
 

Vlinders per provincie 

 

#Soorten #Vlinders #Tuinen 

Drenthe 7,9 38,4 499 

Flevoland 7,1 32,6 218 

Friesland 7,6 38,9 453 

Gelderland 7,3 23,9 825 

Groningen 7,8 41,9 357 

Limburg  8,0 32,2 345 

Noord-Brabant 7,6 28,2 933 

Noord-Holland 6,0 19,5 882 

Overijssel 7,3 31,7 348 

Utrecht 7,5 18,4 498 

Zeeland 7,8 37,7 408 

Zuid-Holland 5,7 16,2 841 

Tuinvlindertelling 2013  
Kijk voor alle resultaten op www.vlindermee.nl  

 

1) Dagpauwoog (40.426 x )  

2) Gamma-uil (32.845 x ) 

3) Klein koolwitje (17.280 x )  

4)  Kleine vos ( 12.759 x ) 

5) Groot koolwitje (12.179 x ) 

 
Aantal vlinders 

In totaal zijn er meer dan 180.000 vlinders geteld. Gemiddeld werden er 27,6 
vlinders per tuin gezien. Per tuin zag u 7 soorten. In 13 tuinen werden geen vlinders 

gezien. 

Aantal deelnemers 
Nog nooit deden er zoveel mensen mee aan de tuinvlindertelling. In 6762 tuinen 

werd geteld. In de provincie Noord-Brabant waren 933 tellers actief, gevolgd door 
Noord-Holland (882 tellers) en Gelderland (825 tellers). 

 

Hoe gaat het met onze vlinders? 

Gaat het nu goed met de vlinders? In 2013 viel alles op zijn plek: een koel voorjaar 
zorgde voor voldoende eten voor de rupsen, en toen de vlinders wilden gaan 

vliegen werd het zomer en warm. Genieten voor iedereen die van vlinders houdt. 
De tuinvlindertelling laat zien dat dit een van de beste vlinderzomers is van deze 
eeuw. Maar twintig jaar geleden zou dit een heel gewone vlinderzomer geweest 

zijn: in de jaren negentig waren er al zes zomers met meer vlinders. De 
vlinderstand gaat dus achteruit en we zien steeds minder vlinders. Het goede 
nieuws is dat we deze zomer even terugveren naar wat we vroeger 'normale 

waarden' genoemd zouden hebben. Of dit de komende jaren zo blijft valt te bezien.  
De Vlinderstichting blijft werken aan de bescherming van vlinders in ons land. 

 

Dagpauwoog winnaar tuinvlindertelling 

Alle resultaten kunt u terugvinden op www.vlindermee.nl.  

 

Groot dikkopje of gamma-uil?  
 

De zilveren medaille was dit voor de 
gamma-uil, een dagactieve nachtvlinder 

die dit jaar bijzonder talrijk is in ons 
land. De gamma-uil fladdert druk rond 

allerlei bloemen en zit nooit stil. Het valt 
niet mee ze goed te bekijken!  

 
Sommige gamma-uilen zijn misschien 

aangezien voor het groot dikkopje, die er 
op lijkt. Heeft u een gamma-uil 

doorgegeven als een groot dikkopje? Log 
dan even in op www.vlindermee.nl en 

corrigeer uw telling. Of stuur een mailtje 
naar info@vlindermee.nl.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Gamma-uil  Groot dikkopje 

Vooral in de drie noordelijke provincies en in 
Zeeland werden veel vlinders gezien (gemiddeld 
meer dan 35 per tuin). De minste vlinders zijn 
gemeld uit Noord- en Zuid-Holland en Utrecht, 
maar dat komt ten dele omdat juist daar de 
gamma-uil wat minder talrijk was. 

App vs. website 

Voor het eerst was het 
ook mogelijk om 
waarnemingen door 
te geven via de app 
vlindermee. En dan 
werd veel gebruik van 
gemaakt: 

2438 tuinen werden 
via de app geteld 
4130 tuinen kwamen 
via de website  

Afgelopen weekend organiseerde De 
Vlinderstichting voor de vijfde keer 
een landelijke tuinvlindertelling. En er 
werd veel geteld! In onderstaand 
overzicht vindt u de resultaten. 

Alle tellers: hartelijk bedankt! Dankzij 
uw telling hebben we onze 
Nederlandse tuinvlinders nog beter in 
beeld.  

Tuinvlindertelling 2013 - Resultaten 

http://www.vlindermee.nl/
http://www.vlinderstichting.nl/
http://www.vlindermee.nl/
http://www.vlindermee.nl/
mailto:info@vlindermee.nl


 

 

  

Mevrouw Peet uit 
Leuvenheim 
fotografeerde een 
keizersmantel op de 
vlinderstruik. 

Wie jarig is trakteert:  
word donateur voor €17,50 ipv €25,- 

De Vlinderstichting bestaat dit jaar dertig jaar. En om dat te vieren trakteren 
we! Heeft u meegedaan aan de telling en bent u nog geen donateur*? Ga 
dan naar onze website en vul de code TEL30TVT in.  
U betaalt dan geen 25 euro, maar slechts €17,50 voor het eerste jaar**. En 
ontvangt 4 keer per jaar ons tijdschrift Vlinders. De actie loopt tot en met 16 
augustus. 

 
*Heeft u zich in de afgelopen week als donateur aangemeld? Bel ons dan even via 0317 467346. 
We brengen het bedrag dan alsnog in mindering.  
** Gaat in per 1 januari 2014. U ontvangt het novembernummer van 2013 gratis.  

 

Koninklijk bezoek 

Tussen alle vlinders zaten ook een paar spectaculaire 
waarnemingen. Zo werden er 22 keizersmantels 
gezien, een soort die jaren lang was uitgestorven in 
Nederland en langzaam probeert om terug te 
komen. Ook de meer dan 800 koninginnenpages 
hebben veel mensen blij gemaakt. Volgens velen 
onze mooiste vlinders. 

 Hoe betrouwbaar is de telling? 

De tuinvlindertelling geeft een goed beeld hoe 
het gaat met onze vlinders. Natuurlijk worden 
er fouten gemaakt. Meldingen van bijzondere 
vlinders (zie kader rechts) worden altijd 
gecontroleerd en indien nodig gecorrigeerd. 
De tuinvlindertelling is een momentopname en 
heeft een grote toevalligheid. De 
Vlinderstichting houdt daar in de verwerking 
van de resultaten rekening mee.  

Zilveren maan 
In Overijssel werd een zilveren maan 
gemeld, een zeldzame vlinder. Dhr. Stam 
maakte onderstaande foto. De tuin waar de 
vlinder werd gezien ligt in de buurt een 
natuurgebied, waar deze vlinder voorkomt. 

Heivlinders 
Ook werden overal in het land heivlinders 
gemeld. Normaal gesproken geen soort die je in 
de tuin ziet, maar door de aanhoudende droogte 
vinden heivlinders onvoldoende voedsel op de 
heide. Ze gaan dan zwerven, en komen dan ook 
in tuinen terecht. 

 

Help de vlinders: maak uw tuin 
vlindervriendelijk! 
Om vlinders naar je tuin te lokken zijn vooral 
bloemen met veel nectar belangrijk. Vlinders 
drinken van de nectar met hun lange tong. Er zijn 
veel bloemen en planten die veel nectar bevatten. 
Kijk voor meer tips een top 50 van vlinderplanten 
op http://vlindermee.nl/maak-je-tuin-
vlindervriendelijk.php   

 

Gratis vlinderkaart bij bestelling vlinderbloemenmengsel 
 
Meer vlinders in de tuin, dat wil toch iedereen? Met dit bloemenmengsel lok 
je vlinders en bijen naar je tuin. Het zakje is direct klaar voor gebruik. De 
verpakking dient als kweekbakje en in de bijgeleverde voedingsblokjes kunt u 
direct zaaien. Wanneer de plantjes boven de rand van de verpakking zijn 
uitgegroeid, kunt u ze uitplanten in de tuin. Volg de gebruiksaanwijzing en 
laat het groeien. 
 
U kunt de zaadjes zelf opkweken, of er iemand mee verrassen. Op de 
achterkant van de verpakking is ruimte om een adres en een persoonlijke 
boodschap in te vullen. U kunt de kaart dus als een brief versturen. Een heel 
origineel cadeau! 
 

Bestel en ontvang een gratis vlinderkaart 

U kunt het bloemenmengsel bestellen door €3,99 over te maken op 
gironummer 513 44 25 t.n.v. De Vlinderstichting te Wageningen, onder 
vermelding van bestelnummer 0502 . Vermeld u ook de code TEL30TVT bij 
uw bestelling, sturen wij een gratis vlinderkaart mee. Vergeet niet uw 
volledige adres te vermelden!  

http://www.vlinderstichting.nl/steunDVS.php?id=18
http://vlindermee.nl/maak-je-tuin-vlindervriendelijk.php
http://vlindermee.nl/maak-je-tuin-vlindervriendelijk.php


 

Fotowedstrijd 
Alle tellers hadden de mogelijkheid al hun 

foto’s in te sturen. Bijna 1.500 foto’s 
kwamen binnen.  Via de website kon 

iedereen sterren geven. Uit de foto's met de 
meeste sterren koos De Vlinderstichting 5 
winnaars. De winnaars hebben inmiddels 

bericht van ons ontvangen. 
 

1e prijs: Vlinderpakket bestaande uit: 
set onderzetters Marjolein Bastin 

Boek 'vlinders in de tuin’ 
Herkenningskaart dagvlinders 

Bloemenmengsel vlinderbloemen 
 

2e prijs: Boek 'vlinders in de tuin' 
 

3e prijs: Set onderzetters Marjolein Bastin 
 

4e prijs: Bloemenmengsel vlinderbloemen 
 

5e prijs: Herkenningskaart dagvlinders 

Tweede prijs: Bont zandoogje 
Gefotografeerd door Marianne Tap 

5
e
 prijs: Gamma-uil 

Gefotografeerd door Jeanne 
5e prijs: Gamma-uil op zonnehoed 
Gefotografeerd door Jeanne 

3
e
 prijs: Koninginnenpage 

Gefotografeerd door W. v.d. Hurk 

1
e
 prijs: Dagpauwoog 

Gefotografeerd door Bareld Storm 

 

 

4
e
 prijs: Distelvlinder 

Gefotografeerd door Sharine 


