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Bijeenkomst 2015-02-07 

BC Molsbroek 

 

Aanwezig: BRAECKMAN Andre, BRUGGEMAN Chris, COUCKUYT Jurgen, CUVELIER Sylvain, DEMOL Roland, 

HILLAERT Christophe, HOFFMANN Ortwin, JONCKHEERE Kurt, MAES Boudewijn, PARMENTIER Laurian, PLETINCK 

René, SCHOETERS Fonny, SPRUYTTE Stef, VAN DE KERCKHOVE Omer, VAN DE VELDE Philippe, VAN EENAEME 

Daan, VAN MALDEREN Michel, VANTIEGHEM Pieter, VERHELST Luc, VERVAEKE Jacques, WINDEY Raphaël .  

Geëxcuseerd: DEGRANDE Jori, MARTENS Dave, MERVEILLIE Luc, VAN DEN ABBEELE Diederik.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13u30: Inleiding. 

Na de ontvangst, wordt eerst de agenda van de namiddag voorgesteld en daarna krijgt Jurgen het woord 

voor het eerste onderwerp. 

13u35-14u30: Reisverslag Alpen 2014. 

door Jurgen Couckuyt 

Jurgen presenteert de 2014 zomerreis naar Z.O. Zwitserland en de aanpalende Italiaanse Alpen die hij 

heeft gemaakt in het gezelschap van Philippe Van de Velde en Ortwin Hoffmann.  

In moeilijke weersomstandigheden konden Ortwin, Philippe en Jurgen nog 100 dagvlindersoorten 

observeren! Door het late seizoen en het slechte weer konden ze hun oorspronkelijk plan helemaal 

niet uitvoeren. Ze waren verplicht om op zoek te gaan naar de schaarse opklaringen en reden soms 

een grote afstand van de verblijfplaats weg om actief te kunnen zijn in het veld. 

Ondanks deze omstandigheden kregen de aanwezigen een goed beeld van de dagvlinderfauna en de 

biotopen in Graubünden (ZO Zwitserland) en het aanpalende Italië tot bij de Monte Baldo, ten oosten 

van het Gardameer. Er werden heel wat soorten getoond alsook enkele zeldzame of uiterst lokale  

taxa die niet gemakkelijk te observeren zijn. 

Veel foto’s maar evenzeer typische reisanekdotes kwamen tijdens de voordracht aan bod. Zo werd 

een uitstekend beeld van de reis gegeven. Jurgen ontvangt een hartelijk applaus voor de presentatie. 

Binnenkort zal het volledig reisverslag beschikbaar zijn op de website van de VVE WG dagvlinders. Dit 

zal worden aangekondigd via email en bij de andere reisverslagen beschikbaar zijn. 

  

14u30-15u00: pauze. 
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15u00-17u00: determinatie van de Europese Pyrgus soorten. 
door Sylvain Cuvelier 

Er werd toegelicht hoe men op uiterlijke kenmerken de Europese vertegenwoordigers van het genus  

Pyrgus op naam kan brengen. Het is een uitdagend genus om te determineren. Onderzoek van de 

genitalia blijft regelmatig nodig om tot sluitende determinaties te komen. 

Eerst werd gekeken hoe tussen alle donkere Dikkopjes de Pyrgus soorten te vinden.  

Met een reeks foto’s werd dit een interactieve oefening met de aanwezigen. 

Ook de wetenschappelijke namen van de soorten en/of majeure ondersoorten werden naast de 

Nederlandstalige namen geprojecteerd met als bedoeling tips te vinden die bruikbare 

geheugensteuntjes kunnen geven bij de determinaties. Er werd daarbij wel gewezen op sommige 

Nederlandstalige namen die eerder voor verwarring kunnen zorgen zoals bij het Turks spikkeldikkopje 

… dat ook in Spanje voorkomt.   

Vervolgens werd nagegaan waar er op de vleugels (boven- en onderzijde; voor- en achtervleugel) of 

abdomen belangrijke uiterlijke kenmerken te vinden zijn. Al zijn afmetingen van dagvlinders, op zich, 

geen sluitend kenmerk, toch kunnen ze heel nuttig zijn in combinatie met andere kenmerken.  

Alle Pyrgus soorten kwamen vervolgens afzonderlijk aan bod met hun typerende uiterlijke kenmerken.  

Achteraf volgde opnieuw een interactieve sessie aan de hand van kleurplaten en recent ingezameld 

materiaal. 

Er wordt aan een samenvattend document gewerkt dat beschikbaar zal komen op de website van de 

VVE WG Dagvlinders. 

 

17u00-17u15: Varia. 

door Sylvain Cuvelier 

Bijeenkomsten  

- 07 maart: de Landelijke dag van de Vlinderstichting.  

Jurgen coördineert de verplaatsing. Er zijn al gegadigden maar er is nog plaats vrij in de auto. 

Inschrijven kan ter plaatse gebeuren op de dag zelf maar wie de lunch wenst te nemen van de 

organisatie zelf, moet zich vooraf inschrijven. 

- 4 april in BC Molsbroek: bijeenkomst over het Leptidea project. 

Veldactiviteiten   

Dichtbij zondag 15 februari te Lille en zaterdag 28 februari in Heuvelland. 

Voor meer details wordt verwezen naar de website. 

Driedaagse naar Bitche (NO Frankrijk) van 26-28 juni wordt uitgebreid besproken. 

De optie voor het verblijf die tot 9 februari loopt wordt goedgekeurd en zal worden genomen.  

Via email zal de beschikbare informatie aan alle leden van de VVE WG DV worden doorgestuurd. 

Er zijn actueel reeds 13 geïnteresseerden. 

Sylvain coördineert deze activiteit.   

Tot slot wordt de Flieflotter2015 (26 december bijeenkomst) besproken. Dit jaar is het Koevinkje als 

soort aan bod. De twee andere categorieën blijven.  

Er wordt nog steeds gezocht naar een goede mogelijkheid om vlot de foto’s vooraf ter inzage 

beschikbaar te make zodat iedereen vooraf al kan bekijken en mogelijk ook quoteren.  

Pas bij de bekendmaking van de beste foto’s zal de anonimiteit worden doorbroken.  

De Flieflotter2015 gegevens zullen vanaf september op de website worden geplaatst. 
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