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Dat het erg gesteld is met de dagvlinders in Vlaanderen, weten we. Maar hoe zit het in het zuiden van het 
land? Veel natuurliefhebbers trekken graag naar de Gaume, de Viroinvallei of de Hoge venen om er fraaie 
soorten tegen te komen. Een nieuwe studie geeft de antwoorden. Er zijn zorgwekkende tendensen en 
ook lessen voor Vlaanderen.

De nieuwe Waalse dagvlinderatlas toont enkele winnaars, maar ook veel verliezers, maar ook vele kansrijke perspectieven voor deze 
Akkerparelmoervlinder en vele andere soorten (foto: Marc Herremans)
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eind 2008 verscheen de Waalse dagvlinderatlas (Box 2, fichefet 
et al. 2008). De jongste jaren investeert de Waalse overheid in sa-
menwerking met werkgroepen zoals lycaena en natuurverenigin-
gen zoals natagora (de zustervereniging van natuurpunt) in een 
reeks nieuwe, mooi geïllustreerde verspreidingsatlassen. eerder 
verschenen atlassen van broedvogels, reptielen en amfibieën, or-
chideeën, libellen, en nu dus een nieuwe van dagvlinders. Voor 
informatie over biodiversiteit in Wallonië kan je terecht op http://
biodiversite.wallonie.be/. in dit artikel presenteren we een balans 
op basis van de analyses uit deze jongste atlas. We gaan ook na 
wat dit nieuw cijfermateriaal betekent voor het natuurbehoud in 
Wallonië, maar ook wat de gevolgen voor Vlaanderen zouden kun-
nen zijn. aan vlindervriendelijke uitdagingen alvast geen gebrek.

Gegevens
Dagvlinders worden in Wallonië al een tijdje opgevolgd met de 
steun van de Waalse overheid. aanvankelijk gebeurde dat binnen 
het surWal-programma dat in 1989 startte (‘surveillance de l’état 
de l’environnement wallon’). Doel was allerhande biologische in-
formatie te gebruiken (o.a. van dagvlinders) om milieutrends te 
detecteren. er ging evenwel weinig aandacht uit naar een gepas-
te bemonstering in tijd en ruimte. er gebeurde een heroriëntering 
van de prioriteiten en de aanpak en in 1996 werd het isb-pro-
gramma opgestart (‘inventaire et surveillance de la biodiversité’) 
dat nu nog steeds loopt. De vlinderluiken van beide programma’s 
werden steeds gesuperviseerd door de université catholique de 
louvain (ucl), maar er is ook een enthousiaste Waalse vlinder-
werkgroep ‘lycaena’ die vele waarnemingen verzamelt.
in 2000 werd er nog een voorlopige atlas gemaakt op basis van 
ongeveer 40.000 waarnemingen (goffart & De bast 2000), maar er 
is intussen nog flink geïnventariseerd en er werden ook nog heel 
wat oude gegevens toegevoegd. De huidige atlas beroept zich 
op 131.500 waarnemingen. op basis van alle gegevens werd een 
nieuwe rode lijst gemaakt. De actuele rode lijst volgt de jongste 
internationale richtlijnen van de iucn (international union for the 
conservation of nature and natural resources, (gärdenfors et al. 
2001) aangepast voor regionaal gebruik. De tendensen hebben 
niet alleen betrekking op verliezen van lang geleden (bv. <1950), 
maar vele vergelijkingen focussen ook op meer recente ontwik-
kelingen (periode 1985-2000 tegenover periode 2001-2007). Voor 
een gedetailleerde bespreking van de gegevens en analyses (o.a. 
correcties voor waarnemereffecten in tijd en ruimte), alsook voor 
de bespreking van individuele soorten, verwijzen we naar het 
boek (fichefet et al. 2008).

Cijfers en trends
in Wallonië werden tot op heden 115 soorten dagvlinders waar-
genomen. Van 101 soorten werden de tendensen geanalyseerd. 
Voor de 14 andere soorten gebeurde dat niet omdat het om 
zwervers en trekkers gaat (12 soorten) of omdat we weten dat de 
gegevensset erg onvolledig is (2 soorten).
niet minder dan de helft van de Waalse dagvlinders (52/101) is 
reeds verdwenen (18 soorten) of in meer of mindere mate be-
dreigd (34 soorten, Figuur 1, Tabel 1). De biotopen met het groot-
ste aantal bedreigde soorten zijn kalkgraslanden, loofbossen en 
vochtige graslanden. Zo zijn 78% van de typische soorten van kalk-
graslanden bedreigd en 50% zowel voor loofbos als voor vochtig 
grasland. De analyses in relatie tot biotopen tonen eveneens dat 
de soorten die zich sterk hebben uitgebreid in hoofdzaak soorten 
zijn die al erg verbreid waren (bv. boomblauwtje, kleine vuurvlin-
der, bont zandoogje). De combinatie van het algemener worden 

Niet bedreigd (42 soorten)
argusvlinder
bont dikkopje
bont zandoogje
boomblauwtje
boswitje
bruin blauwtje
bruine vuurvlinder
bruin zandoogje
citroenvlinder
Dagpauwoog
Dambordje
geelsprietdikkopje
gehakkelde aurelia
groot dikkopje

groot geaderd witje
groot koolwitje
grote vos
grote vuurvlinder
grote weerschijnvlinder
hooibeestje
icarusblauwtje
iepenpage
kaasjeskruiddikkopje
kalkgraslanddikkopje
keizersmantel
kleine ijsvogelvlinder
kleine parelmoervlinder
kleine vos

kleine vuurvlinder
kleine weerschijnvlinder
klein geaderd witje
klein koolwitje
koevinkje
koninginnepage
landkaartje
oranjetipje
oranje zandoogje
Pruimenpage
Purperstreepparelmoer
sleedoornpage
Veldparelmoervlinder
Woudparelmoervlinder

Achteruitgaand (7 soorten)
bruin dikkopje
Dwergblauwtje
eikenpage

groentje
klaverblauwtje
Zilveren maan

Zwartsprietdikkopje

Kwetsbaar (17 soorten)
aardbeivlinder
adippevlinder
blauwe vuurvlinder
bleek blauwtje
bloemenblauwtje
bosparelmoervlinder

heideblauwtje
koningspage
ringoogparelmoervlinder
rode vuurvlinder
rotsvlinder
sleutelbloemvlinder

tweekleurige hooibeestje
Veenbesparelmoervlinder
Voorjaarserebia
Zilvervlek
Zuidelijke luzernevlinder

Bedreigd (4 soorten)
akkerparelmoervlinder
Dwergdikkopje

grote parelmoervlinder
rouwmantel

Met uitsterven bedreigd (13 soorten)
adonisblauwtje
boserebia
bruine eikenpage
grote ijsvogelvlinder
heivlinder

kommavlinder
moerasparelmoervlinder
morgenrood
steppeparelmoervlinder
tijmblauwtje

Veenhooibeestje
Voorjaarsspikkeldikkopje
Zomererebia

uitgestorven in Wallonië (18 soorten)
berggentiaanblauwtje
boszandoog
bretons spikkeldikkopje
Duinparelmoervlinder
esparcette blauwtje
hermiet
kleine sleedoornpage

klein tijmblauwtje
knoopkruidparelmoer
kroonkruidblauwtje
roodbonte parelmoer
roodstreephooibeestje
staartblauwtje
turkoois blauwtje

Vals heideblauwtje
Veenluzernevlinder
Witgezoomd
spikkeldikkopje
Zilverstreephooibeestje

Tabel 1. Nieuwe Rode Lijst van de Waalse dagvlinders op basis van de nieuwe gegevens 
zoals gepubliceerd in Fichefet et al. (2008)

Het areaal van het Kaasjeskruiddikkopje schuift op richting Vlaanderen (foto: Leo Janssen)
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van reeds verspreide soorten en het terugvallen van soorten met 
een beperkte verspreiding leidt ook in Wallonië tot het gekende fe-
nomeen van ‘banalisatie’ van de fauna (cfr. mckinney & lockwood 
1999). hier moeten we voor de atlas wellicht een kanttekening 
maken: uit dagvlindermonitoringgegevens (voor nederland en 
Vlaanderen) blijkt immers dat de aantallen van sommige ‘algeme-
ne’ soorten de laatste jaren bijzonder sterk achteruitgegaan zijn, 
een signaal dat niet of nauwelijks gekwantificeerd kan worden aan 
de hand van atlasgegevens alleen (Van Dyck et al. 2009).
naast globale tendensen is het ook belangrijk om naar de ver-
schillende ecoregio’s te kijken. Vooral het uiterste zuiden, de 
gaume of belgische lorraine, komt opvallend bekaaid uit onze 
vlinderanalyse. neem bijvoorbeeld de akkerparelmoervlinder 
 (Figuur 2). hoewel deze soort standhoudt in de Viroinvallei, zien 
we een forse afname in de lorraine. maar een uitgesproken af-
name in verspreiding in deze streek geldt ook voor tal van andere 
soorten (bv. grote parelmoervlinder, sleutelbloemvlinder, bruine 
vuurvlinder, Zilvervlek en Zilveren maan). ook in de ardennen 
tekenen we voor meerdere soorten belangrijke verliezen op (bv. 
blauwe vuurvlinder, tweekleurig hooibeestje, Voorjaarserebia, 
moerasparelmoervlinder).

Lessen en perspectieven
De dagvlinderfauna van het zuiden van het land is nog steeds rij-
ker dan deze van het noorden (maes & Van Dyck 1999), maar onze 
analyse toont ook hier zorgwekkende ontwikkelingen. Wallonië is 
minder dicht bevolkt en omgevingsgewijs beïnvloed dan Vlaan-
deren, maar de druk op de omgeving is verre van gering. enkele 
cijfers illustreren dit. Wallonië telde in 2006 een bevolkingsdicht-
heid van 202 inwoners/km² en een wegennet van 4,7 km/km². De 
bebouwde oppervlakte groeide in minder dan 20 jaar met 18%. 
een ander voorbeeld: afhankelijk van de regio verdwenen 15 tot 
48% van de lijnvormige landschapselementen in het agrarisch 
gebied sinds 1980. en de negatieve tendensen beperken zich 
niet tot dagvlinders alleen. op basis van de recentste resultaten 
van het inventarisatiewerk van meerdere taxonomische groepen 
belandden globaal niet minder dan 41% van die soorten op de 

Waalse rode lijst (32% als ‘bedreigd’, 9% als ‘verdwenen’). Vanuit 
een europees perspectief situeren de belgische topprioritaire ge-
bieden voor europese aandachtsoorten voor dagvlinders zich al-
lemaal in Wallonië (goffart & maes 2003).
maar er zijn ook vlindervriendelijke perspectieven te melden. 
binnen het kader van natura 2000 bakende het Waals gewest 
240 gebieden af die samen goed zijn voor een oppervlakte van 
221.000 ha of 13% van het gewest. Zo wordt er binnen het kader 
van life en life+ sterk gewerkt aan het herstel van erg waarde-
volle leefgebieden zoals kalkgraslanden en veengebieden. er zijn 
projecten in de regio’s van de Viroin, haute-meuse, saint-hubert, 
Plateau des tailles, enz. het is nog wat vroeg om uitspraken te 
doen over de werkelijke impact op dagvlinders en andere bio-
diversiteitscomponenten, maar deze experimenten zijn alleszins 
boeiend voer voor monitoring en opvolging. natuurlijk dient er 
ook aandacht te gaan naar de (natuur)gebieden die buiten deze 
natura-2000 zones liggen. sinds enkele jaren wordt er vanuit het 
dagvlinderproject van de ucl (louvain-la-neuve) en het centre 
de recherche de la nature, des forêts et du bois (recent veranderd 
in Demna - Département de l’etude du milieu naturel et agrico-
le) in opdracht van de Waalse overheid en in samenwerking met 
de vlinderwerkgroep lycaena, flink gewerkt rond sensibilisering 

 1985 - 2000: 31 carrés 
 2001 - 2007: 20 carrés 

Figuur 2. Waalse verspreiding van de Akkerparelmoervlinder (Clossiana dia) met uitgesproken verliezen in de Gaume of Belgische Loraine (Fichefet et al. 2008)

Figuur 1. Toestand van de Waalse dagvlinders (N = 101) in een 
samenvattend taartdiagram (op basis van Fichefet et al. 2008). Naast 
deze vlinders werden nog 14 andere soorten waargenomen die niet 
geëvalueerd werden (zwervers of onvoldoende gegevens)
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van beheerders. boswachters krijgen enthousiaste vorming rond 
vlinders, ecologie en gepast beheer (Figuur 3). Vooral in de grote 
boscomplexen kan een aangepast beheer van de bosstructuur, de 
paden en open zones betere kansen bieden voor ‘bossoorten’ die 
het net van meer open elementen moeten hebben. tal van pa-
relmoervlinders en vlekvlinders behoren tot die groep (bv. Zilver-
vlek, grote parelmoervlinder). tenslotte startte natagora samen 
met zustervereniging natuurpunt ook met de grote campagne 
rond tellingen van dagvlinders in tuinen.
De Waalse dagvlinderatlas zal voor Vlaamse natuurbeheerders en 
-onderzoekers niet alleen nuttig zijn voor het plannen van natuur-
weekends in het zuiden van het land. De verspreiding van enkele 
soorten breidt zich uit naar het noorden en biedt dus een per-
spectief op soorten die we (meer) in Vlaanderen kunnen verwach-
ten. klimaatverandering is hier waarschijnlijk de stuwende factor. 
het gaat bijvoorbeeld om kaasjeskruiddikkopje en keizersmantel. 
Dit betekent dat de aanwezigheid van geschikte leefgebieden 
voor deze soorten best wat meer aandacht krijgt in Vlaanderen. 
in een tijdperk van klimaatverandering moet natuurbehoud 
ook wat meer anticiperen op nieuwe uitdagingen. het doet ook 
nieuwe vragen rijzen over de toegankelijkheid van Vlaanderen (en 

bij uitbreiding belgië) voor soorten die hun areaal trachten uit te 
breiden naar het noorden (zie bv. Vos et al. 2008). Vanuit het zui-
den heeft Wallonië zelf ook een nieuwe zuidelijke soort binnen-
gekregen: de braamparelmoervlinder heeft sinds 2006 meerdere 
gebieden gekoloniseerd in het uiterste zuiden van het land.
met de eerdere Vlaamse atlas (maes & Van Dyck 1999) en deze 
Waalse atlas, krijgen we ook een beter zicht op de prioriteiten 
voor Vlaanderen op de belgische schaal. Voor enkele soorten zien 
we dat alle populaties in het noorden zitten (bv. gentiaanblauw-
tje) of dat een soort minder verspreid is in Wallonië en er ster-
ker achteruit is gegaan dan in Vlaanderen. het meest sprekende 
voorbeeld blijkt de heivlinder te zijn (Figuur 4). een soort die in 

Figuur 3. Waalse boswachters krijgen vorming rond dagvlinders, hun 
ecologie en wat dit betekent voor natuur- en bosbeheer door biologe 
Violaine Fichefet (rechts) (foto: Michel Defawe)

Dagvlinders stellen ecologische eisen op kleine schaal binnen vegetaties, 
maar ook op landschappelijke schaal. Hier het Groot geaderd witje (foto: 
Marc Herremans)

 1985 - 2000: 8 carrés 
 2001 - 2007: 4 carrés 

Figuur 4. Verspreiding van de Heivlinder (Hipparchia semele) in Wallonië (Fichefet et al. 2008)
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Wallonië klappen krijgt, maar toch nog een beduidende versprei-
ding in Vlaanderen heeft, is de bruine eikenpage. toch is dat een 
soort die ook in het noorden meer bijzondere aandacht dient te 
krijgen, want we zien bijvoorbeeld ook in nederland grote verlie-
zen zonder dat hiervoor een heldere verklaring kan geformuleerd 
worden. naast Vlaanderen en Wallonië zal straks ook het brus-
sels hoofdstedelijk gewest een vlinderatlas hebben (beckers et 
al. 2009). een vlinderatlas voor brussel lijkt misschien verrassend 
maar toont prima dat de aandacht en zorg voor biodiversiteit ook 
uit het klassieke stramien van natuur in natuurgebieden moet ge-
haald worden en net een brede beleidsinvulling in diverse secto-
ren (o.a. stadsontwikkeling) zou moeten kunnen krijgen (bv. Van 
Dyck 2008). Wat dagvlinders betreft, lijken de verschillende regio’s 
van ons land duidelijk in hetzelfde bedje ziek. gezien de gevoelige 
relaties tussen dagvlinders en vele omgevingskenmerken en de 
snelle reacties van deze insecten in vergelijking tot vele andere 
taxonomische groepen (thomas et al. 2004, thomas 2005), bete-
kent die conclusie dat we nog mijlenver af staan van het stoppen 
van de achteruitgang van onze biodiversiteit zoals de befaamde 
2010-doelstelling vooropstelt.

BOX 2: Atlas bestellen?
De Waalse dagvlinderatlas kan 
gekocht worden aan 25 euro bij 
Natagora, Maison liégeoise de 
l’Environnement, Rue Fusch 3, 
4000 Liège, e-mail: boutique-
verte@natagora.be, tel. +32 
(0)4-250.95.90, fax. +32 (0)4-
222.16.89. Bestellen kan ook 
online: http://www.natagora.
be/boutique-verte/. Tik in de 
zoekfunctie “Papillons de jour 
de Wallonie”.

BOX 1: Wat doen met Waalse 
waarnemingen?
Ook Vlaamse of Nederlandse natuurliefhebbers doen vaak waarnemingen 
van dagvlinders in Wallonië. Die waarnemingen zijn belangrijk om toe te 
voegen aan de gegevensbank. Dat kan online. Sinds een tijdje motiveert de 
Waalse Vlinderwerkgroep Lycaena haar medewerkers om alle waarnemin-
gen via het internet in te geven. De site is http://biodiversite.wallonie.be/
outils/encodage/. Er is recenter ook het equivalente systeem van waarnemin-
gen.be voor waarnemingen van allerlei soorten: http://www.observations.be.

Contact Waalse Vlinderwerkgroep Lycaena:
Violaine Fichefet (Violaine.Fichefet.ext@spw.wallonie.be)

De Bramenparelmoervlinder is als zuidelijke soort een nieuwkomer voor 
de Waalse dagvlinderfauna (foto: Marc Herremans)
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