Kars Veling

Meest gezien: de atalanta.
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Albert Vliegenthart

Dagpauwoog: goede tweede.

Vlinderexplosie tijdens
de Tuinvlindertelling
Bomvolle vlinderstruiken, overal gefladder, alles in bloei. Dat beeld domineerde de tweede
helft van de tuinvlindertelling. De eerste helft zag er heel anders uit: toen was het helemaal
geen lekker vlinderweer. Veel bewolking en regelmatig regen, niet ideaal als je vlinders wilt
zien. Laat staan als je ze wil tellen.

Traditiegetrouw begon de tuinvlindertelling in de
eerste week van juli. Toen was het nat en koel en
veel mensen vroegen zich af: waar blijven de vlinders
toch? Maar halverwege juli kwam de omslag: een
ware explosie van vlinders! Dankzij het natte voorjaar
stonden de waardplanten er florissant bij en boden ze
ruimschoots voedsel aan rupsen. In combinatie met
die weersomslag kwamen alle vlinders in een keer
tevoorschijn.

De Vlinderstichting

Top 5
1. atalanta
2. dagpauwoog
3. klein koolwitje
4. citroenvlinder
5. groot koolwitje

Het vlindergoud voor atalanta

Totalen
• 10.000 tellingen gedaan
• 4100 tuinen geteld (meerdere tellingen per tuin
mogelijk)
• Meer dan 104.000 vlinders geteld
• 151 soorten vlinders gezien

Een nek-aan-nekrace werd het niet echt. De strijd om
het goud was eigenlijk al vroeg beslist. Winnaar is de
atalanta. Er werden tienduizenden exemplaren gezien
en hij was ook in veel tuinen aanwezig: 84% van de
tellers zag een of meer atalanta’s.

Lichte opleving

Aantallen per tuin
• Gemiddeld aantal vlinders per telling: 10,5
• Gemiddeld aantal soorten per telling: 3,7
Kars Veling

Dit jaar werden er meer vlinders geteld dan in voorgaande jaren. De hoge aantallen vlinders stemden
veel mensen positief. In vergelijking met de afgelopen
jaren klopt dat ook. De algemene tuinvlinders hadden
na een aantal barre jaren met veel droogte eindelijk
weer een goed jaar. Toch waren zulke aantallen vlinders zo’n dertig jaar geleden heel gewoon.

Tekst:
Ineke Radstaat

Tuinvlindertelling 2021 in cijfers

Verschillen per provincie
In 2020 waren er grote lokale verschillen, door de
droogte waren er in het zuiden minder vlinders dan
in het noorden. In 2021 was dat anders. Overal in het
land waren vlinders te zien. De koninginnenpage
werd zoals gebruikelijk vooral onder de rivieren waargenomen. Deze vlinder is in de zuidelijke provincies
altijd talrijker dan in het noorden. De citroenvlinder
was in het oosten talrijker dan in het noorden.

Het hele jaar tellen
Kun je niet genoeg krijgen van het tellen? Doe dan
mee aan de Jaarrond Tuintelling, het grootste tuin
onderzoek van Nederland! Tel amfibieën, vogels,
vlinders ... kijk zelf op www.tuintelling.nl.
Gehakkelde aurelia op de uitkijk in de tuin.
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