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Dagvlinders? Die zie je toch niet meer!

Jurgen Couckuyt

Veel mensen denken, als ze me met mijn 
verrekijker en camera zien gaan, dat ik op
zoek ben naar vogels. Maar groot is hun 
verwondering als ik hun vertel dat het mij om
dagvlinders te doen is. “Dagvlinders? Die zie je
toch niet meer!” zeggen ze een beetje verwon-
derd. En dat klopt nog ook, als je er niet mee
bezig bent. Want je kan ze toch nog vinden
tussen onze overbebouwde gebieden, over-
bemeste akkers, bloemloze graslanden en
drukke wegen. Er moet wel bij gezegd worden
dat het maar povertjes is, maar toch …  Voor
velen lijkt het zoeken naar een speld in een
hooiberg, maar je kan dagvlinders ook naar je
toe laten komen. In je tuin bijvoorbeeld.

Als liefhebber van dagvlinders kan je een grote
betekenis spelen in het voorkomen van deze
fluwelen fladderaars. Je hoeft echt in je tuin niet
veel ingrepen te doen om die vlindervriende-
lijker te maken. Achteraan kan je die wat laten
verwilderen zodat nectar- en waardplanten
kunnen gedijen. Verdiep jezelf in die materie en
je zal zien dat ieder jaar grotere aantallen en
meer soorten je tuin aandoen. Helemaal com-
pleet is het plaatje als je ervoor kan zorgen dat
dagvlinders blijven en er zich zelfs voort-
planten. En dat is echt niet zo moeilijk.

Een voorbeeld: mijn tuin - volledig gelegen in
een agrarische omgeving  - is achteraan een
beetje verwilderd en gaat over in een heel
klein bosje met enkele bomen. Daar heb ik 15
jaar geleden een zomereik geplant met daar-
rond enkele streekeigen struiken. Dit jaar werd
deze eik vereerd met het bezoek van een
eikenpage! Nog nooit gezien hier in de grote
omgeving, hoewel ik alle eiken ieder jaar
onderzocht heb. Bovendien had die page het
enorm naar zijn zin in mijn tuin en bleef daar
tot het einde. Mijn tuin is zeer smal en toch
heb ik plaats genoeg om in de lengte een 
houtkant aan te leggen en die te laten overgaan
in een klein hooilandje. In de zomer wemelt
het daar van verschillende soorten dag-
vlinders. Nergens anders in mijn streek vind ik
zoveel exemplaren van het oranje zandoogje
op één plaats. Ik spreek dan gemakkelijk over
20 à 25 exemplaren. Dit jaar had ik op één
bepaald moment zelfs 15 exemplaren van
gehakkelde aurelia.

Maar ook vele andere soorten voelen zich
goed in mijn kleine tuin. In het totaal komen er
jaarrond 23 soorten voor in mijn tuin (zie
hiernaast voor een overzicht van de soorten) en
vele daarvan planten zich er ook voort. Ik vind
dan ook geregeld rupsen en eitjes. Wie doet
het beter?

Mijn tuin ligt in het grootste landbouwgebied
van Lokeren. Dat is zeer nadelig voor dag-
vlinders. Maar eilandjes zoals mijn tuin kunnen
wel degelijk een verschil maken. Dat is dit jaar
ook nog eens bevestigd door de aanwezigheid
van het eerste koevinkje ooit. Net als de
eikenpage komt deze soort in de zeer wijde
omgeving niet voor en het kan geen toeval zijn
dat die soort nu wel in mijn tuin opduikt.

Eikenpage. Foto: Jurgen Couckuyt
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Conclusie: je tuin natuurvriendelijker inrichten
maakt wel degelijk een verschil, want zo zorg
je ervoor dat je heel het jaar een nectaraanbod
hebt, wat ongetwijfeld meer dagvlinders aan-
trekt.

Het wordt nog leuker indien je de verschillende
soorten in je tuin leert kennen en hun aan-
wezigheid begint bij te houden. Iedere dag kan
je ze gaan tellen en bv. ingeven op www.waarne-
mingen.be. Op die site kan je dan ook altijd je
gegevens bekijken en zien hoe de evolutie ver-
loopt. Neem ook geregeld een foto en voeg die
bij je waarnemingen. Meteen weten andere lief-
hebbers welke dagvlinders er in je omgeving
voorkomen. En op die manier help je ook met
het grote “project dagvlinders” dat op 
stapel staat voor 2013 (meer over het project dag-
vlinders kan je lezen op p.7 in dit tijdschrift).

Lijst van soorten dagvlinders die in mijn tuin
voorkomen. De tuin heeft een gedeelte nectar-
tuin (6m op 15m) en achteraan een wild gedeel-
te (25m op 8m).

1 Groot dikkopje - Ochlodes sylvanus
2 Zwartsprietdikkopje - Thymelicus lineola
3 Koninginnenpage - Papilio machaon
4 Oranjetipje - Anthocharis cardamines
5 Groot koolwitje - Pieris brassicae
6 Klein koolwitje - Pieris rapae
7 Klein geaderd witje - Pieris napi
8 Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni
9 Kleine vuurvlinder - Lycaena phlaeas
10 Eikenpage - Favonius quercus
11 Boomblauwtje - Celastrina argiolus
12 Bruin blauwtje - Aricia agestis
13 Icarusblauwtje - Polyommatus icarus
14 Atalanta - Vanessa atalanta
15 Distelvlinder - Vanessa cardui
16 Dagpauwoog - Aglais io
17 Kleine vos - Aglais urticae
18 Gehakkelde aurelia - Polygonia c-album
19 Landkaartje - Araschnia levana
20 Bont zandoogje - Pararge aegeria
21 Oranje zandoogje - Pyronia tithonus
22 Koevinkje - Aphantopus hyperantus
23 Bruin zandoogje - Maniola jurtina

Uw tuin maakt dus wel degelijk het verschil!

Ik zou zeggen; begin alvast te plannen voor je
tuin in 2013 en geniet van de mooie dagvlinders!

Koevinkje. Foto: Jurgen Couckuyt

Voor het seizoen 2013 wordt een monitoringsonderzoek voorzien in de reservaten de
Scheldebroeken in Zele-Berlare-Wichelen en de Moeren in Hamme.
Het is de bedoeling om voor het te monitoren gebied een actuele natuurtypekaart op te stellen aan
de hand van een vegetatiekartering. Op die manier kan nagegaan worden hoe de vegetatietypes in
de loop der jaren evolueren. Eveneens wordt tijdens een monitoring een evaluatie gemaakt van het
gevoerde beheer van de afgelopen 5 jaar. Naast die vegetatiestudies is het ook het moment om de
aanwezige fauna van de gemonitorde reservaten onder de aandacht te brengen. Voor het 
uitvoeren van inventarisaties van broedvogels, vlinders, libellen, loopkevers, paddenstoelen, … hebben
we steeds een beroep kunnen doen op onze vrijwilligers. Ook nu is alle hulp welkom! 
Meer info: 09 348 30 20 of kristof.scheldeman@vzwdurme.be.

Monitoring 2013


