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1 Inleiding 

De meeste dagvlinders zijn het best en het gemakkelijkst herkenbaar als volwassen insect. 

Door hun opvallende kleuren en hun actieve vlucht zijn dagvlinders dan ook relatief 

gemakkelijk te monitoren bij de geschikte weersomstandigheden. Dit meetnet vervangt het 

bestaande bescheiden vlindermonitoringnetwerk echter niet, maar kan bijdragen aan de 

uitbreiding van het aantal vlindertransecten in Vlaanderen. Er zijn echter ook enkele soorten 

die in lage dichtheden vliegen (Grote weerschijnvlinder, Gentiaanblauwtje) of het grootste 

deel van hun korte adulte leven doorbrengen in de kruinen van boomtoppen (Bruine 

eikenpage). Voor deze soorten is het opvolgen van andere stadia dan de volwassen vlinder 

(bv. eitjes of rupsen) dan ook een gemakkelijkere manier om hun aantallen op te volgen. 

 

2 Overzicht van de soorten 

2.1 Overzicht soorten 

Momenteel komen in Vlaanderen geen dagvlinders voor die op de Habitatrichtlijn (HRL) 

staan. Drie soorten van de Europese Habitatrichtlijn plantten zich vroeger wel in Vlaanderen 

voor, maar zijn ondertussen uitgestorven: het Zilverstreephooibeestje (uitgestorven in 

1912), de Moerasparelmoervlinder (uitgestorven in 1959) en het Pimpernelblauwtje 

(uitgestorven in 1980). Twee nachtvlindersoorten die in Vlaanderen voorkomen, staan wel op 

de Habitatrichtlijn: de Spaanse vlag (Bijlage II) en de Teunisbloempijlstaart (Bijlage IV). 

Naast de soorten op de Habitatrichtlijn wenst de Vlaamse overheid echter ook informatie te 

bekomen over enkele andere soorten die prioritair zijn voor het Vlaamse beleid. In Tabel 1 

worden de dag- en nachtvlinders gegeven die op deze wijze geselecteerd werden en wordt 

onderscheid gemaakt tussen de prioritaire soorten (alle dagvlinders in de tabel) en de niet-

prioritaire soorten (de nachtvlinders). Voor de wijze waarop deze prioritering is gebeurd 

verwijzen we naar de ‘Inleiding tot de blauwdrukken’ (Westra et al. 2013). Voor de prioritaire 

soorten streven we naar een gegevensinzameling via gestructureerde meetnetten; voor de 

niet-prioritaire soorten volstaat een minder gestandaardiseerde gegevensinzameling (zie 

Westra et al. 2013). Ondanks het feit dat het Oranje zandoogje in Vlaanderen een zeer 

algemene soort is, wordt ze op Vlaamse schaal toch als prioritair beschouwd. Dit is vooral te 

wijten aan het feit dat een relatief groot aandeel van de Europese populatie in NW-Europa 

ligt (Nederland, België) en dat soort in vele Centraal-Europese landen sterk achteruitgegaan 

is (van Swaay et al. 2011). 

 

Tabel 1. Overzicht van dag- en nachtvlinders die in Vlaanderen en/of Europa in gevaar zijn 

of op de Habitatrichtlijn staan en de manier waarop ze opgevolgd kunnen worden. SPEC= 

Species of European Conservation Concern, SPEC3 = soorten die in minstens 35% van de 

Europese landen een achteruitgang vertonen van 10-15%, SPEC4 = soorten die in minstens 

35% van de Europese landen een achteruitgang vertonen van <10%, NT: Near Threatened 

(Bijna in gevaar), II: Bijlage II van de HRL, IV: Bijlage IV van de HRL; T = transecttelling, EI 

= eitelling, SOM = Site Occupancy Models; (SP) = steekproef; (A) = alle populaties. 
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Soort Rode Lijst Vlaanderen Europa EU27 Methodea 

Aardbeivlinder Ernstig bedreigd - SPEC4 T (A) 

Argusvlinder Bedreigd - - T (SP) of SOM 

Bruin dikkopje Kwetsbaar - SPEC4 T (A) 

Bruine eikenpage Ernstig bedreigd SPEC3 SPEC3 Ei 

Gentiaanblauwtje Ernstig bedreigd SPEC3 NT Ei 

Grote weerschijnvlinder Bedreigd - - T (SP) 

Heivlinder Bedreigd - SPEC3 T(SP) of SOM 

Klaverblauwtje Kwetsbaar - SPEC4 T (A) 

Kommavlinder Bedreigd SPEC3 SPEC3 T (SP) 

Oranje zandoogje Momenteel niet in gevaar SPEC3 - T (SP) of SOM 

Veldparelmoervlinder Ernstig bedreigd - SPEC3 T (SP) of SOM 

Spaanse vlag - - II SOM 

Teunisbloempijlstaart - - IV Losse data 

a zie Hoofdstuk 3 

 

In Tabel 2 geven we een overzicht van het aantal kilometerhokken en locaties waarin de 

verschillende soorten voorkomen, de periode waarin de monitoring het best kan gebeuren en 

de regio’s waarin de soort voorkomt. 

 

Tabel 2. Aantal kilometerhokken waarin de soort in de periode 2001-2010 in Vlaanderen 

werd waargenomen (indien gekend wordt het geschatte aantal locaties tussen haakjes 

gegeven) en de periode waarin de bezoeken gebracht moeten worden. Regio: WV = West-

Vlaanderen, OV = Oost-Vlaanderen, AN = Antwerpen, VB = Vlaams-Brabant; LI = Limburg; 

o = oosten, zo = Zuidoost. 

Soort # km²-hokken Periode Regio 

Aardbeivlinder 16 (4) mei WV (2), OV (1), AN (1) 

Argusvlinder 399 mei/aug/sep WV/AN (haven) /zo-LI 

Bruin dikkopje 15 (2) mei/aug zo-LI 

Bruine eikenpage 36 (± 10) juni/juli (eitjes winter) Kempen 

Gentiaanblauwtje 24 (7) aug Kempen 

Grote weerschijnvlinder 29 (5) juli OV (2)/VB (2)/LI (1) 

Heivlinder 252 aug Kustduinen/Kempen 

Klaverblauwtje 16 (3) mei/juli zo-LI 

Kommavlinder 41 (± 10) aug Kempen 

Oranje zandoogje 3103 juli/aug Vlaanderen 

Veldparelmoervlinder 33 (± 6) mei (rupsen maart/april) Kempen 

Spaanse vlag ± 360 juli-augustus (adult) o-Vlaanderen 

Teunisbloempijlstaart ± 45 mei-juni (adult), juli-augustus (rups) VB/AN/LI 
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2.2 Verspreidings- en kanskaarten 

Van alle soorten worden zowel verspreidingskaarten (behalve voor de beide nachtvlinders – 

zie www.waarnemingen.be) als kanskaarten (behalve voor het Oranje zandoogje en de beide 

nachtvlinders) getoond. De legende van de verspreidingskaarten is te vinden in Tabel 3. 

 

Tabel 3. Legende bij de veranderingskaart die de vroegere en huidige verspreiding van een 

soort weergeeft. 

Symbool Verklaring 

enkel waargenomen vóór 1991 

laatst waargenomen tussen 1991 en 2000 

waargenomen vóór 1991, in 1991-2000 en na 2001 

waargenomen vóór 1991, niet in 1991-2000 en opnieuw na 2001 

waargenomen in 1991-2000 en na 2001 

enkel waargenomen na 2001 

Kanskaarten geven de huidige verspreiding weer op kilometerhokniveau, aangevuld met 

kansrijke kilometerhokken die binnen of buiten het dispersiebereik van de verschillende 

soorten liggen (zie Maes et al. 2013). Deze kanskaarten laten eventueel toe om potentieel 

geschikte gebieden waar de soort echter momenteel (nog) niet aanwezig is, op te nemen in 

een meetnet. Met behulp van de gegevens uit zogenaamde steekproefhokken en goed-

geïnventariseerde kilometerhokken kunnen we de waarschijnlijkheid berekenen dat een soort 

in niet-geïnventariseerde kilometerhokken voorkomt. Door de aan- en afwezigheid of het 

aantal individuen van een soort te relateren aan de oppervlakte van de verschillende 

biotooptypen, het bodemtype en het klimaat in een kilometerhok, kunnen we voor elke soort 

berekenen hoe groot de kans is dat ze in dat kilometerhok voorkomt. We onderscheiden elf 

biotooptypen (akker, duin, hagen, heide, loofbos, naaldbos, ruigte, soortenarm grasland, 

soortenrijk grasland, struweel en urbaan gebied), vijf bodemtypen (klei, leem, veen, zand en 

zandleem) en drie klimaatvariabelen (aantal groeidagen, gemiddelde temperatuur van de 

koudste maand en waterbalans). Het aantal groeidagen is het aantal dagen met een 

temperatuur boven 5°C, die bepalend zijn voor de ontwikkeling van de rupsen. De 

gemiddelde temperatuur van de koudste maand (januari) is bepalend voor de overleving 

tijdens de overwintering. De waterbalans (het verschil tussen neerslag en evapotranspiratie) 

is belangrijk voor de waterbehoefte van rupsen en vlinders. Voor deze modellering 

gebruikten we in totaal 2337 kilometerhokken, die we opdeelden in een kalibratieset (1651 

kilometerhokken) waarmee we het model maakten en een evaluatieset (686 

kilometerhokken), waarmee we het model testten. We gebruiken hiervoor drie verschillende 

modelleertechnieken: Generalized Linear Models (McCullagh & Nelder 1989), Generalized 

Additive Models (Hastie & Tibshirani 1987) en Random Forests (Breiman 2001). We 

beschouwen de kans op aanwezigheid als plausibel wanneer de drie modellen de soort als 

aanwezig voorspellen. Deze oefening gebruiken we vooral om kanskaarten te maken voor de 

Rode-Lijstsoorten. Belangrijk om te vermelden is dat het slechts om het inschatten van het 

potentiële verspreidingsgebied gaat en dat we dus niet in staat zijn om de verspreiding van 

de functionele habitat van een soort te voorspellen. Dit soort modellen heeft dan ook niet de 

ambitie om de verspreiding van een soort tot op het kilometerhok correct te voorspellen 

(Maes et al. 2013). De verklaring van de gebruikte symbolen voor de gemodelleerde 

kanskaarten is te vinden in Tabel 4. Voor het Oranje zandoogje en de beide nachtvlinders 

werden geen kanskaarten gemaakt, omdat de eerste soort zowat overal in Vlaanderen 

voorkomt en omdat we niet beschikken over de basisverspreidingsgegevens van de 

nachtvlinders om deze oefening te doen. 

  

http://www.waarnemingen.be/
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Tabel 4. Legende bij de gemodelleerde kanskaart. 

Symbool Verklaring 

Kilometerhokken waarin de soort werd waargenomen 

Kilometerhokken die volgens de 3 verspreidingsmodellen geschikt zijn voor de soort 

en die binnen het dispersiebereik van de soort liggen 

Kilometerhokken die volgens de 3 verspreidingsmodellen geschikt zijn voor de soort, 

maar die buiten het dispersiebereik van de soort liggen 

De Aardbeivlinder komt in vier gebieden voor: de Gulke Putten en Houthulst (West-

Vlaanderen), het Drongengoedbos in Aalter (Oost-Vlaanderen) en het Klein Schietveld 

(Antwerpen – Figuur 1).  

 

 

 
Figuur 1. Verspreiding (links) en kanskaart (rechts) van de Aardbeivlinder in Vlaanderen 

(Maes et al. 2013). 

 

De Argusvlinder komt momenteel in Vlaanderen nog in 3 regio’s voor: de Polders met 

aansluitend het Westvlaams Heuvelland, het Antwerpse havengebied en de kalkstreek in ZO-

Limburg (Figuur 2). 

 

 

 

Figuur 2. Verspreiding (links) en kanskaart (rechts) van de Argusvlinder in Vlaanderen 

(Maes et al. 2013). 

 

Het Bruin dikkopje en het Klaverblauwtje komen in een langgerekt gebied voor (langs 

bermen van Albertkanaal tussen Zutendaal en de Tiendeberg over een afstand van ongeveer 

20 km). Het Klaverblauwtje komt daarnaast ook in de Voerstreek voor (Figuur 3). 
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Figuur 3. Verspreiding (links) en kanskaart (rechts) van het Bruin dikkopje (boven) en het 

Klaverblauwtje (onder) in Vlaanderen (Maes et al. 2013). 

De Bruine eikenpage werd waargenomen in 36 kilometerhokken verspreid over een tiental 

gebieden (momenteel allemaal in de Kempen, de populaties in West- en Oost-Vlaanderen 

zijn ondertussen uitgestorven (Maes et al. 2013) – Figuur 4). 

 

 

Figuur 4. Verspreiding (links) en kanskaart (rechts) van de Bruine eikenpage in Vlaanderen 

(Maes et al. 2013). 

Het Gentiaanblauwtje werd waargenomen in 24 kilometerhokken verdeeld over zeven 

populaties: het Groot Schietveld in Brasschaat, het Zwart Water in Turnhout, het Hageven in 

Neerpelt en de Vallei van de Zwarte Beek in Koersel-Beringen en Hechtel, waar vier 

populaties aanwezig zijn (Figuur 5). 
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Figuur 5. Verspreiding (links) en kanskaart (rechts) van het Gentiaanblauwtje in Vlaanderen 

(Maes et al. 2013). 

 

De Grote weerschijnvlinder komt in vijf gebieden voor in Vlaanderen: Bos t’Ename en 

Hayesbos (Oost-Vlaanderen), het Zoniënbos en de Doode Bemde (Vlaams-Brabant en het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en het Stamprooierbroek (Limburg – Figuur 6). 

 

 

 
Figuur 6. Verspreiding (links) en kanskaart (rechts) van de Grote weerschijnvlinder in 

Vlaanderen (Maes et al. 2013). 

De Heivlinder werd waargenomen in 252 kilometerhokken verspreid over de kustduinen en 

de Kempen (Figuur 7). 

 

 
Figuur 7. Verspreiding (links) en kanskaart (rechts) van de Heivlinder in Vlaanderen (Maes 

et al. 2013). 

De Kommavlinder werd waargenomen in 41 kilometerhokken verspreid over een tiental 

gebieden in de Kempen (Figuur 8). 

 

 

 
Figuur 8. Verspreiding (links) en kanskaart (rechts) van de Kommavlinder in Vlaanderen 

(Maes et al. 2013). 

Het Oranje zandoogje is een algemene soort die verspreid over heel Vlaanderen voorkomt 

(Figuur 9). 
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Figuur 9. Verspreiding van het Oranje zandoogje in Vlaanderen (Maes et al. 2013). 

 

De Veldparelmoervlinder komt voor in 33 kilometerhokken verspreid over een zestal 

gebieden in de Antwerpse en Limburgse Kempen en in de buurt van de Tiendeberg (Figuur 

10). 

 

 
 

Figuur 10. Verspreiding (links) en kanskaart (rechts) van de Veldparelmoervlinder in 

Vlaanderen (Maes et al. 2013). 

 

De Spaanse vlag werd waargenomen in zo’n 360 kilometerhokken, voornamelijk in het 

Hageland, maar lijkt recent vooral verspreid ten oosten van de lijn Antwerpen-Brussel. De 

soort is vooral actief in de maanden juli en augustus (bron: www.waarnemingen.be). 

De Teunisbloempijlstaart is een soort die altijd in vrij lage dichtheden voorkomt. Bovendien 

is de soort bijzonder mobiel waardoor ze zowat overal waargenomen kan worden. Tot en met 

2012 werd ze waargenomen in 44 kilometerhokken. De Teunisbloemvlinder heeft een 

generatie per jaar en is vooral actief in mei en juni. Die rupsen die hier in de zomermaanden 

gezien worden, overwinteren (bron: www.waarnemingen.be). In enkele gebieden wordt de 

soort bijna jaarlijks gezien wat er op zou kunnen wijzen dat daar wel degelijk een populatie 

aanwezig is (bv. Walenbos, Stramprooierbroek). 

  

http://www.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/
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3 Meetnet transecten 

3.1 Welke soorten? 

Aardbeivlinder, Argusvlinder, Bruin dikkopje, Grote weerschijnvlinder, Heivlinder, 

Klaverblauwtje, Kommavlinder, Oranje zandoogje en Veldparelmoervlinder 

Op het Oranje zandoogje en de Argusvlinder na, komen deze soorten slechts in een zeer 

beperkt aantal gebieden (locaties) voor en is hun verspreiding in Vlaanderen goed gekend. 

De soorten zijn alle voldoende goed detecteerbaar om via transecten op te volgen. 

Transecten worden uitgezet volgens de principes beschreven in van Swaay (2005). Deze 

principes worden toegepast in operationele meetnetten in Nederland en Groot-Brittannië, 

maar ook elders in Europa (van Swaay et al. 2012). 

 

3.2 Populatietrend 

3.2.1 Meetvraag 

Daalt, over heel Vlaanderen, het gemiddeld aantal individuen per steekproefelement over 

een periode van 24 jaar met minstens 25% (50%) of stijgt het met minstens 33% (100%) 

(Westra et al. 2013)? 

3.2.2. Doelpopulatie en steekproef 

Aangezien de Aardbeivlinder maar in 4 gebieden voorkomt in Vlaanderen stellen we voor om 

alle populaties op te volgen. Dit gebeurt in verschillende gebieden momenteel al door 

vrijwilligers, maar de gegevens worden niet in een overkoepelende centrale databank 

samengebracht. 

Voor de Argusvlinder en het Oranje zandoogje stellen we een steekproef voor van 

respectievelijk 10 en 20 transecten, verdeeld over de verschillende regio’s waarin de soorten 

voorkomen. Het vrij lage aantal transecten is vermoedelijk voldoende aangezien Vlaanderen 

klein is en veranderingen in populatiegrootte vooral bepaald worden door klimaat en minder 

door lokale verschillen. In het ideale geval worden de transecten willekeurig gelegd over 

Vlaanderen (zie bv. meetnetvoorstel in Box 1 voor Oranje zandoogje), maar dit zou de 

praktische haalbaarheid negatief kunnen beïnvloeden. De transecten worden daarom in 

overleg met de vrijwilligers vastgelegd. 

Aangezien er van het Bruin dikkopje en het Klaverblauwtje maar enkele populaties zijn en 

omdat de soorten samen voorkomen en in dezelfde periode vliegen, kunnen alle populaties 

langsheen het Albertkanaal opgevolgd worden. 

De Grote weerschijnvlinder komt slechts in 5 gebieden in Vlaanderen voor en we stellen dan 

ook voor om elk van deze gebieden op te volgen. Omwille van de vaak lage dichtheden, is 

het echter geen gemakkelijke soort om op te volgen (Willmott 1992). Transecttellingen in 

brede boswegen en eventueel het gebruik van rottend fruit om de soort te lokken, kunnen 

hulpmiddelen zijn waarmee de soort gemakkelijker waargenomen zou kunnen worden. 

De Heivlinder en de Kommavlinder komen in de Kempen in dezelfde biotooptypen en 

gebieden voor en vliegen ook in dezelfde periode. Hierdoor kunnen ook deze soorten in de 

Kempen samen opgevolgd worden in een 5-8 tal gebieden. Bijkomend zouden er voor de 

Heivlinder in de kustduinen nog enkele transecten gelegd kunnen worden. 

De Veldparelmoervlinder komt slechts in een zestal gebieden voor in Vlaanderen. We stellen 

dan ook voor om alle populaties op te volgen. In enkele van de gebieden wordt de soort al 
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door vrijwilligers opgevolgd, maar de gegevens worden niet in een overkoepelende centrale 

databank samengebracht. 

 

Box 1 Meetnet voor monitoring van algemene dagvlinders in Groot-Brittannië en de 

mogelijke vertaling hiervan naar Vlaanderen 

 

In Groot-Brittannië berekenden Roy et al. (2007) dat voor algemene dagvlinders gemiddeld 

400 meetpunten jaarlijks bemonsterd moeten worden (drie bezoeken per jaar) om een trend 

van 25% over 10 jaar te detecteren en gemiddeld 70 meetpunten voor een trend van 50% 

over 10 jaar. Over een periode van 24 jaar komt dit overeen met respectievelijk 167 en 29 

jaarlijks te bemonsteren locaties. Op basis van de bevindingen van Roy et al. (2007), 

lanceerden Brereton et al. (2011) een meetnet voor algemene vlinders in Groot-Brittannië. 

Het meetnet maakt gebruik van dezelfde steekproef van kilometerhokken als de Breeding 

Bird Survey (vergelijkbaar met de Algemene Broedvogelmonitoring Vlaanderen (ABV)) en 

bestaat in totaal uit zo’n 700 transecten die minstens twee maal per jaar bemonsterd 

worden. Een 25-tal soorten dagvlinders werden in meer dan 50 hokken aangetroffen. Voor 

Vlaanderen is het een mogelijke optie om voor monitoring van het Oranje zandoogje gebruik 

te maken van een selectie van de hokken uit het ABV-meetnet. Op die manier wordt ook 

informatie bekomen over trends van andere algemene vlinders. Het ABV-meetnet dekt 

Vlaanderen slechts gedeeltelijk. Hiermee moet rekening gehouden indien we een dergelijke 

piste verder wensen uit te werken.  

Het uitzetten van de transecten kan op twee manieren gebeuren. Optie 1 is het gericht 

uitzetten van een transect in 1 km² hok langs meest kansrijke locaties (bosranden, lineaire 

elementen). Optie 2 bestaat uit het zoveel mogelijk random leggen van de transecten. Het 

algemene vlindermeetnet in Groot-Brittannië maakt gebruikt van twee parallelle lineaire 

transecten van 1 km op 500 m van elkaar, noord-zuid of oost-west georiënteerd (Figuur). 

Afwijking van dit ontwerp wordt uiteraard wel toegestaan in functie van lokale 

terreinsituaties, maar er wordt getracht om in de mate van mogelijk zoveel mogelijk het 

ideale ontwerp te benaderen. Het doel van een dergelijk ontwerp is een zo representatief 

beeld te krijgen van het hok en dus niet enkel de meest geschikte locaties in het hok te 

bemonsteren. Op die manier kunnen onvertekende schattingen gemaakt worden voor de 

volledige doelpopulatie. 
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3.2.3. Werkwijze 

Voor Aardbeivlinder, Bruin dikkopje, Grote weerschijnvlinder, Heivlinder, Klaverblauwtje, 

Kommavlinder en Veldparelmoervlinder kan een gedetailleerde kaart worden aangeleverd 

met daarop de gebieden waarin de soort voorkomt. Voor de Argusvlinder en het Oranje 

zandoogje kan het INBO voorstellen doen over de verdeling van de transecten per ecoregio. 

In het ideale geval worden de transecten random over Vlaanderen verspreid, maar de 

ervaring leert dat transecten die om praktische redenen dicht bij de woon- of werkplaats 

gewandeld kunnen worden en bij voorkeur met een groep van tellers, de grootste kans op 

het uitbouwen van een lange tijdreeks hebben. 

Gezien de hoge jaarlijkse variabiliteit in aantallen en om conform te blijven met de 

bestaande, maar bescheiden dagvlindermonitoring in Vlaanderen stellen we voor om alle 

transecten jaarlijks op te volgen. Het tellen van vlinders (5 m links, voor en rechts van de 

teller) op een vast transect gebeurt in het ideale geval wekelijks tussen 1 april en 30 

september, maar uit Brits onderzoek blijkt dat een lagere inspanning (bv. enkel wekelijks 

tijdens de vliegtijd van de doelsoort) kan volstaan op de populatie op te volgen. In Nederland 

zijn modellen beschikbaar die de verwachte vliegtijd van elke soort voorspellen. Natuurpunt 

heeft een monitoringhandleiding geschreven die downloadbaar is op 

http://www.natuurpunt.be/uploads/biodiversiteit/monitoring/pag_45_modulef3_dagvlinderro

utes_1905.pdf - Vanreusel et al. 2009). Deze handleiding is gebaseerd op een meer 

uitgebreide monitoringhandleiding in Nederland (van Swaay 2005). Monitoringgegevens van 

dagvlinders in Vlaanderen worden overigens gebruikt om op regelmatige basis een Europese 

graslandvlinderindex (van Swaay et al. 2013) en een climate change index (van Swaay et al. 

2010) te berekenen, wat deel uitmaakt van de verplichte rapportering naar Europa toe. 

Als de doelsoort voldoende gekend en herkenbaar is, is er geen materiaal nodig voor het 

wandelen van vlindertransecten. Om andere soorten op het transect op naam te brengen kan 

een vlindernet eventueel handig zijn. Het invoeren van de gegevens gebeurt momenteel op 

http://vlinders.inbo.be, maar sommige vrijwilligers leveren hun tellingen aan in excel files, 

die wij vervolgens aan de vlindermonitoringdatabank van het INBO toevoegen. In afwachting 

van een nieuw dataportaal voor het invoeren van monitoringgegevens, stellen wij voor om 

het INBO-portaal tijdelijk te blijven gebruiken. 

 

3.3 Verspreiding 

De verspreiding van de soorten zal opgevolgd worden met losse waarnemingen.  

 

3.4 Werklast en materiaal 

Uit eigen ervaring blijkt dat het voor de meeste soorten mogelijk is om twee transecten per 

dag te lopen, zeker wanneer de routes niet te ver uit elkaars buurt liggen. Enkel voor 

Aardbeivlinder en Grote weerschijnvlinder is dat omwille van de verspreide ligging van de 

vlieggebieden niet mogelijk en zal het aantal transecten per dag beperkt blijven tot één. 

Beide duo’s, Bruin dikkopje/Klaverblauwtje en Heivlinder/Kommavlinder, komen in dezelfde 

gebieden voor en vliegen in dezelfde periode. Hierdoor kunnen de vier soorten met een 

relatief beperkte meer inspanning toch jaarlijks opgevolgd worden. Voor Bruin 

dikkopje/Klaverblauwtje volstaan jaarlijks 3 bezoeken in het voorjaar (voorjaarsgeneratie) 

en 3 in de zomer (zomergeneratie) langsheen het Albertkanaal, terwijl er voor 

Heivlinder/Kommavlinder een 5-8 tal plaatsen in de Kempen aangeduid kunnen worden. 

Bijkomend zouden er in de kustduinen nog 2 transecten voor de Heivlinder gelegd moeten 

worden.  

  

http://www.natuurpunt.be/uploads/biodiversiteit/monitoring/pag_45_modulef3_dagvlinderroutes_1905.pdf
http://www.natuurpunt.be/uploads/biodiversiteit/monitoring/pag_45_modulef3_dagvlinderroutes_1905.pdf
http://vlinders.inbo.be/
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Tabel 5. Werklast transecttelling. 

Soort 
  

#loc #u/loc  #loc/dag #bez./loc 
TOT 

u/jaar 
TOT 

dagen/jaar 

Aardbeivlinder 4 1 1 3 12u 12 

Argusvlinder 10 1 2 6 60u  60 

Bruin dikkopje/Klaverblauwtje 2 1 2 6 12u  12 

Grote weerschijnvlinder 5 1 1 3 15u 15 

Heivlinder (kust) 2 1 2 3 6u  6 

Heivlinder (Kempen)/Kommavlinder 8 1 2 3 24u 24 

Oranje zandoogje 20 1 2 3 60u  60 

Veldparelmoervlinder 6 1 2 3 18u  18 
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4 Meetnet eitellingen 

4.1 Welke soorten? 

Bruine eikenpage, Gentiaanblauwtje 

De Bruine eikenpage is een onopvallende soort die vaak over het hoofd gezien wordt. 

Bovendien vliegt de soort slechts gedurende een relatief kort periode (eind juni- begin juli). 

Daarom is het tellen van eitjes in de wintermaanden een betere (maar arbeidsintensieve) 

manier om hun verspreiding en populatiegrootte op te volgen. 

Het Gentiaanblauwtje is een zeldzame soort van natte heide die vaak in te lage aantallen 

vliegt om een goed beeld van de populatiegrootte te krijgen met behulp van 

transecttellingen. Daarom is ook voor deze soort het tellen van de opvallende eitjes op de 

Klokjesgentianen in de tweede helft van augusuts een betere, maar arbeidsintensievere 

manier op de soort op te volgen (Palmans & Pardon 2013). 

 

4.2 Populatietrend 

4.2.1. Meetvraag 

Daalt, over heel Vlaanderen, het gemiddeld aantal individuen per steekproefelement over 

een periode van 24 jaar met minstens 25% (50%) of stijgt het met minstens 33% (100%)? 

4.2.2. Doelpopulatie en steekproef 

Aangezien de Bruine eikenpage maar in enkele gebieden in Vlaanderen voorkomt, stellen we 

voor om de zowel grote, middelgrote als kleine populaties op te volgen: Visbeekvallei in Lille 

en Militair domein Tielenkamp in Tielen (Antwerpen), Molenheide in Langdorp (Vlaams-

Brabant), Oudsberg in Opglabbeek en het Pijnven in Hechtel-Eksel (Limburg) en enkele 

kleinere populaties waaronder het Groot Schietveld (Brasschaat), de Teut (Zonhoven) en 

Bosheide (Nationaal Park Hoge Kempen – Maasmechelen). Voor een gedetailleerde 

beschrijving van de populaties en de monitoring in het kader van het 

soortbeschermingsprogramma verwijzen we naar Jacobs et al. (2014). 

Aangezien er nog maar 7 populaties van het Gentiaanblauwtje in Vlaanderen voorkomen, 

stellen we voor om jaarlijkse eitellingen verder te zetten in alle overgebleven populaties. Bij 

de huidige actieve tellers uit het Hageven (Neerpelt) is de bereidheid groot om hun expertise 

ook in andere, momenteel niet-getelde populaties ter beschikking te stellen en samen met 

lokale beheerders en vrijwilligers daar de eitjes te gaan tellen. 

4.2.3. Werkwijze 

Een kaart met daarop de gebieden waarin de Bruine eikenpage voorkomt en de te 

doorzoeken zones in elk gebied wordt aangeleverd. In de afgebakende zones worden tijdens 

de wintermaanden gericht alle relatief kleine eikjes (< 3m) afgespeurd op de aanwezigheid 

van eitjes van de Bruine eikenpage (Jacobs 2011).  

In de zeven gebieden waarin het Gentiaanblauwtje voorkomt, worden de eitjes jaarlijks 

geteld door vrijwilligers. Proefvlakken in grote habitatvlekken zijn reeds uitgezet en 

gemarkeerd. Daar waar nog geen proefvlakken afgebakend zijn, zal dat in samenspraak met 

de lokale beheerders en vrijwilligers gebeuren. Een verderzetting van deze monitoring 

volstaat om aan de informatiebehoefte te voldoen. Eventueel kan in functie van de 

haalbaarheid op lange termijn de jaarlijkse monitoringinspanning verdeeld worden over twee 

jaar. Bemonsteringsmethodiek: tellen van eitjes op waardplanten in alle populaties. In 

overeenkomst met de lokale vrijwilligers kan afgesproken worden om alle eitjes te tellen 
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(kleine populatie) of om in proefvlakken te werken (grote populaties, maar zie Palmans & 

Pardon 2013). 

 

4.3 Verspreiding  

De verspreiding van de soorten zal opgevolgd worden met losse waarnemingen.  

 

4.4 Werklast en materiaal 

Het zoeken naar eitjes van de Bruine eikenpage vraagt enige ervaring en neemt behoorlijk 

wat tijd in beslag. Daarom is een hele dag op elk van de voorgestelde locaties een minimum 

om een goed beeld te krijgen van de populatie. Bij voorkeur gebeurt het zoeken met een 

klein team (bv. 4 mensen). 

Het tellen van eitjes van het Gentiaanblauwtje is vrij arbeidsintensief. Eerst worden alle 

Klokjesgentianen gezocht en gemarkeerd met bamboestokjes. Vervolgens worden alle eitjes 

op de gentianen geteld per knop. Per telling zijn er minstens 2 personen nodig (bij voorkeur 

meer). In grote gebieden wordt best met een team van vrijwilligers gewerkt (bv. 8 

personen). 

 

Materiaal:  

bamboestokjes, notitieblok, eventueel loupe. 

 

Tabel. 6 Werklast eitelling. 

Soort 
  

#loc #u/loc  #loc/dag #bez./loc TOT u/jaar 
TOT 

veldwerkdagen/jaar 

Bruine eikenpage 8 8 1 1 32u (4 personen) 32 

Gentiaanblauwtje 7 8 1 1 56u (8 personen) 56 
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5 Site Occupancy Models 

Site Occupancy Models (SOM’s) maken gebruik van losse waarnemingen om trends in de 

verspreiding van soorten te analyseren. Om SOM’s te gebruiken zijn meerdere bezoeken per 

jaar aan hetzelfde gebied nodig en worden telkens bij voorkeur zo volledig mogelijke 

soortenlijstjes gemaakt (van Strien et al. 2010; van Strien et al. 2011; Kéry & Schaub 2012; 

Van Strien et al. 2013). 

 

5.1 Welke soorten? 

Spaanse vlag wordt niet als prioritair beschouwd voor een gestructureerd meetnet. We 

stellen voor deze soort op te volgen via SOM’s. De Teunisbloempijlstaart is een trekvlinder, 

die slechts af en toe in Vlaanderen waargenomen wordt. Hierdoor zijn gestructureerde 

netwerken noch SOM’s geschikte benaderingen om trends in de verspreiding van deze soort 

op te volgen. 

Voor Argusvlinder, Heivlinder, Oranje zandoogje, en Veldparelmoervlinder stellen we SOM 

voor als alternatief indien de gestructureerde meetnetten praktisch niet haalbaar blijken. De 

overige soorten waarvoor een gestructureerde meetnetten werden voorgesteld, zijn te 

zeldzaam waardoor SOM niet bruikbaar zijn. 

 

5.2 Populatietrend 

5.2.1. Meetvraag 

Daalt, over heel Vlaanderen, het gemiddeld aantal kilometerhokken over een periode van 24 

jaar met minstens 25% (50%) of stijgt het met minstens 33% (100%)? 

5.2.2. Werkwijze 

Voor het bepalen van trends in de verspreiding wordt gebruik gemaakt van losse 

waarnemingen. Per soort zal echter bekeken worden welke gegevens zinvol zijn om op te 

nemen in de analyse (enkel potentieel geschikte kilometerhokken, enkel gegevens die in de 

vliegtijd van de soort vallen, enz.). 

 

5.3 Werklast 

Het invoeren van losse waarnemingen gebeurt door vrijwilligers op het dataportaal van 

Natuurpunt Studie www.waarnemingen.be. 

  

http://www.waarnemingen.be/
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6 Synthese en haalbaarheidsanalyse 

6.1 Expertise van de (vrijwillige) medewerkers 

De adulte vlinders van nagenoeg alle voorgenoemde soorten zijn goed herkenbaar in het 

veld of kunnen na een korte opleiding snel herkend worden. De eitjes van het 

Gentiaanblauwtje zijn gemakkelijk herken- en vindbaar. Het zoeken naar de eitjes van de 

Bruine eikenpage is minder gemakkelijk en vraagt een voorafgaande opleiding door een 

expert. 

 

6.2 Tijdsinvestering 

De totale tijdsinvestering voor de transecten en de eitellingen bedraagt 205 mandagen per 

jaar (transecten: 117, eitellingen: 88 – Tabel 7). Per transect of telling kan er een uur 

gerekend worden voor het registreren van de gegevens. Verplaatsingen van en naar de 

telpunten of transecten worden hier niet in rekening gebracht en zijn zeer moeilijk in te 

schatten. Sommige transecten kunnen vlakbij de woon- en werkplaats van de vrijwilliger 

gelegen zijn, andere dan weer een eind verder. 

 

Tabel 7. Overzicht jaarlijkse tijdsinvestering alle meetnetten vlinders. 

Soort 
  

# 
loc/jaar 

veldwerk 
(u) 

verwerking 
(u) 

TOT 
veldwerkdagen 

Aardbeivlinder 4 12 2 12 

Argusvlinder 10 60 10 30 

Bruin dikkopje/Klaverblauwtje 2 12 2 6 

Grote weerschijnvlinder 5 15 3 15 

Heivlinder (kust) 2 6 1 3 

Heivlinder (Kempen) 
/Kommavlinder 

8 24 4 12 

Oranje zandoogje 20 60 10 30 

Veldparelmoervlinder 6 18 3 9 

Bruine eikenpage 8 64 2 32 

Gentiaanblauwtje 7 56 2 56 
 

6.3 Haalbaarheid 

Succesfactoren voor het uitbouwen van een duurzaam meetnet voor vlinders zijn: 

 Een vrij keuze van de locatie van de transecttellingen. Dit motiveert mensen het meest 

omdat ze dan ofwel de route kunnen wandelen die vlak bij hun werk of woning ligt en 

dit de kleinste verplaatsing met zich meebrengt, ofwel een gebied kunnen monitoren 

waar ze actief bij het beheer betrokken zijn. 

 Groepswerk. Door met meerdere mensen samen een vlindertransect te wandelen is de 

werkdruk beduidend kleiner dan wanneer een enkeling een dergelijke route wandelt. 

Je moet dan immers per persoon maar enkele keren per jaar het transect wandelen in 

plaats van wekelijks. 

 Snelle feedback van de resultaten. Vrijwilligers verwachten vrij snel na het verzamelen 

de gegevens een terugkoppeling met de resultaten of de eerste bevindingen..  
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