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Tuinmeetnet boven doopvont gehouden

Ortwin Hoffmann - Project Dagvlinders in Durme- en Scheldegebied

Na analyse van de jarenlange inventarisaties in de vlindertuin van Ortwin Hoffmann hebben Sylvain 
Cuvelier en Jurgen Couckuyt vastgesteld dat er voor de meeste typische ‘tuindagvlinders’ een opvallende 
correlatie is met de data van de inventarisaties in ons projectgebied Durme en Schelde. Dit opmerkelijke 
resultaat stimuleerde het idee om dit verder op grotere schaal op betrouwbaarheid te toetsen. Hoe? 
Via onze dagvlinderflash hebben intussen al een 53-tal tuinliefhebbers hun medewerking toegezegd. 

Zaterdag 11/2/2017 is officieel het tuinmeetnet boven de doopvont gehouden. Jurgen verwelkomde 
de enthousiastelingen en hierna stelde Sylvain het uitgewerkte protocol voor. Op een kaartje van het 
projectgebied (volgende pagina) is te zien dat de tuinen van de meewerkende vrijwilligers mooi verspreid 
zijn over het hele projectgebied. Enkel de oostelijke zijde is nog maar magertjes vertegenwoordigd, 
maar hieraan wordt alsnog gewerkt! Om de enthousiaste tuinliefhebbers gefocust te houden zal via 
e-mail regelmatig een stand van zaken meegedeeld worden. 

Ortwin lichtte in het kort toe hoe hij tijdens het Nationaal Vlindertelweekend van Natuurpunt te werk 
gaat. Zijn zeer intensieve telling van zaterdagmorgen tot zondagavond is in het kader van dit nieuw 
deelproject niet aan de orde. Het grootste aantal van iedere soort wordt onthouden en ingevoerd. En 
dan volstaan 3 tellingen in een zelfgekozen maandelijks weekend (voormiddag, middag, namiddag). 

In de grafiek van de gehakkelde aurelia (hieronder) is te zien dat de pieken en dalen door de jaren heen 
terugkomen, zowel in zijn tuin als in de data van het project dagvlinders Durme- en Scheldegebied (voor 
datzelfde weekend). Dit toont aan dat voor bepaalde soorten een tuinmeetnet bepalend kan zijn om 
in te schatten welke soorten er op dat moment voorkomen en hoe groot de jaarlijkse schommelingen 
kunnen zijn. Op die manier kunnen we op een simpele manier deze tuinsoorten opvolgen en de focus 
en energie volledig richten op minder goed gekende zaken in het projectgebied.

Hoe en waar moeten de inventarisaties geregistreerd worden? Dit onderdeel lichtte Jurgen tot in 
detail toe. Je dient je eigen tuin als afgebakend gebiedje vooraf te bepalen op het invoerportaal van 
www.waarnemingen.be. Nadien krijg je via e-mail een minutieus stappenplan doorgestuurd; wie alsnog 
problemen bij de aanmaak zou ondervinden, kan Jurgen altijd contacteren.

En hiermee is de start gegeven voor iets 
totaal nieuws, niet alleen voor ons project-
gebied, maar ook voor heel België! Als na 
verloop van tijd blijkt dat deze gegevens  
correleren, zou het in het algemeen gesteld  
wel eens een soort nieuwe standaard kunnen 
worden om trends en evoluties in de vlinder-
wereld simpelweg op te volgen. Het kan arbeids-
intensieve tellingen in het veld vervangen door 
eenvoudige tuinwaarnemingen. Wat kan hieruit 
nog allemaal voortvloeien? Alle enthousiaste 
medewerkers zullen hieraan mee vorm mogen 
geven! Want zonder inventarisaties geen 
grafieken! 

De waarnemingen gehakkelde aurelia tonen een zelfde verloop zowel in het 
projectgebied als in de tuin van Ortwin Hoffmann.              © Sylvain Cuvelier
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Wil je deelnemen met je tuin aan het tuinmeetnet? 
Mail naar couckuyt.jurgen@telenet.be. 

Meer informatie over het tuinmeetnet vind je op: 
http://www.phegea.org/Dagvlinders/DS_PROJECT/Tuinenmeetnet.html. 

Wie op de hoogte wil blijven van dit tuinmeetnet en/of het Project dagvlinders Durme- en Scheldegebied, 
schrijft zich best in op de dagvlinderflash die op heel regelmatige basis wordt verstuurd. 

Inschrijven kan door een mail te sturen naar filip.vandevelde@skynet.be of couckuyt.jurgen@telenet.be.

Het aantal deelnemende tuinen aan het Tuinmeetnet bedraagt ondertussen 53 (half maart 2017). Op de kaart is duidelijk te zien dat zowel het (noord)-
oostelijke deel als het centrale deel rond Zele, Hamme en Grembergen mager vertegenwoordigd zijn.                © Project Durme- en Scheldegebied


