Tuinvlindertelling 2019

Bar weinig vlinders

Distelvlinder.

Van 6 tot en met 28 juli 2019 hield De Vlinderstichting de jaarlijkse tuinvlindertelling. Er werden
ongeveer 10.000 tellingen doorgegeven.
Tekst: Wat werden er maar weinig vlinders geteld. Door de
Ineke Radstaat droge zomer van 2018 zijn veel rupsen doodgegaan
De Vlinderstichting omdat planten waren verdroogd. En dat was goed te
zien in de aantallen. Gemiddeld lag het aantal getelde
vlinders veel lager dan andere jaren. De afgelopen
tien jaar waren er gemiddeld 15 vlinders per telling
in de tuin. Dit jaar zijn dat er slechts 7,7, ondanks het
verlengen van de telling.
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Sinds de start in 2009 was de tuinvlindertelling het
eerste weekend van augustus. Tot 2016 was dat
prima. Maar de laatste jaren bleek dat weekend nét
te laat: door het warme weer gaan vlinders steeds
vroeger vliegen. De piek van de vlinders viel de laatste
jaren in juli.
Door het grillige weer is het steeds moeilijker om een
goed beeld van de vlinders te krijgen. In de telling van
vorig jaar was het geen dag onder de 35 graden en
dat heeft invloed op de tellingen. Het blijft nog een
beetje experimenteren wanneer we de beste periode
hebben. Maar juli leek dit jaar écht de topmaand te
gaan worden. Toch ging dat anders: door een stevige
hittegolf en draaiende wind hielden de vlinders zich
koest, en viel de piek dit jaar toch in de eerste week
van augustus. Al was die piek wel veel lager dan in
andere jaren.
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Soorten per telling

Het aantal soorten is redelijk stabiel, maar het aantal vlinders gaat – met uitzondering
van topjaar 2013, steeds verder naar beneden. Tot en met 2017 werd er 1 weekend
geteld, in 2018 tien dagen en in 2019 zelfs 3 weken.

Vlinders in het noorden

Gelukkig is er ook goed nieuws: met name in Groningen, Friesland, Noord-Holland en op de Wadden meldden veel waarnemers erg veel vlinders in de tuin. Met
name dagpauwoog, atalanta en distelvlinder zijn daar
talrijk. Waarom dat zo is blijft nog onduidelijk: meer
regen, andere grondsoort, lagere temperaturen … of
is er toch meer aan de hand?
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Vlinders 4 2019

Top drie vlinders tuinvlindertelling 2019
1.

Atalanta

2.

Klein koolwitje

3.

Dagpauwoog

Leuke nieuwkomer is het scheefbloemwitje. Nog niet
iedereen heeft hem waarschijnlijk herkend, maar hij
werd dit jaar 56 keer doorgegeven.
Aantal vlinders per telling
UTRECHT

Distelvlinders net te laat!

In het voorjaar zagen we al veel distelvlinders, maar
in juni waren de meeste distelvlinders verdwenen.
Verder getrokken naar het noorden, of doodgegaan.
Na een aantal weken kwam in de eerste week van
augustus de volgende generatie uit de pop. En dat
zorgt voor een explosie van vlinders! “Nog nooit zag
ik zoveel vlinders in mijn tuin, met tientallen tegelijk
zitten ze op de vlinderstruik.”
Net de laat voor de tuinvlindertelling, maar voor veel
waarnemers tóch nog veel vlinders in de tuin.
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Opvallend

De grote afwezige is de kleine vos. Deze vlinder is
vrijwel altijd in de top vijf te vinden, maar dit jaar komt
hij niet verder dan plaats twaalf. Ook hier is de hete en
droge zomer van 2018 waarschijnlijk de oorzaak; veel
rupsen van de kleine vos hebben het toen niet overleefd.
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Aantal vlinders per telling in de verschillende provincies in 2019. Vooral de hoge aantallen
in de noordelijke provincies vallen op.

Kijk voor meer resultaten op www.vlindermee.nl.
Daar kun je ook je tellingen invoeren en vind je tips
om je tuin (nog) vlindervriendelijk(er) te maken.

Tekening Marjolein Varekamp, tekst Liesbeth van Agt.

Vlinderportret

Het boomblauwtje is een vlinder die je in de tuin of in een park kunt zien. Maar dit kleine blauwtje voelt zich ook prima thuis op
andere plekken met bomen en struiken, bijvoorbeeld in bosranden. Het vrouwtje legt eitjes op klimop, hulst of sporkehout. Van
de algemeen voorkomende blauwtjes is dit het enige dat geen oranje op de onderkant van de vleugels heeft.
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