
 
 

 

Tijdens de tuinvlindertelling kan je alle vlinders in je tuin doorgeven aan De Vlinderstichting. Meedoen is heel makkelijk!  
  

Vlinders tellen 

 

 

 

Om de vlinders te noteren kan je het telformulier  gebruiken. Loop een rondje door de tuin en noteer alle vlinders. Dit kost (afhankelijk 

van de grootte van je tuin) meestal een kwartiertje. Kies een zonnig moment, want dan vliegen de vlinders vooral. Kijk hoeveel vlinders 

van een bepaalde soort je tegelijkertijd ziet en noteer die. Zie je de volgende dag weer één of meerdere vlinders, dan kan je gewoon een 

nieuwe telling doorgeven met het aantal dat je op dat moment tegelijkertijd zag. 

 

Vlinders doorgeven 

 

 

 

Doorgeven via de website 

Registreer je eenmalig als vlinderteller. Je kunt ook je inloggegevens van vorig jaar gebruiken, of inloggen via Facebook. Voer het 

maximale aantal exemplaren dat je op en bepaald moment hebt gezien in. Zie je later op de dag of een andere dag weer vlinders? Dan 

kan je die doorgeven via een nieuwe telling. 

 

Doorgeven via de app 

Download de vlindermee-app voor Iphone of voor Android. Registreer je eenmalig of log in via Facebook. Geef vervolgens alle vlinders 

door via het telformulier. 

 

Technische vragen over de app? Mail dan de helpdesk 

 

Meerdere tuinen 

Je kunt in je persoonlijke account meerdere tuinen aanmaken en dus vlinders doorgeven vanuit meerdere tuinen. Bijv. de schooltuin of 

moestuin. 

 

 

Tel het hele jaar door 
De smaak te pakken? Je kunt nu het hele jaar door vlinders uit je tuin invoeren. Je krijgt dan een mooi overzichtje van wat er in je tuin 

vliegt. Op deze manier help je mee de populaties van tuinvlinders in kaart te brengen en draag je bij aan een betere kennis van de 

natuur. Tegelijk ontdek je meer van de rijkdom van je eigen tuin! 

 

Je waarnemingen worden opgeslagen in een persoonlijk account, waarin je onmiddellijk kan zien hoe het met de vlinders in je tuin is 

gesteld. Je kunt op de site inloggen met dezelfde gegevens die je voor het telweekend hebt gebruikt, of inloggen met Facebook. Aan het 

eind van de maand geef je de vlinders door die je hebt gezien. 

http://www.vlindernet.nl/doc/invulformulier_maandelijks.pdf
http://www.vlindermee.nl/tellingen.php
https://itunes.apple.com/nl/app/vlindermee/id675365662?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.nature2u.vlindermee&hl=nl
mailto:veldgidsapphelpdesk@gmail.com?subject=app%20vlinder%20mee
http://vlindermee.nl/tellingen.php
http://vlindermee.nl/tellingen.php

