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Meetnetten
VVE WG Dagvlinders

Jurgen Couckuyt

Wat is monitoren ?

• (engels: monitoring) Het waarnemen en verzamelen van 
informatie over iets, gedurende langere tijd of afstand met een 
bepaalde bedoeling.

• het systematisch en periodiek verzamelen van informatie.

• Eigenlijk zijn er geen referenties met vroeger

 29 jaar dagvlindermonitoring in Vlaanderen (Maes et al. 2020)
 IUCN Rode Lijst van de dagvlinders in Vlaanderen (Maes et al. 2021)
Monitoring van Vlaamse prioritaire dagvlinders (Westra et al. 2022)

Monitoring dagvlinders in Vlaanderen

• Maes et al. 2020
• (data 1991-2019)

https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/publicati
on/natuur.focus_2020-2_dagvlindermonitoring.pdf

IUCN Rode Lijst van de dagvlinders in 
Vlaanderen



28/02/2023

2

• Maes et al. 2021
• (data 2011-2020)
• Trendbepaling op basis van 

verspreidingsgegevens !
• Trendbepaling op basis kilometerhokniveau

en aantal daghokbezoeken

IUCN Rode Lijst van de dagvlinders in 
Vlaanderen

https://purews.inbo.be/ws/portalfiles/portal/34490219/Maes_etal_2021
_IUCNRodeLijstVanDeDagvlindersInVlaanderen2021.pdf

• Westra et al. 2022
• (data 2016-2021)
• 12 prioritaire soorten

Meetnetten in Vlaanderen (2016-2022)
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Algemene Vlindermonitoring

Algemene Vlindermonitoring PDDS gebied
Daknamse Meersen, 2021
(Philippe Van de Velde)

Lange Kantwegel, 2009
(Jurgen Couckuyt)

Kuilstraat E17, 1992
Ortwin Hoffmann

Paelepelbos
(Patrick Casier)

Vallei van de Serskampse
beek
(Patrick Casier)

xxxxxxx, 2022
Sandra Casier

https://purews.inbo.be/ws/portalfiles/portal/176578
83/MaesEtal_2019_MonitoringsprotocolDagvlinders
Versie2.pdf

Monitoringsprotocol dagvlinders

Wat is een meetnet ?

• Meten van een specifieke soort tijdens de vliegperiode 

 bv. Pyronia tithonus, het Oranje zandoogje

• Meten van alle soorten gedurende het ganse jaar 

 bv. Algemene Vlindermonitoring (transsecten)

• Een netwerk van vastgelegde parcours in een bepaald gebied.

Lijnvormige & vlakdekkende meetnetten

• Transsecten (Meetnetten.be)
• Volledig traject (meetnetten VVE WG Dagvlinders / persoonlijke onderzoek)

 alle soorten
 specifieke soort

• Perceelsniveau (persoonlijke onderzoek) 
 sinusbeheerde hooilanden, klassiek gefaseerd hooilandbeheer, 

tabula rasa hooilandbeheer
 Tuinmeetnet VVE WG Dagvlinders
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Meetnetten VVE WG Dagvlinders

• Specifieke soorten 
 Hooibeestje, Zwartsprietdikkopje & Koevinkje

• Persoonlijke onderzoek
 Hooibeestje & Zwartsprietdikkopje

• Tuinmeetnet
 alle soorten

meetnetten VVE WG Dagvlinders

• PDDS gebied (referentiegebied)
 Coenonympha pamphilus, het Hooibeestje
 Thymelicus lineola, het Zwartsprietdikkopje
 Aphantopus hyperantus, het Koevinkje

• Militair kamp van Sissonne 
 Hesperia comma, de Kommavlinder

Meetnet VVE WG Dagvlinders 
Hooibeestje

berm St-Niklaas-
Temse

dijk GOG BaasrodeWaterhoek

Paardeweide

Meetnet VVE WG Dagvlinders 
Zwartsprietdikkopje

Brughoofd E17 - Bontinck Brughoofd E17 - Lindestraat

Brughoofd E17 - Heiende
Brughoofd E17 – Nieuwe straat

Meetnet VVE WG Dagvlinders 
Koevinkje

Liniewegel

Moervaart

Klein-Sinaai

Berlare-broek

Meetnet VVE WG Dagvlinders
Kommavlinder - militair kamp van Sissonne
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Couckuyt J. 2022. Is een ‘regionaal’ tuinmeetnet representatief om de huidige trend van 
dagvlinders in Vlaanderen weer te geven? Deel 1 (2017–2021). — Phegea 50(4): 124–141

2 voorbeelden a.d.h.v. berichtgevingen

De Dagpauwoog,
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Lycaena phlaeas, de Kleine vuurvlinder
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Natte & droge bloemrijke graslanden

Aglais io, de Dagpauwoog
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Natte & droge bloemrijke graslanden

Besluiten

• Start een meetnet.be parcours op in de buurt van een deelnemende 
tuin van het tuinmeetnet

• Ups & downs soorten zijn van alle tijden
• Wanneer kan je een trend bepalen ? 20 jaar ? 100 jaar ? 500 jaar ?
• Enkel op basis van een vast en regelmatig gelopen parcours !
• Een moment opname van een soort beschrijven is niet relevant.
• Regionaal zijn er enorme verschillen !

WE ZIJN GOED BEZIG maar het mag altijd meer zijn !


