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Vlinders tellen in het Warandepark

6

Natuurpunt Halle

Vlinders tellen kan je zowat overal doen. Denk maar aan de jaarlijkse tuinvlindertelling 
van Natuurpunt, waarbij je gedurende een bepaalde tijd de dagvlinders in je eigen tuin 
telt. Je kunt dit echter ook op een meer regelmatige basis doen en dan spreken we van 
“vlindermonitoring”.

Sinds 2016 tel ik in het Warandepark in Essenbeek minstens een keer per maand de dagvlinders op 
een vaste route (Figuur 1). De route werd ingedeeld in 14 secties van 50 meter en per sectie wordt het 
aantal individuen van elke soort dagvlinder geteld.

De route loopt voor het grootste deel op de gemaaide padjes tussen de bloemrijke graslanden in de 
boomgaard (Figuur 1). Een uitgebreide handleiding over hoe zo’n vlindermonitoring in zijn werk gaat, 
vind je in Maes et al. (2019).

In totaal werden tot nu toe 23 soorten dagvlinders gezien op de vlinderroute in het Warandepark 
(Tabel 1). Het Bruin zandoogje en het Koevinkje zijn hier duidelijk de meest talrijke soorten, op enige 
afstand gevolgd door het Klein koolwitje.

De meest bijzondere soort is echter de Sleedoornpage, die eitjes afzet op de Sleedoornhaag aan de 
rand met het Warandebos. In de winter kan je de eitjes vrij gemakkelijk vinden door de haag af te 
zoeken naar de kleine witte bolletjes, die lijken op platgeduwde golfballetjes. De vlinders zelf krijg je 
niet zo vaak te zien, maar in augustus 2019 lukte dat wel (Figuur 2).

Voor wie regelmatig naar vlinders kijkt, zal het opvallen dat de Kleine vos ontbreekt in het lijstje. Deze 
soort, waarvan de rupsen leven op brandnetels, doet het al enkele jaren vrij slecht en de droogte van 
2018 met veel verdorde brandnetels tot gevolg, zal zeker geen goed gedaan hebben. In het voorjaar 
van 2020 werd er, echter niet op de route zelf, wel een Grote vos gezien op een van de vele bloeiende 
Sleedoornstruiken in het park (Figuur 2)!

■ Figuur 1 De vlinderroute in het Warandepark in Essenbeek (links) en een van de secties op de route (rechts).
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Tabel 1 Overzicht van de soorten met het totaal aantal getelde individuen sinds 2016.

Soort   Totaal

Het niet onaardig aantal dagvlinders dat in het Warandepark te zien is, is vooral te danken aan 
het vlindervriendelijk beheer van het park door de vzw Pro Natura. Dit zorgt voor een waaier aan 
verschillende biotopen op een vrij kleine ruimte. Langs het voormalige kaatsbalplein wordt enerzijds 
een graszone vrij regelmatig gemaaid zodat er gepicknickt en gekubd kan worden en iets verder van 
het kaatsplein wordt dan weer minder gemaaid zodat planten zoals Rode klaver en Pinksterbloem er 
kunnen bloeien. Hier maken respectievelijk het Icarusblauwtje en het Oranjetipje gebruik van om eitjes 
op af te zetten, maar ook om nectar van te drinken. Aan weerszijden van de lindedreef op het hoger 
gelegen deel liggen twee percelen waar het gras langer mag blijven staan en dus hoger wordt en waar 
allerlei planten volledig tot bloei kunnen komen. Deze percelen worden nooit op hetzelfde moment 
gemaaid zodat er altijd wel ergens nectar te vinden is. Aan de kant van de Nijvelse steenweg is het 
Warandepark recent uitgebreid met een mooi stuk grasland met nogal wat Gewone rolklaver en Rode 
klaver, dat op een even vlindervriendelijke manier wordt beheerd als de rest van het park. Aan de 
rand met het “Warandebos” is dan weer een mooie en diverse haag aangeplant met allerlei inheemse 
struiken zoals Sleedoorn, Meidoorn en Sporkehout, waar je met wat geluk de Sleedoornpage kan 
waarnemen. Rond het kleine poeltje is er een mooie ruigte ontstaan met distels en Grote kattenstaart, 
waar heel wat dagvlinders, maar ook bijen graag de bloemen komen bezoeken. Wanneer het overrijpe 
fruit van de bomen valt, zorgt dat bovendien voor een rijke bron aan suikers waar vlinders (vooral 
Atalanta’s) graag van komen snoepen. Deze variatie aan biotopen maakt dat het park niet alleen heel 
wat dagvlindersoorten herbergt, maar ook andere insecten zoals solitaire bijen en allerlei wespen. En 
waar het voor vlinders goed toeven is, daar is het ook prettig wandelen voor mensen! Hopelijk mogen 
we nog lang genieten van dit gevarieerde stukje groen in Essenbeek en blijft het beheer ook in de 
toekomst even insectenvriendelijk als nu het geval is.

Dirk Maes
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Bruin zandoogje 267
Koevinkje 179
Klein koolwitje 51
Oranje zandoogje 17
Icarusblauwtje 14
Bont zandoogje 14
Dagpauwoog 13
Groot koolwitje 10
Groot dikkopje 8
Oranjetipje 8
Landkaartje 7
Gehakkelde aurelia 7

Citroenvlinder 5
Zwartsprietdikkopje 4
Atalanta 4
Klein geaderd witje 4
Boomblauwtje 3
Koninginnenpage 2
Kleine vuurvlinder 1
Distelvlinder 1
Oranje luzernevlinder 1
Bruin blauwtje 1
Sleedoornpage 1 

■ Figuur 2 De Sleedoornpage (links) en de Grote vos (rechts) zijn bijzondere gasten in het Warandepark.


