten of het eikenprocessierupsen zijn, geven er 4 aan dat ze
ook een vorm van overlast ondervinden. In totaal stellen 123 respondenten dat ze matig tot veel overlast van de
rupsen ondervinden (dit is 1,6% van het totale aantal deelnemers).
Uit deze kaart blijkt duidelijk dat de meeste meldingen van overlast uit de Kempen komen. Ook op de zandgronden in het noorden van Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant komen eikenprocessierupsen voor. Het is opmerkelijk dat sommige mensen overlast melden buiten het gekende verspreidingsgebied van de eikenprocessierups
(zie de meldingen uit West-Vlaanderen en het Pajottenland). Wellicht is er daar sprake van verwarring met
andere rupsensoorten.

BESTRIJDEN OF NIETS DOEN?
62 mensen hebben de rupsen laten verwijderen. Daarvan gaven er 27 aan effectief overlast te ondervinden. 151
mensen hebben bewust ingezet op natuurlijke bestrijding (bijv. door het ophangen van nestkasten). Van de 221
deelnemers die met zekerheid processierupsen in de tuin vaststelden, geven er 113 aan dat ze geen enkele vorm
van bestrijding ondernomen hebben. De aanwezigheid van processierupsen leidt niet automatisch tot overlast.
Processierupsen zijn niet nieuw in Vlaanderen: ook in de twintigste eeuw kwamen ze hier reeds voor. De
aantallen fluctueerden altijd sterk: het populatieverloop kent opvallende pieken, maar ook diepe dalen. Parasieten zoals sluipvliegen zorgen voor een natuurlijke dynamiek. Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat de
aantallen processierupsen de komende jaren weer zullen dalen.
Kortom, uit de bevraging komt naar voren dat de overlast van processierupsen vooral een lokaal gegeven is en
slechts in een klein aandeel van de deelnemende tuinen als problematisch ervaren wordt. Natuurpunt wil de
overlast echter niet minimaliseren; zet in op natuurlijke bestrijding om de aantallen rupsen in jouw omgeving in
te dijken.
Nog vragen over de eikenprocessierups? Zie www.natuurpunt.be/eikenprocessierups

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 onderzoek blijkt dat
de aantallen vlinders in je
tuin deels bepaald worden
door de omgeving van je
tuin en deels door de
inrichting van je tuin.
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

OPROEP
Heb je de smaak van het vlinders tellen te pakken? Natuurpunt probeert ook in andere maanden dan juli
een beter beeld te krijgen van de aantallen vlinders in tuinen.
ELKE WEEK KAN JE MINSTENS ÉÉN VIJFMINUTENTELLING DOEN. Die kan je invoeren via Mijn Tuinlab:
www.mijntuinlab.be
Heb je ergens een bijzondere vlinder gezien? Of heb je tijdens een wandeling in de natuur vlinderfoto’s
genomen? Waarnemingen en foto’s van vlinders (en andere dieren) kan je invoeren op
www.waarnemingen.be of via de app ObsIdentify. In die app en website is overigens beeldherkenning
ingebouwd: de soort op jouw foto wordt automatisch herkend.

IN 2022 TELLEN WE WEER
VLINDERS VAN 3 TOT 25 JULI!
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