Op naar een nieuwe dagvlinderatlas!
Een beetje historiek
In 1991 startte de Jeugdbond voor Natuur en Milieu met het Dagvlinderproject dat als doel had om aan de
hand van een grootschalige inventarisatie de verspreiding van de dagvlinders in Vlaanderen beter te
kennen. In 1994 nam de Vlaamse Vlinderwerkgroep vzw de coördinatie van het project over. De werkgroep
wil d.m.v. inventarisatie, monitoring, ecologisch onderzoek, advies en educatie dagvlinders in Vlaanderen
beschermen. Ondertussen groeide het aantal projectmedewerkers fors aan tot zo’n 700-tal. In 1999
verscheen dan de langverwachte atlas “Dagvlinders in Vlaanderen - Ecologie, verspreiding en behoud”. De
atlas bevatte ook de Rode Lijst van de dagvlinders van Vlaanderen en drukte ons met de neus op de trieste
feiten: een derde van de dagvlinders staat in de categorie ‘Uitgestorven’, een ander derde is in meer of
mindere mate bedreigd.
Tijd voor een nieuwe atlas
Ondertussen is, onder andere uit onderzoek in het buitenland, gebleken dat heel wat ‘algemene’ soorten het
niet goed doen. Denken we maar aan het hooibeestje en het icarusblauwtje. Mogelijk zijn er ook soorten die
we vroeger te vaak over het hoofd zagen en in feite toch algemener zijn dan gedacht (bvb sleedoornpage).
Met andere woorden: tijd voor een nieuwe dagvlinderatlas! We willen daarbij 1) een heel goed beeld krijgen
over de huidige verspreiding, 2) een nieuwe Rode Lijst maken en 3) de monitoringroutes opnieuw promoten.
Het inventarisatiewerk zal gebeuren van 2006 tot 2008 (mogelijk tot 2009). Het eerste jaar (2006) zal een
pilootjaar zijn waarbij de verschillende methodes om gegevens te verzamelen uitgetest zullen worden.
Hoe gegevens verzamelen?
Het verzamelen van gegevens zal uit vier luiken bestaan. Een eerste luik betreft het doorsturen van losse
waarnemingen. Hiervoor werd een nieuw invulformulier gemaakt en in de loop van 2006 zal ook on-line
gegevens kunnen doorgegeven worden. In een tweede luik zullen gestandaardiseerde waarnemingen
verzameld worden. Doel is om in 303 atlashokken van 5x5 km het aantal dagvlindersoorten te bepalen.
Binnen elk atlashok zal in 8 steekproefhokken een inschatting gemaakt worden van het aantal individuen per
soort. Daarnaast zal een reeks aandachtssoorten in detail gekarteerd worden. Hiervoor worden zoekkaarten
opgemaakt voor specifieke gebieden waar telkens gekeken wordt of bepaalde aandachtssoorten aanwezig
zijn of niet. Tenslotte zal de haalbaarheid van een reeks nieuwe monitoringroutes bekeken worden.
Wat in 2006?
Dit jaar wordt dus een testjaar. Het doorsturen van losse waarnemingen wordt vanaf dit voorjaar gestart (ook
oude waarnemingen die nog niet werden doorgestuurd, zijn nog steeds welkom). Verder is het de bedoeling
om voor elk atlashok tegen uiterlijk eind 2006 een peter of meter te vinden, zodat dit deel van het
atlasproject volwaardig kan starten in 2007. Geïnteresseerden kunnen dit jaar ook reeds meewerken aan het
uittesten van de gestandaardiseerde methode binnen dit luik van het project. Tenslotte gaan we dit jaar ook
op zoek naar vrijwilligers die aandachtsoorten in de specifieke zoekgebieden willen in kaart brengen. Wil je
meewerken en/of heb je graag nog meer informatie? Neem dan contact op met de Vlinderwerkgroep (zie
hieronder). Via onderstaande forum en website zal in de loop van het jaar regelmatig informatie verspreid
worden. Alvast hartelijk dank voor de medewerking en veel vlindergenot!

Meer informatie:
Vlaamse Vlinderwerkgroep vzw
p/a Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Dirk Maes
Kliniekstraat 25, 1070 Brussel
02/558.18.37.
dirk.maes@inbo.be
Website: www.INBO.be
Forum: http://groups.yahoo.com/group/papilio/

