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Gedrukt op gerecycleerd chloorvrij papier

WOORD VO ORAF
Dagvlinders behoren ongetwijfeld tot de opvallendste en meest geliefde insecten in
Vlaanderen. Door hun aantrekkelijke uiterlijk en sierlijke vlucht spreken ze sterk tot de verbeelding en het ligt voor de hand dat van oudsher veel wetenswaardigheden over deze diergroep werden verzameld. Zowel door professioneten als deskundige en vaak gedreven "amateurs" gebeurt tot op vandaag dtepgaand wetenschappelijk onderzoek naar voorkomen,
verspreiding en aantalsevolutie van vlinders. Hierdoor zijn momenteel voldoende gegevens
voorhanden om een gedocumenteerde Rode lijst op te stellen van deze sterk achteruitgaande insectengroep.
Deze Rode Lijst geeft aan voor welke soorten en hun leefgebieden een onmiddellijke en
duurzame bescherming noodzakelijk is, willen we verhinderen dat ze geheel uit Vlaanderen
verdwijnen. Bovendien worden voor de meest bedreigde soorten en leefgebieden de voornaamste oorzaken van achteruitgang en de aangewezen beheers- en beschermingsmaatregelen opgesomd.
Dat het niet goed gaat met de Vlaamse natuur blijkt eens te meer uit dit overzicht: maar
liefst 66% van de Vlaamse dagvlinders is bedreigd of reeds uitgestorven. Hiermee is dit niet
alleen de meest bedreigde diergroep in Vlaanderen, maar scoort Vlaanderen ook in Europees
verband slecht. Het feit dat dagvlinders goede bio-indicatoren zijn laat vermoeden dat de
toestand van andere dieren en planten in Vlaanderen evenmin rooskleurig is. Een natuurbehoudsbeleid e1i een natuurbeheer dat geen rekening houdt met bedreigde dagvlinders in het
bijzonder en andere ongewervelden in het algemeen komt de biodiversiteit in Vlaanderen dus
zeker niet ten goede. Om de achteruitgang van de dagv1inde1fauna in Vlaanderen een halt
toe te roepen zijn dan ook dringende en doortastendebeschermings-en beheersmaatregelen
noodzake lijk.
De Rode lijst maakt tevens duidelijk dat er nog hiaten in de kennis over dagvlinders te
vinden zijn. Vooral naar de mobiliteit en de leefbaarheid van geïsoleerde populaties van
bedreigde dagvlinders in het sterk gefragmenteerde Vlaamse landschap is nog veel onderzoek nodig.
Deze uitgave kan daarom ook een stimulans zijn tot medewerking aan de projecten van
de Vlaamse Vlinde1werkgroep vzw zoals het inventarisatie-project (om gebieden te be chermen moet men weten waar welke dagvlinders voorkomen) en het monitoring-project dat
jaarlijks tellingen uitvoert in populaties van bedreigde soorten dagvlinders. Beide projecten
worden door een grote schare vrijwillige natuurliefhebbers gedragen en het belang van hun
blijvende inbreng kan dan ook niet voldoende benadrukt worden.
Met de hulp van de vele vrijwillige medewerkers van de Vlaamse Vlinderwerkgroep vzw
en van andere natuurverenigingen enerzijds en van de overheid anderzijds moeten we ernaar
streven het aantal populaties van bedreigde dagvlinders en hun leefgebieden in Vlaanderen
niet alleen te behouden, maar zelfs uit te breiden. Een heruitgave van deze Rode lijst na vijf
of tien jaar zal hopelijk getuigen van het welslagen van onze inzet.

Prof. Dr. Eekhart Kuijken
Directeur van het Instituut vou1 1 '<Huurbehoud
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Een gedocumenteerde Rode lijst van de dagvlinders van Vlaanderen
Samenvatting
Dagvlinder zijn zonder twijfel de best bestudeerde ongewervelden van Vlaanderen. Zowel
in collecties als in de natuur- en wetenschappelijke tijdschriften zijn relatief veel gegevens
over deze insecten terug te vinden. Aangevuld met de vele recente waarnemingen van het
vlinderproject van de Vlaam e Vlinderwerkgroep vzw, beschikken we over een stevige basis
voor het samenstellen van een Rode lijst van de Vlaamse dagvlinders.
In de algemene inleiding bespreken we de Vlaamse wetgeving inzake dagvlinders en
plaatsen we de Vlaamse dagvlinders in een internationaal per pectief. Vervolgens geven we
een korte bespreking van het doel en het gebruik van Rode lijsten en gaan we in op de herkomst van de gegevens en de gebruikte methode om deze Rode lijst samen te stellen. Deze
methode bestaat erin het aantal uurhokken (5 km x 5 km) waarin een soort voorkwam in de
periode 1901-1980 te vergelijken met het aantal uurhokken in de periode 1981-1995.
Vanwege het grote verschil in inventarisatie-intensiteit corrigeren we het aantal uurhokken
per periode met behulp van zogenaamde referentiesoorten. De mate van achteruitgang en de
huidige zeldzaamheid bepalen vervolgens in welke Rode lij st-categorie elke soort terechtkomt. Tot slot van de algemene inleiding, stellen we de Rode lijst-categorieën en -criteria
voor.
Vervolgen geven we de Rode lijst van de Vlaamse dagvlinders: van de 70 inheemse
soorten zijn er 21 "Uitgestorven in Vlaanderen", 8 "Met uitsterven bedreigd", 6 "Bedreigd",
7 "Kwetsbaar", 4 "Zeldzaam", 1 "Onvoldoende gekend" en 23 "Momenteel niet bedreigd".
In de daaropvolgende soortbespreking komen de volgende items van alle momenteel
bedreigde soorten aan bod: determinatie, verspreiding, ecologie, status, bedreigingen,
be cherrningsmaatregelen en aanvullende referenties. Waar mogelijk tonen we ook een grafiek met de veranderingen in het voorkomen in de loop van deze eeuw.
De algemene bespreking beginnen we met enkele algemene richtlijnen over vlindervriendelijk natuurbeheer en over het beheer van tuinen en openbaar groen. We bespreken
tevens kort hoe het Vlaamse landschap vlindervriendelijker ingericht kan worden .
.Vervolgen komen de meest bedreigde leefgebieden van de Vlaamse dagvlinders aan bod:
heide, schrale graslanden, (half)natuurlijke bossen en moerassen. Hiervan geven we een
korte omschrijving en bespreken we de voornaamste bedreigingen en bescherrnings- en
beheersmaatregelen. Om dagvlinders doeltreffend te beschermen gaat het er immers om
geschikte leefgebieden te beschermen of nieuwe leefgebieden te creëren (natuurontwikkeling) en deze vervolgens op een gepaste manier te beheren. In het volgende hoofdstuk gaan
· we clieper in op de mogelijkheden van herintroductie van dagvlinders in Vlaanderen. We
geven de criteria waaraan voldaan moet worden bij een herintroductie en ook de te volgen
procedure. We bespreken tevens voor welke soorten herintroductie in Vlaanderen momenteel onderzocht zou kunnen worden en welke soorten Vlaanderen waarschijnlijk spontaan
kunnen herkoloniseren. Uit de vergelijking van de Vlaamse Rode lijst met de Rode lijsten
uit de ons omringende landen of regio's blijkt dat heel wat gemeenschappelijke dagvlinders
in heel Noordwest-Europa bedreigd zijn. Tenslotte bespreken we kort hoe deze Rode lijst in
de toekomst geactualiseerd kan worden en stellen we twee projecten voor die hieraan bijzondere aandacht zullen besteden.

A documented Red List of the butterflies of Flanders
Summary
........................................................................................................................................................................................

Butterflies are undoubtedly the best studied invertebrates in Flanders. Both in collections and
in scientific joumals a relatively high number of records can be found concerning these
insects. Supplemented by the numerous observations gathered by the "Flemish Butterfly
Study Group", we now have a solid basis for compiling a Red List of the Flemish butterflies.
In the general introduetion we discuss the Flemish legislation on butterflies and we put
the Flemish butterflies in an international perspective. Next we give a short overview of the
purpose and the use of Red Lists and we detail the origin of the data and the metbod used to
compile this Red List.This metbod consists of comparing the number of UTM grid cells (5
km x 5 km) in which a spec ies Wil~ present in the period 1901-1980 with the number of grid
cells in the period 1981-1995. Due to the big difference in mapping intensity, the number of
grid cells was corrected with so called reference-species. The degree of regression and the
actual rarity then determine to what Red List category a species is assigned. To end the genera! introduetion t.he Flernish Red List categories are presented together with their criteria.
In the next chapter we give the Red List of the F1emish butterflies: of the 70 indigenous
species 21 species are "Extinct in Flanders", 8 are "Critically endangered", 6 are
"Endangered", 7 are "Vulnerable", 4 are "Susceptible", 1 is "Data deficient" and 23 are categorized as being "Safe/Low Ri sk". In the next part the following items of all threatened
species are discussed: classification, distribution, ecology, status, threats, proteetion measures and supp1ementary references. When sufficient data are available, a graph with the
changes in distribution during this century is shown.
The third chapter begins with some general guide lines for a "butterfly friendly" management of nature reserves, public domains and gardens. We also discuss how the Flemish
landscape could be adapted to facilitate butterfly movements between isolated populations.
Next the most threatened butterfly habitats are given: heathland, poor grasslands, (semi)-natural woodland and marshes. We give a short description of these habitats as well as the most
important threats, conservation and management measures. For, the proteetion of butterflies
is impossible whithout the proteetion of semi-natura! habitats or the creation of new natura!
areas (nature development) that are appropriately managed. The next paragraph is dedicated
to the possibilities of re-introduction of butterflies in Flanders. We give the criteria that
should be fuiftlied whenever a re-introduction is considered as well as the procedure that
should be followed. We also discuss for which species re-introduction in Flanders can be
studied and which species can possibly recolonize Flanders spontaneously. Comparing the
J'l..;mish Red List with the Red Lists of the surrounding countries or regions, it appears that
quite a lot of species are commonly threatened in Northwestem Europe. Finally, we discuss
how the Red List wil! be kept up to date in the future and for this we propose two projects
that will help to do so.

Une Liste rouge documentée des papilloos diurnes de Flandre
Résumé
Les papilion diumes sont sans doute les invertébrés les mieux étudiés en Flandre. De nombreuses données peuvent être rassemblées à leur sujet à partir des collections entomologiques et des revues scientifiques. Mai c'est surtout gräce au grand nombre d'observations
collectée par Ie "Groupe de travail des papiJlons Flamand" que nous disposons aujourd'hui
d'une base solide pour établir la Li te rouge des papilloos diurnes de Flandre.
Dan l' introduetion générale, nous a bordons tout d' a bord Ie statut législatif des papilloos
en Flandre et eosuite à l'échelon international. Ensuite, nous discutons des objectifs et de
l'utilité des Listes rouges. Nous pré entons égalemenl plus en détaill'origine des données et
Ja méthode utilisée pour établir la présente Liste. Cette méthode repose sur la comparaison
du nombre de carrés UTM (5 km x 5 km) dans lesquels l'espèce a été observée durant Ja
période 1901-1980 et de ce même nombre pour Ja période 1981-1 995. Etant donné les différences d' intensité de prospection constatées entre les deux périodes, une correction a été
appliquée au nombre de carrés sur ba e des résultats de certaines "espèces références". Ce
sont eosuite l'ampleur de la régression et !'abondance actuelle de J'e pèce qui permettent de
déterminer quelle catégorie de la Liste rouge doit lui être att:Jibuée. Pour clöturer l'i ntroduction générale, nous présentons les différentes catégories retenues dans les Listes rouges
Flamandes ain i que les critères utilisés.
La Liste rouge des papilloos de Flandre e t présentée dans le deuxième chapitre: sur les
70 espèces indigènes, 21 sont "Eteintes en Flandre", 8 sont "Menacées d'extinction", 6 sont
"Menacées", 7 ont "Vulnérables", 4 sont "Rares", 1 est "Insuffisamment connue" et 23 sont
"Actuellement non menacées". Pour chaque e pèce menacée, nous détaillons les thèmes suivants: la détermination, Ja distribution, l'écologi e, Ie statut, Jes menaces, les mesures possibles pour Ja restauration des populations ainsi que les références supplémentaires. En outre,
pour les espèces dont nous disposions de suffisamment de données, un graphe présente les
changements de distribution au cours de ce siècle.
Nou entamons la discussion générale par quelques conseils pour mjeux tenir compte des
papilloos dans Ie cadre de la ges ti on de réserves naturelles, des domaine publies et des jardins . Nous nous penehans également sur Ja manière dont Ie paysage flamand pourrait être
amélioré afin de faciliter Jes échanges d' indjvidus entre populations. IJ est important de s' intéresser aux habitats de papiJlons Jes plus menacés: les landes, les prairies maigres, Jes
forêts (semj)-naturelles et les marai s. Ainsi, après une description de ces habitats, nous identifions les plus grandes menaces qui pèsent sur eux et proposons des mesures de proteetion
et de gestion. Pour protéger efficacement les papilloos diurnes, il faut non seulement protéger des sites naturels ou créer de nouveaux sites mais également veiller à les gérer de façon
adéquate. En ce qui concerne la problématique de Ja réintroduction de eertaio papilloos en
Flandre, nous proposons une série de critères à satisfaire pour pouvoir envisager cette possibilité ainsi que la procédure à suivre. Nous distinguons eosuite les espèces pour lesqueUes
une réintroduction peut être étudiée et celles qui devraient pouvoir recoloniser Ie territoire
de manière spontanée. La comparai on de la Liste rouge flamande avec celles des pays et
des régions voisins permet de noter une bonne concordance quant aux espèces menacées en
Europe occidentale. Enfin, pour terminer, nous proposons deux proj t vi ant à actualiser la
Lis te rouge dans I' avenil.

Documentierte Rote Liste der Tagfalter in Flandern
Zusammenfassung
........................... .................................... .......................................................................................................................

In Flandern stellen die Tagfalter zweifelos die am besten erforschte Gruppe der Wirbellosen
dar. In Sammlungen sowie in Naturzeitschriften und wissenschaftlichen Zeitschriften sind
relativ viel Daten über die Verbreitung dieser Insekten zu finden. Zusammen mit einer
groBen Anzahl neuerer Fundortangaben, ersteUt im Rahmen des Schmetterlingsprojekts der
Flämischen Tagfal terarbeitsgruppe, vormen sie eine breiteBasis zur Erstellung einer Roten
Liste der Flämischen Tagfalter.
In der Einleitung werden die flämi schen Gesetze mit Bezug auf Tagfalter behandelt,
wobei die nationale Tagfalterfauna im internationalen Rahmen eingeordnet wird. Hiemach
folgen eine kurze Beschreibung von Zielsetzung und Nutzung der Roten Liste. Die
Beschreibung der Methode beschränkt sieh nicht auf eine Auflistung der benutzten Daten, es
wird aueh beschrieben, wie diese rechnerisch verarbeitet wurden. Die Verbreitung jeder einzelnen Art wird pro Planquadrat (5 km x 5 km) berechnet in zwei Zeiträumen, von 1901 bis
1980 und von 198 1 bis 1995. Aufgrund der groBen Unterschiede in der
Inventarisierungsi ntensität zwischen beiden Perioden wird die Anzahl der Planquadrate korrigiert mit Hil fe der Verbreitung von Referenzarten. Anhand des Rückgangs und der heutigen Settenheit wird die Kategorie innerhalb der Roten Liste festgestellt. Am Ende der
Einleitung werden Kategorien und Beurteilungskriterien besprochen.
Im nächsten Kapitel wird die Rote Liste der flämischen Tagfalter gegeben. Von den 70
heimisehen Arten sind zur Zeit 21 "In Flandern ausgestorben", 8 "Vom Au ss terben bedroht",
6 "Stark Gefährdet", 7 "Gefáhrdet", 4 "Selten", 1 "Unbekannt" und 23 "Zur Zeit nicht
gefährdet". Im speziellen Teil werden die Tagfalterarten anhand volgender Punkte besprochen: Artbestimmung, Verbreitung, Ökologie, Status, Bedrohung, SchutzmaBnahmen und
weiterführende Literatur. Wo es möglich ist, wird eine Grafik zum Vorkommen seit 1901
gegeben.
Im allgemeinen Teil werden erst einige Richtlinien erstellt, wie Naturschutz entspeechend den ökologischen Anforderungen der Tagfalter ausgeführt werden kann und was sich
in Gärten und öffentlichen Grünanlagen realisieren läBt. Gleichfalls wird besprochen, welche im Ratunen von Landschaftsentwicklungsprojekten dem Schutz der Tagfalter dienende
EinrichtungsmaBnahmen getroffen werden können. Ferner werden die am stärksten bedrobten Lebengebiete der flämi schen Tagfalter behandelt: die Heide, extensive Wiesen,
(Natur)Wälder, Sümpfe und Moore. Neben ei ner kurzen Umschreibung werden
Gefährdungsfaktoren und Schutz- und PflegemaBnahmen diskutiert. SchlieBlich beinhaltet
Pin effektiver Schutz von Tagfaltern auch den Schutz, beziehungsweise die
Wiederherstellung der Lebensgebiete. In nächsten Kapitel werden die Möglichkeiten einer
Wiedereinbürgerung von Tagfaltern in Flandern besprochen. Sowohl die
Beurteilungskriterien wie die Ausführung werden behandelt. Es wird angegeben, bei welchen Arten die Wiedereinbürgerungsmöglichkeiten untersucht werden könnten und welche
das Land selbststöndig rekolonisieren können . Vergleicht man die flämische Rote Liste mit
den Roten Listen der Nachbarländer und -Regionen, dann stellt sich heraus, daB in
Nordwesteuropa in der unterschiedlichen Ländern oft dieselben Arten gefährdet sind. Zum
SchluB wird kurz angegeben, wie diese Rote Liste zukünftig aktualisiert werden kann, wobei
zwei hier beschriebene Projekte von groBer Wichtigkeit sind.
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I Algemene inleiding
1 I Inleiding
Dagvlinder zijn met hun prachtige kleuren en sierlijke vlucht ongetwijfeld de meest geliefde en daardoor ook de best bestudeerde insecten. Net als bij andere dieren en pl::!nten moeten we echter vaststellen dat het niet goed gaat met de dagvlinders in Vlaanderen. Reeds na
de publicatie van de eerste gegevens van het Vlinderproject van de Jeugdbond voor
Natuurstudie en Milieubescherming (MAES & DANIELS, 1993) en de daarop volgende voorlopige balans van de Vlaamse dagvlinders (VAN DYCK, 1994), bleek dat heel wat soorten in
Vlaanderen achteruitboerden.
Al sinds het midden van de 19e eeuw werden gegevens over dagvlinders verzameld,
waarmee de eerste catalogi van de Belgische dagvlinders gepubli ceerd werden (DE SELYSLONGCHAMPS, 1837, 1844, 1857). Vanwege hun populariteit werden dagvlinders vroeger op
vrij grote chaal verzameld en in collecties ondergebracht. Verder werd er ook zeer regelmatig gepubliceerd over bijzondere dagvlinderwaarnemingen of werden er provinciale dagvlindercatalogi samengesteld (JANSSEN, 1977a,b; 1978a,b,c).
In 1991 start:te bij de Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming een vlinderproject dat een zeer grote hoeveelheid vlinderwaarnemingen opleverde (MAES & DANIELS,
1993). Dit project wordt nog steeds voortgezet door de Vlaamse Vlinderwerkgroep vzw, die
zich in de toekomst onder meer zal richten op wetenschappelijk onderzoek en de bescherming van bedreigde dagvlinders in Vlaanderen. Al deze gegevens samen (collecties, publicatie en waarnemingen) zorgen ervoor dat er momenteel een voldoende stevige basis is voor
het samenstellen van een Rode lijst van de Vlaamse dagvlinders. Verder stelden deze gegevens ons in staat om een standaardlijst van de Vlaamse dagvlinders aan te leggen (zie Bijlage
·I).

2 I De bescherming van dagvlinders
. 2.1 I De Vlaamse wetgeving ter bescherming van dagvlinders
In Vlaanderen zijn dertien soorten dagvlinder wettelijk beschermd (DE PUE et al., 1995).
Zes oorten worden sinds het Koninklijk Besluit van 22 september 1980 beschermd door de
wet op het Natuurbehoud van 12 juli 1973, één soort wordt beschermd door de Conventie
van Bonn (daterend van 23 juni 1979, goedgekeurd op 27 april 1990 en verschenen in het
Belg i eh Staatsblad op 29 december 1990) en 8 soorten door de Conventie van Bern (daterend van 19 september 1979, goedgekeurd op 20 april 1989 en verschenen in het Belgisch
Staatsblad op 29 december 1990), waarvan er reeds twee door de Natuurbehoudswet
beschermd werden (Tabel I.l).
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Voor soorten, die in Vlaanderen volledig beschermd zijn, is het ten allen tijde en om het
even waar verboden:
• ze te doden, te bejagen, te vangen of in gevangenschap te houden, ongeacht het ontwikkelingsstadium;
• hun woon- of schuilplaats te beschadigen of met opzet te verstoren;
• ze levend of dood, onder welke vorm ook, te vervoeren, te verhandelen, kosteloos of
tegen betaling af te staan .
Tabel l.I. In Vlaantl.:ren hl~.:he1 ·1uc 'oorten dagvlinders. a = de soort is in V laanderen vo lledi g
beschermd. h = in hel Vlaamse gewest inheemse trekkende soo11 behorende tot Bijlage Il van de
Conwntie van Bonn. \·oor hel behoud en beheer ervan dient België in ternationale overeenkomsten af
te sluiten. c = \lreng heschennde soort ( B1jlage liJ volgens de Conventie van Bern ; de bescherming is
analoog aan a: bovenuien moet Bt'lgië maatregelen treffen om de leefgebieden van deze soorten te vrij waren
/ablc I I. Pmrccrcd huUCijlic.\ ili· Flanders. a= complerely proreeled species in Flande rs. b = indigencou,· 1pe< '"' in Flanden betonging to Annex 11 of the Bonn Com·ention; .for their conservation and
lllllllll';emenr Bd~iu111 lws .to sign inremationa/ agreements. c = strictly proteered species (Annex 11)
,,, con/in~ ro the Ban Cumnltion; the pruteetion is simi/ar ro a; furtlzennore Belghun has to take
mea111re.\ toproteet the lwbiwts (Jl thele species.
Boserebia (Erebia ligea) a
Moerasparelmoervlinder (Eurodryas aurinia) c
Monarchvlinder (Danaus plexippus) b
Boszandoog (Lopinga achine) c
Donker pimpernelblauwtje (Maculinea nausithous) c Pimpernelblauwtje (Maculinea teleius) a,c
Gentiaanblauwtje (Maculinea alcon) a
Goudooghooibeestje (Coenonympha oedippus) c
Grote vuurv linder (Lycaena dispar) a,c
Koningspage (lphiclides podalirius) a

Roodbonte parelmoervlinder (Hypodryas maturna) c
Tijmblauwtje (Maculinea arion) a
Zilverstreephooibeestje (Coenonympha hero) c

Van deze dertien soorten behoren er slechts vier tot de inheemse dagvlinders: het
Gentiaanblauwtje, . de Moerasparelmoervlinder, het Pimpernelblauwtje en het
Zilverstreephooibeestje. Van deze soorten komt enkel het Gentiaanblauwtje momenteel nog
in Vlaanderen voor, terwijl de overige soorten reeds meerdere jaren uitgestorven zijn: de
Moerasparelmoervlinder sinds 1959, het Pimpernelblauwtje sinds 1973 en het
Zilverstreephooibeestje sinds 1912. Twee soorten (de Koningspage en de Monarchvlinder)
zijn in Vlaanderen uiterst zeldzame dwaalgasten en planten zich in Vlaanderen dus. niet
voort, zoals door de wetgeving voor de Monarchvlinder gesuggereerd wordt. De overige
zeven soorten (de Boserebia, de Boszandoog, het Donker pimpernelblauwtje, het
Goudooghooibeestje, de Grote vuurvlinder, de Roodbonte parelmoervlinder en het
Tijmblauwtje) werden nog nooit in Vlaanderen waargenomen! Net als bij de kevers, waar
enkel grote en opvallende, maar niet noodzakelijk bedreigde soorten, beschermd zijn, blijkt
deze wet weinig bruikbaar in het moderne Vlaamse natuurbehoudsbeleid (MAELFAIT et al.,
1992).
Deze Rode lijst dagvlinders bespreekt de actuele bedreigingsgraad van de Vlaamse dagvlinders en is vanuit dit standpunt veel beter bruikbaar dan de huidige wetgeving. Het erkennen van deze Rode lijst door de Vlaamse overheid zou aanleiding moeten geven tot het
nemen van beschermingsmaatregelen voor de leefgebieden van de in de Rode lijst opgeno-
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men soorten. Het mag geenszins leiden tot een eenvoudig vangverbod van de bedreigde
soorten, omdat niet het verzamelen van soorten de hoofdoorzaak is van de achteruitgang,
maar wel het verlies aan geschikte leefgebieden.

2.21 De Vlaamse dagvlinders in een internationaal perspectief
Naast de Conventies van Bern en Bonn zijn er nog enkele andere lijsten, die de internationale bedreiging van dagvlinders behandelen (Tabel 1.2). HEATH (1981) was de eerste om, in
opdracht van de Europese Gemeenschap, een lijst van Europees bedreigde dagvlinders
samen te stellen. KUDRNA (1986) bekritiseerde later deze lijst en stelde zelf een Europese
Rode lijst op. Vanuit de Europese unie zijn reeds verschillende werken verschenen waarin
bedreigde dagvlinders vermeld staan: CoLUNS & WELLS (1987), de CoRINE-handleiding ter
bescherming van de Europese habitaten (Moss et al., 1991) en de zogenaamde
Habitatrichtlijn (RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, 1992). De meest recente lijst
van op wereldschaal bedreigde soorten van het IUCN (International Union for the
Conservation of Nature and Natura) Resources) verscheen in 1994 en ook hierop staan twee
Vlaamse soorten (Tabel 1.2).
Tabel l.2 Voorkomen van Vlaamse dagvlinders op internationale lijsten ter bescherming van dagvlinders . H = HFMii ( 1981 ). K = Kt'DR, \ ( 1986). C = ÜJLLJNS & WJ L 1 ~ 11987). M = Mosset al. (I Q91l.
REG= R \.\D \A'I OF El'ROPESE GLMEEt\SCJJAPPEI\ ll992J: li =soort van annex lilsoorten waarvoor
aamVIJZing van speciale beschermingvones verebt isl. IV= soort Yan Annex IV (soonen. die strikt
moeten worden bc chermJ). I= IUCN ( 1994): E =Bedreigd. K = Kwehbaar. I= V.aarschijnlijk
bedreigd. • =de '.onrt wordt venneld. Soonen met een ··t•· zijn reeds uitgestorven in Vlaanderen.
Table /.2. The pr<!sence of Flellush hulterflies on imernariona/lists jor the proteerion of bwte1j7ies. H
= HF\TH I JCJ8! I. K = KlDRN.\ ( /986). C = Cot.U\S & IVtu.s ( IY87), M = ltloss et al. ( 1991 ), REG=
Coc.\"C/1 Of 1m El'ROPF: \.\ COM.IIL'\IW..I ( /992): ll = 1pecies of Anne.\ 11 (specie.1jor which proteeteel
areas .1hould Iu· designated). 1\' = 1pecie1· of Annex 1\' (species thCII slwuld /Je strictlv pmtectcd). I=
IUCN ( /99-J): E = Endangcred. ~ = \ 'ulnerable. 1 = 1ndeterminatc. * = the çpecies is mellfioncd
Species marked ll'ith .. t" are a/ready extinct in Flal/llcrs.
Soort

H

Bont dikkopje (Carterocephalus palaemon)
Gentiaanblauwtje (Maculinea alcon)
Grote ijsvogelvlinder (Limenitis populi) t
Grote vos (Nymphalis polychloros)
Grote weerschijnvlinder (Apatura iris)
Kleine heivlinder (Hipparchia statilinus) t
Kleine weerschijnvlinder (Apatura ilia)
Koninginnepage (Pap ilio machaon)
Moerasparelmoervlinder (Eurodryas aurinia)
Pimpernelblauwtje (Maculinea teleius) t
Rouwmantel (Nympha lis antiopa) t
Spiegeldikkopje (Heteropterus morpheus)
Veenhooibeestje (Coenonympha tullia)
Zilverstreephooibeestje (Coenonympha hero)

V
E
V
I
V
V
V

t

t

K

c

M

REG

*
*
*

*

E

*

*

V
E

*
*

V
V

*

*

*
*

Il+IV
Il+IV

*
*
*

IV

E
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Uit Tabel I.2 blijkt dat enkele soorten steeds terugkomen in de verschillende lijsten met
internationaal bedreigde soorten: het Pimpernelblauwtje, de Moerasparelmoervlinder, het
Gentiaanblauwtje en het Veenhooibeestje komen in minstens drie van deze lijsten voor.
Enkel het Gentiaanblauwtje en het Veenhooibeestje komen momenteel nog in Vlaanderen
voor en voor het voortbestaan van deze soorten draagt Vlaanderen dan ook een grote verantwoordelijkheid.

3 I Doel en gebruik van de Rode lijst dagvlinders
BLAB et al. (1984) beschreven het doel en het veralgemeend gebruik van Rode lijsten in tien
punten, die we grotendeels overnemen voor Vlaanderen en concreet invullen voor dagvlinders.

In Vlaanderen kunnen Rode lijsten voor dagvlinders gebruikt worden:
• om de bedreiging van dagvlinders aan "het publiek" en in het bijzonder aan de bevoegde nationale, regionale, provinciale en gemeentelijke overheden en internationale
instanties bekend te maken;
• om gebieden waar bedreigde dagvlinders voorkomen doeltreffend te beschermen,
omdat enkel een duurzaam behoud en beheer van geschikte leefgebieden het voortbestaan van bedreigde dagvlinders in Vlaanderen op lange termijn kan waarborgen
(behoud van de biodiversiteit in Vlaanderen);
• als hulpmiddel bij het voorstellen van prioritair te beschermen gebieden en ter verdediging tegen ingrepen in natuurgebieden;
• als hulpmiddel bij het inrichten en beheren van landschappen ten gunste van dagvlinders;
• als hulpmiddel voor het opstellen en uitvoeren van beheers- en beschermingsmaatregelen voor populaties van bedreigde dagvlinders;
• om onderzoeksprogramma's voor populaties van zeldzame dagvlinders voor te bereiden en te formuleren;
• om een nauwkeurige (vnl. ecologische) basis te verschaffen voor het opstellen van een
soortbeschermingsplan voor dagvlinders;
• om onderzoekers aan te sporen actief deel te nemen aan het oplossen van vragen in verband met de overlevingskansen van bedreigde planten en dieren in het algemeen en
dagvlinders in het bijzonder;
• om scholen, hogescholen en universiteiten uit te nodigen om meer aandacht te besteden
aan de oorzaken van de bedreigingen van dagvlinders;
• als Vlaamse bijdrage voor het samenstellen van intern ationale lijsten van bedreigde
dagvlinders, mede in het licht van de conventie over de biologische diversiteit (ANoNIEM, 1993).
Rode lijsten moeten gezien worden als belangrijke instrumenten in het moderne, offensieve natuurbehoudsbeleid (zie MAES et al., 1995). Het voorkomen van populaties van één
of meerdere bedreigde dagvlinders moet de regionale, provinciale of gemeentelijke overheid
ertoe aanzetten beschermingsmaatregelen te nemen ter bescherming van de leefgebieden van
deze soorten.
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De belangrijkheid van een gebied bepalen aan de hand van deze Rode lijst mag geenszins gebeuren door enkel samenvattende soortenlijsten te gebruiken. Er moet integendeel
getracht worden een onder cheid te maken tussen soorten die zich in het gebied voortplanten en oorten die er slecht één of enkele keren als zwervers waargenomen werden. Bij het
gebruik van dergelijke soortenlijsten bestaat immers het gevaar dat energie, geld en tijd
gestoken wordt in gebieden, die geen permanente populatie(s) van bedreigde soorten herbergen. Enkel het gebruik van de Rode lijst op populatie-niveau, kan bijdragen tot een effectieve bescherming van bedreigde dagvlinder en hun leefgebieden.

4 I Materiaal en methode
4.1 I Herkomst van de gegevens
Voor het samenstellen van deze Rode lijst werden drie verschillende types gegevens
gebruikt: collectiegegevens, literatuurgegevens en vlinderwaarnemingen. Al deze gegevens
werden verzameld met de hulp van de medewerkers van de Vlaamse Vlinderwerkgroep vzw,
die instaat voor het beheer van de gegevens.

Collectiegegevens
Van de collectiegegevens werden minstens de volgende items genoteerd: soort, aantal exemplaren, datum, indplaats en eigenaar van de collectie.
De meeste van de collectiegegevens zijn afkomstig uit de collecties van het Koninklijk
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en van de entomologische collectie van de
Landbouwfaculteit van Gembloux. Enkele kleinere collecties werden eveneens opgenomen
in het gegevensbestand (het Bosmuseum van Groenendaal, het Museum Dierkunde van de
Gentse Univer iteit). Het aanschrijven van amateur-entomologen met een dagvlindercollectie leverde verder nog heel wat bijkomende informatie op. Het totaal aantal verzamelde collectiegegevens bedraagt bijna 11 .000.

Literatuurgegevens
it de literatuur werden de volgende zaken genoteerd: soort, aantal exemplaren, datum,
vindplaats, toponiem, tijdschrift en auteur van het artikel.
De voornaamste Belgische entomologische tijdschriften (Atalanta, Bulletin et Annales de
la Société royal beige d'Entomologie, Lambillionea, Linneana Belgica, Phegea en de
Verslagen van de Belgische Lepidopterologische Kring) werden doorgenomen op dagvlinderwaamemingen. Verder werd nagegaan of in de overige nederlandstalige Belgische
natuurtijdschriften vlinderwaarnemingen te vinden waren (Biologisch Jaarboek Dodonea,
De Wielewaal, Euglena, Natuurreservaten vzw en enkele lokale tijdschriften van de afdelingen en werkgroepen van de Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming, De
Wielewaal en Natuurreservaten vzw). Het aantal verzamelde literatuurgegevens bedraagt
zo'n 5.000.
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Waarnemingen
Een bruikbare waarneming van een dagvlinder bestaat minstens uit: soort, aantal exemplaren, datum of periode, vindplaats en waarnemer.

d

Van 1991 tot 1993 werden dagvlinderwaarnemingen in Vlaanderen systematisch verzameld door de Vlinderwerkgroep van de Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming
(JNM). Dit project wordt momenteel voortgezet door de Vlaamse Vlinderwerkgroep vzw,
die op de steun kan rekenen van zo'n 500 medewerkers (zie lijst van medewerkers achteraan het boek). Dank zij de medewerking van het Belgisch Trekvlinderonderzoek (B.T.O.)
beschikken we ook over de waarnemingen van trekvli nders en zwervers, die in Vlaanderen
waargenomen worden. Waarnemingen van zeldzame dagvlinders worden steeds gecontroleerd en in geval van twijfel wordt gevraagd om (bijvoorbeeld fotografisch) bewijsmateriaal
van de waarneming te leveren. Het totale aantal waarnemingen dat tot en met 1995 verzameld werd bedraagt ongev~er 130.000.

4.2 I Informatisering en verwerking van de gegevens
Alle beschikbare collectiegegevens, literatuurgegevens en vlinderwaarnemingen werden elk
in een apart gegevensbestand ingevoerd. Voor elk van de vindplaatsen werd eventueel het
uurhok (5 km x 5 km van het UTM-raster) opgezocht en aan het bestand toegevoegd. Uit
deze drie bestanden worden vervolgens de velden "Soort", "Pentade" (= periode van vijf
jaar) en "Uurhok" samengevoegd tot één bestand waarmee deze Rode lijst samengesteld
werd (zie Figuur I. I).

I

Collectiegegevens

I

Literatuurgegevens

I

Waarnemingen

r---.1

Soort, Pentade, Uurhok

Soort, Pentade, Uurhok

r
~~

r

Verkort gegevensbestand voor het maken
van de Rode lijst

~~ Soort, Pentade, Uurhok ~

-

Figuur I. I. Samenstellen 'an een Ycrkort gegeYensbc,tand voor het maken van de Rode lijst.
Figure I. 1. Composirion of a rt{/u <'d dara ha.1e userlro compi/e rhe Red/isr.

Gegevensanalyse voor het opstellen van de Rode lijst
Om een beeld te krijgen van de recente bedreigingsgraad van dagvlinders in Vlaanderen
werd het aantal uurhokken waarin een soort voorkwam vergeleken in twee perioden: 1)
1901-1980 en 2) 1981-1995. Uit Figuur 1.2 blijkt dat het aantal standvlinders in Vlaanderen
gedurende deze eeuw voortdurend afnam (met de sterkste afname tussen 1970 en 1980).
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Wegens het grote verschil in het aantal gegevens in de twee vergeleken perioden kan het
aantal uurhokken echter niet zo maar gebruikt worden om de mate van verandering te achterhalen. We passen daarom een methode toe die in Nederland door WYNHOFF & VAN SWAAY
(1995) gebruikt werd bij het opstellen van de Rode lijst van de Nederlandse dagvlinders (zie
ook VAN SWAAY, 1995a). Deze methode corrigeert voor de inventarisatie-intensiteit in de
twee vergeleken perioden met behulp van zogenaamde referentiesoorten, die aan de volgende voorwaarden moeten voldoen:
• ze komen min of meer homogeen verspreid in het studiegebied voor;
• ze zijn gedurende deze eeuw ongeveer steeds even intensief geïnventariseerd;
• ze hebben in de loop van deze eeuw niet te veel veranderingen in voorkomen ondergaan.
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Figuur !.2. Het aantal standvlinders dat per penlade waargenomen werd in Vlaanderen.
Figure 1.2. The number of breeding bullerflies per periode (~fji1·e year.\ in Flanders.

De keuze van deze referentiesoorten gebeurt als volgt:
• per soort wordt het aantal uurhokken genoteerd per pentade ( 1901-1905, 19061910, .. ., 1986-1990, 1991 - 1995);
• vervolgens wordt per soort en per pentade het aantal uurhokken waar de soort waargenomen werd gedeeld door het totale aantal uurhokken waarin waarnemingen verricht zijn in de beschouwde pentade (=procentuele voorkomen)
• op het procentuele voorkomen wordt een lineaire regressie uitgevoerd (tot en met
de periode 1981-85 t.t.z. de periode vóór het aantal verzamelde gegevens sterk toenam, zie Figuur !.3) voor soorten die momenteel in meer dan de helft van de
Vlaamse uurhokken waargenomen worden (= 318 uurhokken) en homogeen verspreid over Vlaanderen voorkomen;
• aan de hand van de resultaten van deze lineaire regressie worden vervolgens soorten geselecteerd, die gebruikt worden om te corrigeren voor de inventarisatie-intensiteit.
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Dit gebeurt door na de lineaire regressie na te gaan welke soorten voldoen aan de volgende voorwaarden:
1) de soort mag niet te veel schommelingen ondergaan hebben in de loop van deze eeuw
d.w.z. dat de determinatie-coëfficiënt (R 2) groter moet zijn dan 0,10.
2) de soort moest in het begi n van deze eeuw eveneens vrij algemeen geweest zijn (in
minstens 10% van de uurhokken voorkomen) d.w.z. dat de interceptie op dey-as groter moet zijn dan 10.
3) de verspreiding van de soort moet vrij stabiel gebleven zijn in de loop van deze eeuw
d.w.z. dat de richtingscoëfficiënt (b) tussen -1 en +1 moet liggen.
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Figuur 1.3. Aantal gereduceerde gegeven\ per pentade·.
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In Vlaanderen voldoen vier soorten aan deze criteria: de Argusvlinder, het Bruin zandoogje, het Icarusblauwtje en de Kleine vuurvlinder (Tabell.3). Het Klein geaderd witje voldoet aan de drie gestelde voorwaarden, maar indien we rekening houden met de standaardfout op de richtingscoëfficiënt kan deze groter dan 1 zijn. Om deze reden wordt het Klein
geaderd witje niet weerhouden als referentiesoort. Ter vergelijking: in Nederland worden het
Bruin zandoogje, het Hooibeestje en de Kleine vuurvlinder als referentie-soorten gebruikt
(WYNHOFF & VAN SWAAY, 1995).
Tabel 1.3. Lmeaire regressie op het procentuele 1·oorkomen van de Vlaamse standvlinder\. die in meer
'1n de helft van de Vlaam'>e uurhokken Yoorkomen en homogeen 1 erspreid tijn over Vlaanderen.
,{- = determinatie-coëfficknt b = richtingscoëfficiënt ± 'tandaardfout. Soorten in het vet ~orden
gebruikt als referentiesoorten (voor Uitleg ZIC tekst).
Tuh/e 13. Linear re~ renion on tl" pmportiona/ulmndunce of the Flemi.1h butretjlies tlwtll'ae oh\l'/1'('{/ in
more thwt halfrif.allthe Flem11h grid cd!.I wultlwt are ltotii!Jf!,CIIeoll.llr dmrihut~·d in Flunde1:~. R 2 = coefficieltl rif'detenninariun. i1 = w~re.l\ion .llofll ± standuni erm1: Species in buld are Llled m H'ference specie\.

Soort
Argusvlinder (Lasiommata megera)
Bont zandoogje (Pararge aegeria)
Boomblauwtje (Celastrina argiolus)

R2

Intereepi

b ±S.E.

0,17
0,35
0,09

10,61
7,14
11 ,27

0,61 ± 0,35
1,07 ± 0,38
0,33 ± 0,27
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Bruin zandoogje (Maniola jurtina)
Citroenvlinder (Gonepteryx rhamni)
Dagpauwoog (Jna chis io)
Gehakkelde aurelia (Po/ygonia c-a/bum)
Groot koolwitje (Pieris brassicae)
Hooibeestje (Coenonympha pomphilus)
Icarusblauwtje (Po lyommatus icarus)
Klein geaderd witje (Pieris napi)
Klein koolwitje (Pieris rapae)
Kleine vos (Ag/ais urticae)
Kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas)
Landkaartje (Araschnia /evana )
Zwartsprietdikkopje (Thymelicus lineola )

0,34
0,43
0,58
0,53
0,40
0,54
0,12
0,19
0.35
0,5 1
0,19
0.67
0.70

10,02
4,85
0,71
0,09
4,29
5,50
15,24
14,68
6,97
2,03
13,54
-4,92
-0,85

0,55 ± 0,27
0,89 ± 0,27
1,56 ± 0,34
1,10 ± 0,26
0,99 ± 0,32
1,08 ± 0,26
0,52 ± 0,36
0,73 ± 0.39
1, 14±0,40
1,62 ± 0,4 1
0,61 ± 0,33
1,58 ± 0,28
0,98 ± 0,17

Door het gemiddelde aantal uurhokken van deze vier referentiesoorten in de beide perioden te berekenen (Tabel 1.4) beschikken we over een maat voor de inventarisatie-intensiteit
in de twee periodes. In de periode 1901-1980 werden gemiddeld 149 uurhokken geïnventariseerd terwijl dat er in de periode 1981-1995 gemiddeld 388 waren. Om het gecorrigeerde
relatieve voorkomen van een oort in de beide perioden te bepalen wordt het effectieve aantal uurhokken van elke soort gedeeld door het gemiddelde aantal uurhokken van de referentiesoorten (Tabel 1.4).
Tabel IA. Het a~lllal uurhokken \\ .wnn Je referentie oorten in \'laanJeren \ oorkomen 111 de perioden
1901-1980 en 19Xl - 19Y.'i. Het genmlde iJ..: aan taluurhokken tCiem.l \\ordt rebruikt om te corrigeren
\OOr de im entari,atic:-intensiteit in Je b~ 1 Je rcrioJen .
Tah/e / .../. The nwnber nf ~:rid, c/11 l/lll hich 1111 nfcreiJ( c ·' f't'Cu 11, 1(' jmmd in f la1lC!a. i11 !he period'
/901-1980 and / 98/ - / !J9'i. Tilt 111< an 1111111hcr 11{ ~rid cc 1/1 1Gem 1 u·m 11 çcd to 1 orrrclfor rlir IIWf'flillg
intensiry in rhc n ro periud.1.
Argusvlinder
Periode

1901-1 980
1981- 1995

Lasiommara
megera

Bruin zandoogje
Maniola
jurtina

lcarusblauwtje
Po/yommaws
icarus

Kleine vuurvlinder
Lycaena
phlaeas

146
347

133
414

167
402

388

ISO

De achteruitgang wordt vervolgen berekend met de volgende form ule (grv
geerde relatieve voorkomen):

Gem. aantal
uurhokken

149
388

= gecorri-

100 x (grv 1981-1995/grv 1901-1980) -lOO
Om dit alles duidelijker te maken illu treren we deze methode aan de hand van een voorbeeld: in de periode 1901-1980 komt het Bruin blauwtje voor in 35 uurhokken en in de periode 1981 -1995 in 59 uurhokken; het gecorrigeerde relatieve voorkomen in de periode 19011980 wordt dan 100 x 35/149 = 23,49% en 100 x 59/388 = 15,21% in de periode 1981-1995.
De achteruitgang van het Bruin blauwtje bedraagt dan (100 x 15,21/23,49) - 100 = -35%
(Figuur 1.4). Door dit te herhalen voor alle soorten komen we tot label 1.5, die gebruikt zal
worden voor de indeling in de verschillende Rode lij st-categorieën.
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70 ~----------------------------------------------------------~
59

• Voor 1980

IJ Na 1980

30

20

10

0

Gecorrigeerde relatieve voorkomen

Uurhokken

Figuur 1.4. Vergelijkmg van het aantal uurhukken (links) en het gecorrigeerde relatieve voorkomen
(recht'>) 1an het Bnun blauwtje 111 de perioden 1901-1980 en 1981 - 1995.
ft!llll'l' 1-1. Compori.1 ono{the n11111her 1~{grid cells (Ie/i) ond 1he correclecl relati1•e ahundance (right)
ofthe Bmllll i ll~!lll.\ tn rlle period1 /90/-19RO mul1981-1995.
Tabel 1.5 . Aantal uurhokken waarin elke soort in de twee vergeleken perioden in Vlaanderen voorkwam. het gecorrigeerde relatiel'e voorkomen (GRV) per soort en de verandering tussen de perioden
1901-1980 en 1981-1995 ( V<'lc). Soorten die gemarkecru zijn met een "r" bereiken in Vlaanderen de
ranu van hun verspreidingsgebieu.
1{1ble 1.5. Number of' griel cells in which each specil's 1\'as prese1ll in Flanders in the two periods, the
corrl'cted relmive abundance (GRV) per species wui the change betH'eenthe nvo periods (V%). Species
markerf with "r" reach tlte limit oftheir disrriblllion in Flanders.
Uurhokken
1901 1981
1980 1995

Soort

Aardbeivlinder (Pyrgus malvae)
Adippev1inder (Fabriciana adippe)
Argusvlinder (Lasiommata megera)
Bleek blauwtje (Lysandra coridon) r
Bont dikkopje (Carterocephalus palaemon)
Bont zandoogje (Pararge aegeria)
Boomblauwtje (Celastrina argiolus)
Bosparelmoervlinder (Mellicta athalia)
Bo witje (Leptidea sinapis) r
Bretons spikkeldikkopje (Pyrgus armoricanus)
Bruin blauwtje (Aric ia agestis)
Bruin dikkopje (Erynnis tages) r
Bruin zandoogje (Maniolajurtina)
Bruine eikepage (Nordmannia ilicis)
Bruine vuurvlinder (Heodes tityrus)

r

42
9
146
30
38
134
11 5
21
12
3
35
29
133
53
91

GRV

V
%

1901
1980

1981
1995

0
347

28,19
6,04
97,99

2,84
0,00
89,43

_-90
-100
-9

2

20,13

0,52

-97

64
493
366
0
8
0
59
2
414
40
4

25,50
89,93
77,18
14,09
8,05
2,01
23,49
19,46
89,26
35,57
61 ,07

16,49
127,06
94,33
0,00
2,06
0,00
15,21
0,52
106,70
10,31
1,03

-35
+41
+22
-100
-74
-100
-35
-97
+20
-71
-98
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Citroenvlinder (Gonepteryx rhamni)
Dagpauwoog (Inachis io)
Dambordje (Melanargia galathea) r
Duinparelmoervlinder (Fabriciana niobe)
Dwergblauwtje (Cupido minimus) r
Eikepage (Quercusia quercus)
Geelsprietdi kkopje (Thymelicus sylvestris)
Gehakkelde aurelia (Polygonia c-album)
Gentiaanblauwtje (Maculin ea a/con)
Groentje (Cal/opht)'S rubi)
Groot dikkopje (Ochlodes venatus)
Groot geaderd witje (Aporia crataegi) r
Groot koo lwitje (Pieris brassicae)
Grote ijsvogelvlinder (Limenitis populi) r
Grote parelmoervlinder (Mesoacidalia aglaja)
Grote vos (Nympha lis po/ychloros)
Grote weerschijnvli nder (Apatura iris)
Heideblauwtje (Plebejus argus)
Heivlinder (Hipparchia semele)
Hooibee tje (Coenonympha pamphilus)
Icarusblauwtje (Polyommatus icarus)
lepepage (Satyrium w-album)
Kaasjeskruiddikkopje (Carcharodus alceae) r
Kalkgraslanddikkopje (Spialia sertorius) r
Keizers mantel (Argynnis paphia)
Klaverblauwtj (Cyaniris semiargus) r
Klein geaderd witje (Pieris napi)
Klein koolwitje (Pieris rapae)
Kleine heivlinder (Hipparchia statilirws) r
Kleine ijsvogelvli nder (Ladoga camilla)
Kleine parelmoervlinder (lssoria lathonia)
Kleine vos (Aglais urticae)
Kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas)
Kleine weerschijnvlinder (Apatura i/ia) r
Koevinkje (Aphantopus hyperalltus)
Kommavlinder (Hesperia comma)
Koninginnepage (Papilio machaon)
Landkaartje (Araschnia levana)
Moerasparelmoervlinder (Eurod1yas aurinia)
Oranje zandoogje (Pyronia tithonus)
Oranjetipje (An.thocha.ris cardamines)
Pimpernelblauwtje (Maculin ea teleius) r
Rode vuurvlinder (Pa.la.eochrysophanus hippothoe)
Rou wmantel (Nympha.lis antiopa) r
Sleedoompage (Thecla. betulae)
Spiegeldikkopje ( Heteropterus morpheus) r
Tweekleurig hooibeestje (Coenonympha arcania) r
Vals heideblauwtje (Lycaeides idas) r
Veenhooibeestje (Coenonympha tullia)
Veldparelmoervlinder (Melitaea cin.r:ia)
Woudparelmoervlinder (Melita.ea diamina) r
Zilveren maan (Clossiana se/en" I

129
144
7
7
6
52
52
110
25
53
122
30
138
8
25
65
14
63
82
156
167
17
14
3
30
64

r

165
153
5
50
69
149
150
1
92
29
126
101
20
99
111
9
1
34
25
5
3
4
16
37
6
51

444
543
18
0
4
102
165
439
23
56
312
19
493
0
6
40
12
40
79
328
402
I

0
I

21
2
525
558
0
55
25
542
388
I

239
22
310
434
0
358
381
0
1
18
22
5
0
2
5
6
0
2

86,58
96,64
4,70
4,70
4,03
34,90
34,90
73,83
16,78
35.57
81,88
20, 13
92,62
5,37
16,78
43 ,62
9,40
42,28
55,03
104,70
11 2,08
11 ,4 1
9,40
2.0 1
20,13
42,95
110,74
102,68
3,36
33,56
46,31
100,00
100,67
0,67
61,74
19,46
84,56
67,79
13,42
66,44
74,50
6,04
0,67
22,82
16,78
3,36
2,01
2,68
10,74
24,83
4.03
34,23

114,43
139,95
4,64
0,00
1,03
26,29
42,53
113, 14
5,93
14,43
80,41
4,90
127,06
0,00
1,55
10,31
3,09
10,3 1
20,36
84,54
103,61
0,26
0,00
0,26
5,41
0,52
135,31
143,8 1
0,00
14,18
6,44
139,69
100,00
0,26
61 ,60
5,67
79,90
111 ,86
0,00
92,27
98,20
0,00
0,26
4,64
5,67
1,29
0,00
0,52
1,29
1,55
0.00
0,52

+32
+45
-1
- 100
-74
-25
+22
+53
-65
-59
-2
-76
+37
-100
-91
-76
-67
-76
-63
-19
-8
-98

-lOO
-87
-73
-99
+22
+40
-100
-58
-86
+40
-1
-62
0
-71
-6
+65
-100
+39
+32
-100
-62
-80
-66
-62
- 100
-81
-88
-94
-100
-98
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Zilverstreephooibeestje (Coenonympha hero)
Zilvervlek (Clossiana euphrosyne)
Zwartsprietdikkopje (Thymelicus lineola)

r

4

0

2,68

13
87

0
359

8,72

0,00
0,00

-100
-100

58,39

92,53

+58

Tijdsreeksanalyse
Voor het maken van een tijdsreeks (veranderingen in het voorkomen in de loop van deze
eeuw) werd gebruik gemaakt van dezelfde methode als hierboven beschreven, maar in
plaats van te corrigeren voor de twee vergeleken perioden (1901-1980 ten opzichte van
1981-1995) wordt er gecorrigeerd per pentade (1901-1905, 1906-1910, ... , 1991 -1995). Per
pentade wordt het aantal uurhokken per soort gedeeld door het gemiddelde aantal uurhokken van de vier referentiesoorten (zie Tabel 1.6). Indien er voldoende gegevens voorhanden
zijn worden bij de soortbesprekingen tijdsreeksen getoond die de veranderingen in het voorkomen van deze soorten in de ~oop van deze eeuw tonen.
!aht:ll ó. Het" mt,.luurhoUcn en het gcmiudeld aantal uurhoki-en \an de referentiesoorten per pentadc
I th!, I ó. flu 1111/t,htl 1~/ gud ce/1.1 wui rhe m·erage ntonber of griel cel/ç of the referellce species per
pt llladt

Pentade
1901-1905
1906-1910
1911-1915
1916-1920
1921-1925
1926-1930
1931-1935
1936-1940
1941-1945
1946-1950
1951-1955
1956-1960
1961-1965
1966-1970
1971-1975
1976-1980
i981-1985
1986-1990
1991-1995

Argusvlinder
Lasiommata
megera

Bruin zandoogje
Maniola
jurtina

lcarusblauwtje
Polyammalus
icarus

4
2
13
11
10
6
10
8
20
11
8
17
18
38
45
35
66
122
287

5
8
8
5
13
6
6
8
14
18
9
19
17
21
30
44
75
141
377

4
8
17
7
14
11
9
14
19
27
15
14
24
37
77
38
57
135
36 1

Kleine vuurvlinder
Lycaena
Gem. aantal
phlaeas
uurhokken
8
8
12
6
10
8
12
10
21
25
11
26
17
45
70
26
64
151
350

5
7
13
7
12
8
9
10
19
20
11
19
19
35
56
36
66
137
344
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5 I Rode lijst-categorieën en de omschrijving van de criteria
De Rode lijst-categorieën zijn volgens MAES et al. ( 1995) en zijn gebaseerd op de internationale categorieën van het IUCN, maar ook op de Rode lijst-categorieën van Duitsland
(SCHNITILER et al. , 1994) en Nederland (VAN ÜMMERING, 1994). In Tabell.7 wordt een schematisch overzicht gegeven van de indeling in Rode lijst-categorieën. De indeling in Rode
lijst-categorieën gebeurt aan de hand van een trendcriterium (de procentuele verandering van
een soort rus en de periode 1981-1995 en de periode 190 1-1980) en een zeldzaamheidscriterium (het aantal uurhokken waarin de soort momenteel voorkomt). Voor het bepalen van
de zeldzaamheid van een soort gebruiken we ongeveer dezelfde percentages van het totale
aantal uurhokken al in Nederland (WYNHOFF & VAN SWAAY, 1995): een zeer zeldzame soort
komt momenteel voor in ongeveer 1% van het totale aantal Vlaamse uurhokken (d.i. 1 tot 10
uurhokken), een zeldzame soort komt momenteel voor in ongeveer I% tot 5% van het totale aantal Vlaamse uurhokken (d.i. 11-30 uurhokken) , een vrij zeldzame soort komt voor in
5% tot 12,5% van het totale aantal Vlaamse uurhokken (d.i. in 31-80 uurhokken) en een niet
zeldzame soort komt voor in meer dan 12,5% van het totale aantal Vlaamse uurhokken (d.i.
meer dan 80 uurhokken).
Hieronder geven we de categorieën en de gebruikte criteria bij het opstellen van de Rode
lijst.

Categorie 0 - Uitgestorven in Vlaanderen
Soorten, die zich spontaan in Vlaanderen gevestigd hebben en er zich regelmatig voortplantten, maar die recent niet meer aangetroffen werden.
Criterium :

0. - Soorten, die zich sinds 1900 in Vlaanderen gedurende een periode van
minsten tien jaar voortgeplant hebben, maar waarvan na 1980 geen populatie(s) meer aangetroffen werden. Wel kunnen er nog zwervende exemplaren
waargenomen worden.

Categorie 1 - Met uitsterven bedreigd
Soorten, die een bijzonder groot risico lopen om op korte termijn in Vlaanderen uit te sterven als de factoren, die de bedreigingen veroorzaken blij ven voortduren en beschermingsmaatregelen uitblijven.
Criteria:

l.a- Soorten, die met min tens 76% achteruitgegaan zijn en momenteel in 1
tot 10 uurhokken voorkomen;
1.b - Soorten, die voorkomen in slechts één of enkele sterk geïsoleerde populaties.

Categorie 2 - Bedreigd
Soorten, die een groot risico lopen om op korte termijn in de categorie "Met uitsterven
bedreigd" terecht te komen als de factoren, die de bedreigingen veroorzaken blijven voortctw-en en beschermingsmaatregelen uitblijven.
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Criteria:

Cate~:orie

2.a - Soorten, die met minstens 76% achteruitgegaan zijn en momenteel in 11
tot 30 uurhokken voorkomen;
2.b - Soorten, die met 51 tot 75% achteruitgegaan zijn en momenteel in 1 tot
30 uurhokken voorkomen.

3 - Kwetsbaar

Soorten, die een groot risico lopen om op korte termijn in de categorie "Bedreigd" terecht te
komen als de factoren, die de bedreigingen veroorzaken blijven voortduren en beschermingsmaatregelen uitblijven.
Criteria:

Cate~:orie

3.a - Soorten, die met min tens 51 % achteruitgegaan zijn en momenteel in 31
tot 80 uurhokken voorkomen;
3.b- Soorten, die inet 26 tot 50% achteruitgegaan zijn en momenteel in 1 tot
80 uurholeken voorkomen.

Z - Zeldzaam

Soorten, die niet noodzakelijk achteruitgegaan zijn en niet in één van de bovenstaande Rode
lijst-categorieën ingedeeld kunnen worden , maar die steeds beperkt geweest zijn in hun
voorkomen in Vlaanderen.
Criteria:

Z. - Soorten, die zowel vroeger als nu in minder dan 10 uurhokken populaties
hebben.

Cate~:orie?-

Onvoldoende

~:ekend

Soorten, die door een gebrek aan of door de aard van de gegevens momenteel niet in één van
de bovenstaande Rode lij st-categorieën ingedeeld ku nnen worden en waarvoor meer onderzoek noodzakelijk is. Dit betekent echter niet dat deze soorten niet bedreigd zijn.
Criterium:

?. - Soorten, die door hun verborgen levenswijze moeilijk te inventariseren
zijn

Cate~:orie N - Momenteel niet bedrei~:d
Soorten, die niet aantoonbaar achteruitgegaan of zelfs toegenomen zijn en momenteel niet
zeldzaam zijn of soorten, die, door het voorkomen in niet-bedreigde leefgebieden, weinig
risico lopen om in één van de bovenstaande Rode lijst-categorieën terecht te komen.

Criterium:

N - Soorten, die met minder dan 25 % achteruitgegaan zijn en momenteel in
meer dan 80 uurhokken voorkomen
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Tahel 1.7. Schematisch O\aticht \an de indeling in Rode lijst-categon.:i.'n op has1~ nn het trendcriterium en het teldtaamheidscnterium.
Tc1hlc I. 7. Cla1.1i{rcation o( Red lilt .\flt'nn 011 the ha.lï.\ of a trend enterion a mi a rarity critcrion.
\cmtaluurlwkt..t•n = Numha ofgricl ce/11-.

Voorkomen
Zeer zeldzaam
Aantal uurhokken
l-10
Achteruitgang

Zeldzaam
11 -30

Vrij zeldzaam
31-80

Niet zeldzaam
> 80

76-100%

Met uitsterven bedreigd

Bedreigd

Kwet baar

Achteruitgaand

51-75 %

Bedreigd

Bedreigd

Kwetsbaar

Achteruitgaand

26-50%

Kwetsbaar

Kwetsbaar

Kwetsbaar

Achteruitgaand

$25%

Zeldzaam

Zeldzaam

Zeldzaam

Momenteel niet bedreigd
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11 Rode lijst en soortbesprekingen
1 I De Rode lijst van de Vlaamse dagvlinders
Aan de hand van Tabel 1.5 kunnen de verschillende soorten dagvlinders in Rode lijst-categorieën ingedeeld worden. Voor het opstellen van de Rode lijst van de Vlaamse dagvlinders
worden enkel inheemse soorten gebruikt, d.w.z. soorten, die zich spontaan in Vlaanderen
gevestigd hebben en die zich hier gedurende meerdere jaren voortgeplant hebben. Ondanks
het feit dat het Witstreepblauwtje (Agrodiaetus damon) zich van 1857 tot 1944 in de provincie Antwerpen heeft voortgeplant (BINK, 1992), staat de soort niet in de Rode lijst. Het
Witstreepblauwtje werd immers ingevoerd samen met de zaden van zijn waardplant
Esparcette (Onobrychis viciifolia).
Van de 101 in Vlaanderen waargenomen dagvlinders worden er 70 tot de inheemse soorten gerekend, 4 soorten zijn regelmatige trekvlinders, 5 soorten zijn twijfelachtig of niet
bevestigd, 2 soorten zijn geïntroduceerd en 20 soorten worden beschouwd als dwaalgast (zie
Bijlage 1 voor een standaardlijst van de Vlaam e dagvlinders). Van de 70 inheemse soorten
planten er zich momenteel nog maar 49 voort in Vlaanderen, terwijl er van de uitgestorven
soorten nog 6 af en toe als zwerver waargenomen worden.
Tabel II.1 geeft een overzicht van het aantal soorten per Rode lijst-categorie. Aan de
hand van BINK (1992) werd bepaald of een soort in Vlaanderen aan de rand van haar verspreidingsgebied voorkomt (aangeduid door "r"). Het ligt voor de hand dat bedreigde soorten, die hier aan de rand van hun verspreidingsgebied voorkomen, aandacht moeten krijgen
in het Vlaamse natuurbehoud. Er moet echter afgewogen worden in hoeverre beheers- en
bescherrningsmaatregelen zinvol en wenselijk zijn voor deze randsoorten, die veel gevoeliger zijn voor uitsterven in Vlaanderen dan soorten in het centrum van hun verspreidingsgebied (LESICA & ALLENDORF, 1995). Soorten aan de rand van hun areaal komen immers niet
altijd in hun meest typische leefgebied voor en reageren dan ook veel sneller op, bijvoorbeeld klimatologische veranderingen met sterke aantalsschommelingen tot gevolg
(HENGEVEU), 1990; THOMAS, J.A. , 1994).

Categorie 0 - Uitgestorven in Vlaanderen
'\rlippevlinder (Fabriciana adippe)
Bleek blauwtje (Lysandra coridon) r
Bosparelmoervlinder (Mellicta c.thalia)
Bretons spikkeldikopje (Pyrgus armoricanus) r
Bruin dikkopje (Erynnis rages) r
Bruine vuurvlinder (Heodes tityrus)
Duinparelmoervlinder (Fabriciana niobe)
Groot geaderd witje (Aporia crataegi) r
Grote ijsvogelvlinder (Limenitis populi) r
Grote parelmoervlinder (Mesoacidalia aglaja)
Kaasjeskruiddikkopje (Carcharodus alceae) r

Kleine heivlinder (Hipparchia statilinus) r
Kleine parelmoervlinder (lssoria lathonia)
Moerasparelmoervlinder (Eurodryas aurinia)
Pimpernelblauwtje (Maculinea teleius) r
Rouwmantel (Nymphalis antiopa) r
Tweekleurig hooibeestje (Coenonympha arcania)
Vals heideblauwtje (Lycaeides idas) r
Woudparelmoervlinder (Melitaea diamina) r
Zilverstreephooibeestje (Coenonympha hero) r
Zilvervlek (Clossiana euphrosyne)

r

.Cate~:orie

1 - Met uitsterven

Boswitje (Leptidea sinapis) r
Keizersmantel (Argynnis paphia)
Klaverblauwtje (Cyaniris semiargus) r
Kleine weerschijnvlinder (Apatura i/ia)

Cate~:orie

bedrei~:d
Rode vuurvlinder (Palaeochrysophanus hippothoë) r
Veenhooibeestje (Coenonympha tullia)
Veldparelmoervlinder (Melitaea cinxia)
Zilveren maan (Ciossimza se/ene)

r

2 - Bedrei ~:d

Aardbeivlinder (Pyrgus malvae)
Grote vos (Nymphalis polyclzloros)
Grote weerschijnvlinder (Apatura iris)

Cate~:orie

Gentiaanblauwtje (Maculinea a/con)
Kommavlinder (Hesperia comma)
Sleedoompage (Thecla betulae)

3 - Kwetsbaar

Bont dikkopje ( Carterocephalus palaemon)
Bruin blauwtje (Aricia agesris)
Bruine eikepage (Nordmannia ilicis)
Groentje (Callophrys rubi)

Cate~:orie

Heideblauwtje (Plebejus argus)
Heivlinder (Hipparchia seme/e)
Kleine ijsvogelvlinder (Ladoga camilla)

Z - Zeldzaam

Dambordje (Melanargia galathea) r
Dwergblauwtje (Cupido minimus) r

Cate~:orie?-

Onvoldoende

Kalkgraslanddikkopje (Spialia sertorius) r
Spiegeldikkopje (Hete ropterus motpheus) r

~:ekend

lepepage (Satyrium w-album)

Cate~:orie

N - Momenteel niet

Argusvlinder (Lasiommata megera)
Bont zandoogje (Pararge aegeria)
Boomblauwtje ( Celastrina argiolus)
Bruin zandoogje (Manio/a jurtina)
Citroenvlinder (Gonepteryx rhamni)
Dagpauwoog (lnachis io)
Eikepage (Quercusia quercus)
Geelsprietdikkopje (Thymelicus sylvestris)
Gehakkelde aurelia (Polygonia c-a/bum)
Groot dikkopje (Ochlodes venatus)
Groot koolwitje (Pieris brassicae)
Hooibeestje (Coenonympha pomphilus)

bedrei~:d
Icarusblauwtje (Polyommatus icarus)
Klein geaderd witje (Pieris napi)
Klein koolwitje (Pieris rapae)
Kleine vos (Aglais urticae)
Kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas)
Koevinkje (Aphanlopus hyperantus)
Koninginnepage (Pap ilio machaon)
Landkaartje (Araschnia levana)
Oranje zandoogje (Pyronia tithonus)
Oranjetipje (Anthocharis cardamines)
Zwartsprietdikkopje (Thymelicus lineola)
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1 abel 11. 1. Aantal soorten per Rode liJst-categorie.
7a/Jie 11 I. Nwn/Jcr of .1pccies per Red list caregorr.

Rode lijst-categorie

Aantal soorten

%

21

30,0
11 ,4

Uitgestorven in Vlaanderen
Met uitsterven bedreigd
Bedreigd
Kwetsbaar
Zeldzaam
Onvoldoende gekend
Momenteel niet bedreigd

7
4
1
23

10,0
5,7
1,4
32,9

Totaal

70

100

8
6

8,6

2 I Bespreking van de meest bedreigde soorten
Van de meest bedreigde soorten wordt in dit hoofdstuk, in alfabetische volgorde, meer informatie gegeven over de determinatie, de verspreiding in Europa en Vlaanderen, het leefgebied en de ecologie, de status, de bedreigingen en mogelijke beschermingsmaatregelen en
nederlandstaligereferenties waarin bijkomende informatie over de soort gevonden kan worden. Hieronder volgt een voorbeeld van de manier waarop de informatie gerangschikt wordt
en van welke auteurs de gegevens afkomstig zijn.

Rode lijst-categorie

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam (AUTEUR, jaartal)
[Wetenschappelijke synoniemen]

[Nederlandse synoniemen]

Determinatie

aan de hand van

Verspreiding

Europa: naar TAX (1989)
Vlaanderen: gegevens van de Vlaamse Vlinderwerkgroep vzw

Ecologie

Leefgebied: naar TAX (1989)
Waardplanten: naar EBERT (1991a,b) en TAX (1989)
Mobiliteit: naar BINK (1992)
• Bijzonder honkvast: de vlinders oriënteren zich op een plek van minder
dan 1 ha en gedragen zich zeer plaatstrouw.
• Zeer honkvast: de vlinders oriënteren zich op een plek van enkele ha en
gedragen zich zeer plaatstrouw.
• Honkvast: de vlinders oriënteren zich op een plek van enkele ha en
gedragen zich zeer plaatstrouw, maar van de oudere vlinders zwermt
gewoonlijk een deel uit over de omgeving.

WYNHOFF

et al. (1992)
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• Vrij honkvast: de vlinders gedragen zich alleen in de voortplantingsperiode plaatstrouw en kunnen daarna tot op grote afstand van de gebooftplaats aangetroffen worden.
• Weinig honkvast: de vlinders worden in alle leeftijden over een groot
gebied aangetroffen, maar er zijn duidelijke plaatsen waar de soort in
duurzame populaties leeft en de vlinders een plaatstrouw gedrag vertonen.
• Zwerflustig: de vlinders zijn niet plaatstrouw, maar de soort kan wel in
een gebied permanent aanwezig zijn.
• Trekker: de vlinders verlaten na het uitkomen de geboorteplaats en voltooien een volgende levensfase op een andere plaats, soms op grote
afstand.
Levenscyclus: De levenscyclu s wordt voorgesteld in tabelvorm met de
periode waarin de verschillende stadia gevonden kunnen worden. Naar
THOMAS & L EWINGTON (1991) en WYNHOFF et al. (1992).

Status

De Rode lijst-categorie en het gebruikte criterium voor de indeling in
deze categorie. Indien er voldoende gegevens beschikbaar zijn wordt een
tijdsreeksanalyse gegeven, die de veranderi ngen in het aantal uurhokken
in de loop van deze eeuw toont (met de pentades op de x-as en het gecorrigeerde relatieve voorkomen op de y-as). Voor meer uitleg over de
manier waarop deze tijdsreeks gemaakt werd verwijzen we naar hoofdstuk 1.4.2.

Bedreigingen

Een opsomming van de voornaamste bedreigingen

Bescherming

Mogelijke beschermings- en beheersmaatregelen

Referenties

Van twee recente Nederlandse werken over dagvlinders (BlNK, 1992 en
TAX, 1989) worden de pagina- en/of soortnummers gegeven. Bijkomend
worden andere relevante referenties uit de nederlandstalige tijdschriften
gegeven.
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Py rgus malvae

Aardbeivlinder
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( hange1 in thc distribwion of the Gri::.::.led Skipper in Flanders sinee 1900.

.

Bedreigd
Pyrgus malvae

Aardbeivlinder
(LINNAEUS,

1758)

[Aardbeidikkopje]

Determinatie

WYNHOFF et af. (1992): blz. 48, fig. 2; blz. 66, fig. 3

Verspreiding

Europa: van Midden-Scandinavië tot Zuid-Spanje en van WestFrankrijk en Engeland tot Oost-Azië.
Vlaanderen: vroeger verspreid voorkomend in Vlaanderen, momenteel
enkel nog lokaal voorkomend op enkele plaatsen in Oost- en WestVlaanderen en Limburg.

Ecologie

Leefgebied: droge en vochtige, schrale graslanden en heiden
Waardplanten: Tormentil (Potentilla erecta), Wateraardbei (Comarum
palustre), Vijfvingerkruid (Potentilla reptans), Bosaardbei (Fragaria
vesca)
Mobiliteit: honkvast
Levenscyclus:
jan
vlinder
ei
rups
pop

feb

mn

apr

mei

jun

jul

aug

sej>

okt

nov

dec

I

J
I

.I

•

Status

Bedreigd wegens een achteruitgang van 90% en het voorkomen in
slechts 11 uurhokken na 1980 (zie tijdsreeks).

Bedreigingen

De belangrijkste bedreiging is het verlies van schrale graslanden en heideterreinen door schaalvergrotingen in de landbouw enerzijds en door
beplantingen met naaldhout anderzijds. Schrale graslanden zijn bovendien steeds meer van elkaar geïsoleerd geraakt, zodat herkolonisatie of
uitwisseling van individuen mssen populaties steeds moeilijker of zelfs
onmogelijk werd. Verzuring en vermesting zorgen er verder voor dat de
vegetatie in de leefgebieden te hoog wordt zodat de wijfjes geen geschikte planten meer vinden voor de ei-afzet.

Bescherming

In de bestaande leefgebieden moet ervoor gezorgd worden dat de vegetatie voldoende kort blijft en dat er voldoende waard- en nectarplanten te
vinden zijn. Dit kan het best gebeuren door extensieve begrazing of door
een gefaseerd maaibeheer.
Mogelijkheden voor lokale herintroductie
Gezien de geringe mobiliteit is het onwaar chijnlijk dat de
Aardbeivlinder nieuwe, geschikt geworden gebieden op eigen kracht kan
bereiken Indien op potentiëel geschikte vliegplaatsen de vegetatie
opnieuw voldoet aan de habitateisen van deze soort kan onderzoek naar
de mogelijkheden van lokale herintroducties uitgevoerd worden.

Referenties

BlNK ( 1992): blz. 170-171 (2). T AX (1989): biz. 68-69

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

lJ Rode I ij~t en soortbe~prek111gen I 22

Adippevlinder

Uitgestorven in Vlaanderen
Fabriciana adippe (DENIS & SCHIFFERMÜLLER 1775)
(syn. cydippe LINNAEUS 1761)

l Bosrandparelmoervlinder]

Determinatie

WYNHOFF et al. (1992): blz. 120, fi g. 2.

Verspreiding

Europa: van Midden-Scandjnavië tot Noord-Afrika en van WestEngeland en West-Frankrijk tot West-Azië
Vlaanderen: vroeger voorkomend in en rond het Zoniënbos; uitgestorven inds 1950

Ecologie

Leefgebied: bloemrijke bosranden, brede bospaden, kapvlakten en
voedselarme, bloemrijke graslanden in de buurt van bossen
Waardplanten: Hondsviooltje (Viola canina), Bleekspong bosv iooltje
(Vio·fa riviniana)
Mobiliteit: vrij honkvast
Levenscyclus:

Status

Uitgestorven in Vlaanderen

Bedreigingen

Het intensiveren van het bosbeheer heeft geleid tot het verlies van
geschikte bosranden met mantel- en zoomvegetaties met een korte vegetatie en open plekken met viooltjes. Schrale graslanden in de buurt van
bossen werden in toenemende mate bemest zodat de vegetatie te hoog
werd voor het afzetten van de eitjes op de laag blijvende viooltjes.

Bescber~ng

Mogelijkheden voor herintroductie
Vanwege de voldoende grote zwerfl ust zou de soort met behulp van een
aangepast beheer opnieuw geschikt geworden leefgebieden (in de
Voerstreek) spontaan moeten kunnen bereiken. Dit beheer kan erin
bestaan om een mantel- en zoomvegetatie te laten ontwikkelen met hjer
en daar korte grazige plekken met viooltjes.

Referenties

BINK

(1992): blz. 359-359 (96), TAX (1989): blz. 172

II Rode

Vlmdervriendelijk zoombeheer
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het Enamebos.
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Foto Jan Van Uyt\ anck
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Lysandra coridon

Bleek blauwtje
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Veranderingen in het \ oorkomen \an het BleeJ.. blau~ tje in Vlaa nderen sinds 1900.
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1991-95
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Uitgestorven in Vlaanderen
Lysandra coridon

PODA

Bleek blauwtje

176 1

Determinatie

WYNHOFF et al. ( 1992): blz. I 02, fig . 4

Verspreiding

Europa: van Zuid-Engeland en Noord-Duitsland tot Midden-Spanje en
van Zuidwest-Engeland en West-Frankrijk tot West-Rusland
Vlaanderen: vroeger waren er enkele populaties in de buurt an Brussel;
vermoedelijk uitgestorven sinds 1972, maar doordat er af en toe zwervende exemplaren waargenomen worden i de exacte datum van uitsterven moeilijk te bepalen. Vlaanderen ligt aan de rand van het ver preidi ngsgebied van het Bleek blauwtje.

Ecologie

Leefgebied: droge, schrale graslanden, vooral kalkgraslanden
Waardplant: Paardehoefklaver (Hippocrepis comosa)
Mobiliteit: vrij honkvast
Levenscyclus:
ian
vlinder
ei
rups
pop

feb

mrt

I

;-

apr

mei

jun

jul
··~

aug

.r·'!.,;

sep

'i·'l'-z, r·~.lf.>::

okt

nov

dec

'fJ'

I

Status

Uitgestorven in Vlaanderen (zie tijdsreeks)

Bedreigingen

Door verruiging is Paardehoefklaver (de waardplant van deze soort) uit
schrale gras landen en kalkgraslanden verdwenen wat uiteindelijk geleid
heeft tot het uitsterven van het Bleek blauwtje in Vlaanderen

Bescherming

Mogelijkheden voor herintroductie
Gezien de vroegere leefgebieden tussen Brussel en Leuven wegens het
ontbreken van de waardplant niet meer geschikt zijn voor deze soort, is
herintroductie hier irrelevant. Het Bleek blauwtje is voldoende mobiel
om geschikte leefgebieden (het zuidoosten van Limburg en de
Voerstreek) op eigen kracht te bereiken, maar wegens het ontbreken van
Paardehoefklaver is spontane herkoloni satie momenteel onmogelijk. Het
beheer van potentiëel geschikte gebieden moet er dan ook op gericht zijn
om opnieuw groeimogelijkheden voor Paardehoefklaver te creëren en
aldus de vestiging van het Bleek blauwtje mogelijk te maken .

Referenties

BINK (1992): blz. 320-321 (77), TAX (1989): blz. 130
VIN KENOOG (1994)
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Carterocephalus palaemon

Bont dikkopje
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Kwetsbaar

~oortbesprekingen
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Bont dikkopje

Carterocephalus palaemon PALLAS 1771
[syn. paniscus FABRICIUS 1775]

Determinatie

WYNHOFF et al. (1992): blz. 70, fig. 2

Verspreiding

Europa: van West-Schotland en Noord-Noorwegen tot Noord-Spanje en
van West-Frankrijk en Groot-Brittannië tot Oost-Azië
Vlaanderen: vroeger vooral te vinden in de Kempen, maar ook langsheen geschikte bosranden in het Zoniënbos; momenteel volledig beperkt
tot de Kempen

Ecologie

Leefgebied: vochtige graslanden in de buurt van bossen
Waardplanten: Pijpestrootje (Molin ia caeru fea) ,
(Cafamagrostis canescens)
Mobiliteit: honkvast
Levenscyclus:
jan

vlinder
ei
rups
pop

feb

mn

apr

mei

I

Uil

•
L

ui

auo

s~

Hennegras

okt

nov

dec

•

I

Status

Kwetsbaar wegens een achteruitgang van 35 % en het voorkomen in
slechts 64 uurhokken na 1980 (zie tijdsreeks).

Bedreigingen

Door verdroging van geschikte leefgebieden (draineren van bossen)
bezitten de voedselplanten niet voldoende voedingswaarde voor de rupsen zodat steeds minder rupsen erin slagen te overleven tot aan de verpopping. Het gebrek aan nectarplanten door vergra sing en het dichtgroeien of volplanten van brede bospaden kunnen eveneens bijgedragen
hebben tot de achteruitgang van het Bont dikkopje.

Bescherming

Het tegengaan van verdroging is de voornaamste beschermingsmaatrege!; verder moet er gezorgd worden voor een voldoende aantal nectarplanten (Braam, Echte koekoeksbloem, .. ) langsheen bosranden; het creëren van brede, lichtrijke bospaden kan de oppervlakte geschikt leefgebied
aanzienlijk vergroten en kan eventueel zorgen voor het verbinden van
populaties.

Referenties

BINK (1992): blz. 190-191 (12), TAX (1989): blz. 50-51
VAN SWAAY (1990), VAN Sw AY et al. (1995)
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Bosparelmoervlinder

Mellicta athalia

Vcrandenngen m het v onrk.omen van de Bosparelmoerv Jinder in Vlaanderen s inds I 900.
Chtlllf:.i'' in thl' distrilmrion t!f"the Heath Fritillorv in Flanders since 1900.
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Uitgestorven in Vlaanderen
Mellicta athalia

RoTrEMBURG

Bosparelmoervlinder

1775

[Bosvlekvlinder]

Determinatie

WYNHOFF

Verspreiding

Europa: van Noord-Noorwegen tot Zuid:Spanje en Zuid-Italië en van
Zuid-Engeland en Portugal tot Midden-Azië
Vlaanderen: vroeger verspreid voorkomend ten oosten van de lijn
Brussel-Antwerpen; uitgestorven sinds 1968

Ecologie

Leefgebied: open plekken in droge hakhoutbossen, bosranden, graslanden en wegbermen; ook in droge, schrale vegetaties van heide in mozaïek
met grasvegetaties
Waardplanten: Hengel (Melampyrum pratense), Smalle weegbree
(Plantago lanceolata), Vingerhoedskruid (Digita lis purpurea), Gewone
ereprijs (Veronica chamaedrys)
Mobiliteit: honkvast
Levenscyclus:
vlinder
ei
rups
pop

et al. ( 1992): blz. 60, fig. 3 en blz. 130, fig. 2.
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Status

Uitgestorven in Vlaanderen (zie tijdsreeks)

Bedreigingen

Het verdwijnen van het hakhoutbeheer enerzijd en het verdwijnen van
een kleinschalig mozaïek-landschap van heide en schrale graslanden
anderzijds hebben ervoor gezorgd dat de Bosparelmoervlinder inmiddels
uitgestorven is in Vlaanderen. Aangezien de vliegplaatsen slechts gedurende beperkte tijd voldoen aan de eisen van deze soort, was een continuïteit in het beheer noodzakelijk voor het voortbestaan ervan.

Bescherming

Mogelijkheden voor herintroductie
Indien er op de vroegere vindplaatsen van de Bosparelmoervlinder
opnieuw voor een continu beheer gezorgd kan worden, kunnen er waarschijnlijk opnieuw geschikte leefgebieden ontstaan. Dit beheer kan
bestaan uit het creëren van een kleinschalig mozaïek-landschap met heide
en grasland (vnl. in de Kempen) of uit hakhoutbeheer. Vanwege de geringe mobiliteit is het onmogelijk dat de Bosparelmoervlinder nieuwe leefgebieden spontaan bereikt. Eenmaal er opnieuw geschikte leefgebieden
zijn en de continuïteit in het beheer verzekerd is, kan onderzoek gedaan
worden naar de haalbaarheid van een herintroductie.

Referenties

BINK (1992): blz 386 337 (110), TAX (1989): blz. 184-185
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Met uitsterven bedreigd
Leptidea sinapis

LINNAEUS

Boswitje

1758

Determinatie

WYNHOFF

Verspreiding

Europa: van Midden-Engeland en Noord-Noorwegen tot Zuid-Spanje
en van Ierland en Portugal tot het Midden-Oosten
Vlaanderen: vroeger verspreid voorkomend in de buurt van grotere bossen, maar nu beperkt tot Zuidoost-Limburg (Tiendeberg, Riemst). De
waarnemingen in de rest van Vlaanderen betreffen zwervers. Tijdens
perioden met warme zomers kan de soort zich waarschijnlijk enkele
jaren in Vlaanderen voortplanten. Vlaanderen ligt aan de rand van het
verspreidil}~sgebied van het Boswitje.

Ecologie

Leefgebied: schrale (kalk)gras landen in de buurt van bossen
Waa;dplanten: Veldlathyrus (Lathyrus pratensis), Rolklaver (Lotus corniculatus), Vogelwikke (Vicia cracca)
Mobiliteit: vrij honkva t
Levenscyclus:

Status

Op basis van de criteria zou deze soort in de categorie "Bedreigd"
terechtkomen (een achteruitgang van 74% en het voorkomen in slechts 8
uurhokken na 1980), maar omdat het grootste deel van de recente waarnemingen betrekking heeft op zwervers, werd ze ingedeeld in een hogere categorie, nl. "Met uitsterven bedreigd" (zie tijdsreeks).

Bedreigingen

Het intensiveren van het bosbeheer, waarbij mantel- en zoomvegetaties
verdwijnen en de vermesting van de naburige graslanden zijn de voornaamste redenen voor de achteruitgang van deze soort in Vlaanderen. In
Zuidoost-Limburg kan een te intensief maaibeheer of een gebrek ~an
beheer op de kalkgraslanden een bedreiging vormen.

Bescherming

In Zuidoost-Limburg moet er een geschikt beheer gevoerd worden op de
kalkrijke bermen en kalkgraslanden waar het Boswitje voorkomt.

et al. (1992): blz. 76, fig. 4

Mogelijkheden voor herintroductie
Vanwege het feit dat er zeer regelmatig zwervende exemplaren waargenomen worden, is herintroductie niet noodzakelijk. Op plaatsen met
geschikte bosranden en schrale graslanden kan een geschikt beheer
ervoor zorgen dat het Boswitje er zich opnieuw vestigt. Het is echter een
soort, die in Vlaanderen aan de rand van haar verspreidingsgebied voorkomt en daardoor gevoelig is voor klimaatsveranderingen.

Referenties

BINK (1992): blz. 224-225 (29), TAX (1989): blz. 72-73

Uitgestorven in Vlaanderen

Bretons spikkeldikkopje

Pyrgus armoricanus ÜBERTHÜR 1910
[syn. alveus sensu BARRET 1893]
[ yn. carthami sensu BARRET 1893]

[Oogvlekdik:kopje]

Determinatie

WYNHOFF et a/. ( 1992): blz. 48, fig . 3 en blz. 68, fig. 2.

Verspreiding

Europa: van Oost-Denemarken en het uiterste zuiden van Zweden tot
Noord-Afrika en van West-Frankrijk en Portugal tot Klein-Azië
Vlaanderen: vroeger voorkomend aan de kust; uitgestorven sinds 1952.
Vlaanderen ligt aan de rand van het verspreidi ngsgebied van het Bretons
spi k:keldik:kopje.

Ecologie

Leef gebied: droge, schrale duingraslanden en kalkgra landen
Waardplanten: Ganzerik-soorten ( Potentil la spec.)
Mobiliteit: honkvast
Levenscyclus:
ian
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Status

Uitgestorven in Vlaanderen

Bedreigingen

De verruiging en de verstruweling van de duinen hebben er samen voor
gezorgd dat het Bretons spikkeldikkopje uit Vlaanderen verdwenen is.

Bescherming

M ogelijkheden voor herintroductie
Gezien er in de duinen geen geschikte leefgebieden meer voorhanden
zij n, is herintroductie momenteel irrelevant. Bovendien kwam de soort in
Vlaanderen aan de rand van haar verspreidingsgebied voor.

Referenties

BLNK (1992): blz. 174-175 (4), TAX (1989): blz. 213
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Aricia agestis

Bruin blauwtje
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Veranderingen in het voorkomen van het Bruin blauwtje in Vlaanderen sinds 1900.
Changes in the distri bution of the Brml'll A1~~us in Flanders since 1900.

1991-95

Kwetsbaar

Bruin blauwtje

Aricia agestis (DENI & SCHIFFERMÜLLER 1775)
[syn. medon HUFNAGEL 1766]
(syn. astrarche BERGSTRÄSSER 1779)

Determinatie

WYNHOFF et al. (1992): blz. 58, fig. 4 en blz.l00, fig. 2.

Verspreiding

Europa: van Midden-Engeland, Noord-Denemarken en het uiterste zuiden van Zweden tot aan de Pyreneeën en van Zuidwest-Engeland en
Portugal tot het Midden-Oosten
Vlaanderen: de verspreiding ten opzichte van vroeger is niet wezenlijk
veranderd: vooral in de duinen, op opgespoten terreinen en op de dijken
langsheen de Maas kan de soort waargenomen worden.

Ecologie

Leefgebied: droge, schrale graslanden, pioniersvegetaties en vegetatiearme ruigten (opgespoten terreinen)
Waardplanten: Zachte ooievaarsbek (Geranium malle), Kleine ooievaarsbek (Geranium pusillum), Reiger bek (Erodium cicutarium)
Mobiliteit: vrij honkvast, maar is in staat om opgespoten teiTei nen langsheen grote rivieren te koloniseren.
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Status

Kwetsbaar wegens een achteruitgang van 35% en het voorkomen in
slechts 59 uurhokken na 1980 (zie tijdsreeks).

Bedreigingen

Het verruigen van schrale graslanden met een schaarse en verspreide
vegetatie is de voornaamste bedreiging voor het Bruin blauwtje. In de
duinen vormt opslag van struweel een bijkomend probleem.

Bescherming

Het open en vrij schraal houden van de vegetatie in de bestaande leefgebieden is de belangrijkste maatregel voor het behoud van deze soort; verder moeten er voldoende nectarplanten aanwezig zijn. In de duinen betekent dit het verwijderen van struwelen en vervolgens maaien of begrazen
van het duingrasland. Op de dijken van de Maas kan een gefaseerd maaibeheer geschikte leefgebieden creëren.

Referenties

BINK (1992) : blz. 302-303 (68), TAX (1989): blz. 122-123

11 Rode lijst en soonbesprek.ingen I 34

Erynnis tages

Bruin dikkopje
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Veranderingen in het voorkomen van het Bruin dikkopje in Vlaanderen sinds 1900.
Changes in the distri bution of the Dingy Skipper in Flanders since 1900.
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Uitgestorven in Vlaanderen

Bruin dikkopje

Erynnis rages LINNAEUS 1758

Determinatie

WYNHOFF

Verspreiding

Europa: van Midden-Schotland en Midden-Zweden tot Zuid-Spanje en
Zuid-Italië en van Ierland tot Oost-Azië.
Vlaanderen: vroeger op schrale graslanden ten oo ten van de lijn
Brussel-Antwerpen; uitgestorven sinds 1973, momenteel worden alleen
nog sporadisch enkelingen waargenomen. Vlaanderen ligt aan de rand
van het verspreidingsgebied van het Bruin dikkopje.

Ecologie

Leefgebied: droge, schrale graslanden (vooral kalkgraslanden)
Waardplanten: Gewone rolklaver (Lotus corniculatus)
Mobiliteit: honkvast
Levenscyclus:

et al. (1992): blz. 66, fig. 1
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Status

Uitgestorven in Vlaanderen (zie tijdsreeks)

Bedreigingen

Verruiging en vermesting van droge, schrale graslanden zijn de voornaamste oorzaak van het uitsterven van het Bruin dikkopje. De vrouwtjes
leggen immers enkel eitjes op waardplanten, die in open vegetatieplekken met hier en daar kale bodem staan .

Bescherming

Mogelijkheden voor herintroductie
Mits een beheer dat resulteert in voldoende Gewone rolklaver in een
korte vegetatie op droge, schrale graslanden en de kalkgraslanden in
Zuidoost-Limburg en de Voerstreek zouden opnieuw geschikte leefgebieden kunnen ontstaan voor het Bruin dikkopje. In het Nederlandse ZuidLimburg en op de Sint-Pietersberg in Eben-Emael en Lanaye komen nog
populaties voor. Ondank de geringe mobiliteit kan deze soort misschien
spontaan nieuwe geschikte gebieden in Zuidoost-Limburg en de
Voerstreek bereiken (deze plaatsen liggen op slechts enkele kilometers
van bestaand populaties in Nederland). Indien dit onmogelijk blijkt zou
onderzocht kunnen worden of herintroductie in Vlaanderen haalbaar is.

Referenties

BINK (1992): bz. 186-187 (10), TAX (1989): blz. 62-63
VAN SWAAY (l995b)
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Nordmannia ilicis

Bruine eikepage
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Veranderingen in het voorkomen van de Bru ine eikepage in Vlaanderen sinds 1900.

ChanMes in the di.ltribution of the !lex Hairstreak in Flanders since 1900.
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Kwetsbaar

Bruine eikepage

Nordmannia ilicis

ESPER

Determinatie

WYNHOFF er al. (1992): blz. 52, fig. 3 en blz. 84, fig. 4.

Verspreiding

Europa: van Noord-Denemarken, Zuid-Zweden en Estland tot NoordSpanje en Zuid-Italië en van West-Frankrijk tot Klein-Azie
Vlaanderen: zowel vroeger als nu gebonden aan zandgronden; vroeger
ook in de buurt van Brussel (Zoniënbos).

Ecologie

Leefgebied: bosranden en struwelen met jonge eiken
Waardplanten: Zomereik (Quercus robur)
Mobiliteit: honkvast
Levenscyclus:

Status

Kwetsbaar wegen een achteruitgang van 71 % en het voorkomen in
slechts 40 uurhokken na 1980 (zie tijdsreeks).

Bedreigingen

Het intensiveren van het bosbeheer en het aanplanten van naaldhout ter
vervanging van inheems loofhout hebben geleid tot het verlies van
geschikte bosranden met jonge Zomereiken en een voldoende groot nectaraan bod.

Bescherming

Een beheer dat zorgt voor een mantel- en zoomvegetatie aan bosranden
of struwelen met jonge Zomereiken kan de Bruine eikepage grotere overlevingskansen bieden.

Referenties

BINK (1992): blz. 244-245 (39), TAX (1989): blz. 98-99
CHARDON (1992)

1779
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De Veldparelmoervlinder (Met uitsterven bedreigd)

Foto Dirk Maes
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De Aardbeivlinder (Bedreigdl

Foto Dirk Maes
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Heodes tityrus

Bruine vuurvlinder
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Veranderingen in het voorkomen van de Bruine vuurvlinder in Vlaanderen sinds 1900.

Changes in the distribwion of the Sooty Copper in Flanders since 1900.

199 / -95

ljJ~l

11 Rode

Uitgestorven in Vlaanderen

en

~oortbe~prekingen

1-ll

Bruine vuurvlinder

Heodes tityrus PODA 1761
(syn. dori/is HUFNAGEL 1766)
(syn . circe D ENIS & S CHIFFERMÜLLER 1775)

Determinatie

WYNHOFF et al. (I 992): blz. 54, fig. 6 en blz. 90, fig . 3.

Verspreiding

Europa: van Zuid-Denemarken tot Midden-Spanje en van WestFrankrijk tot het Midden-Oo ten
Vlaanderen: vroeger verspreid voorkomend in het oosten van
Vlaanderen; uitgestorven sinds 1977

Ecologie

Leefgebied: voedselarme graslanden en heiden
Waardplanten: Veldzuring (Rumex acetosa), Schapezuring (Rumex acetosella)
Mobiliteit: honkvast volgens BINK ( 1992), in sonunige jaren worden echter individuen waargenomen op meer dan 100 km van bekende populaties (vAN SWAAY, mondelinge mededeling)
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Status

Uitgestorven in Vlaanderen (zie tijdsreeks)

Bedreigingen

Door verruiging en vermesting zijn de leefgebieden voor de Bruine vuurvlinder ongeschikt geworden wat uiteindelijk geleid heeft tot het uitsterven van deze soort in Vlaanderen.

Bescherming

Mogelijkheden voor herintroductie
Mits een aangepast beheer zouden enkele droge, schrale graslanden
opnieuw geschikt kunnen worden voor de Bruine vuurvlinder. Ondank
de grote afstand tot de dichtstbijzijnde populatie en de geringe mobiliteit
kan de soort zich in sommige jaren blijkbaar over grote afstanden verplaatsen. Herintroductie is voorlopig dan ook voorbarig, maar onderzoek
zou wel kunnen achterhalen hoe de somt zich in het landschap verplaatst
om nieuwe gebieden te bereiken.

Referenties

BINK (1992):

blZ.

2öó-267 (50). TAX (1989): blz. 110-111
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Dambordje

Zeldzaam
Melanargia ga/ath ea

LINNAEUS

1758

Determinatie

WYNHOFF et al. (1992): blz. 132, fig . 1

Verspreiding

Europa: van Noord-Duitsland Noord-Afrika en van West-Frankrijk en
Groot-Brittannië tot de Kaukasus en Noord-Iran
Vlaanderen: verspreid over Vlaanderen werden zowel vroeger als nu
zwervers waargenomen; de enige populaties van deze soort bevinden
zich in de Voerstreek en mogelijkerwijze op de Tiendeberg. Vlaanderen
ligt aan de rand van het verspreidingsgebied van het Dambordje.

Ecologie

Leefgebied: droge, schrale graslanden, vooral kalkgraslanden
Waardplanten: Bergdravik (Bromus erectus) , Rood zwenkgras (Festuca
rubra); Schapegras (Festuca ovina), Gevinde kortsteel (Brachypodium
pinnatum), Beemdgras (Poa pratensis), Kropaar (Dactylis glomerata),
Pijpestrootje (Molinea caerulea)
Mobiliteit: honkvast
Levenscyclus:

Status

Zeldzaam omdat de populaties van deze soort steeds beperkt geweest zijn
tot de Voerstreek.

Bedreigingen

Het verlies van en een niet-aangepast beheer op de enkele kalkgraslanden
waarop de soort momenteel voorkomt vormen de voornaamste bedreigingen voor het Dambordje.

Bescherming

Het beheren van de kalkgraslanden waar de soort momenteel voorkomt
kunnen volstaan om de soort te behouden. Dit beheer kan bestaan uit
begrazing met schapen of gefaseerd maaien zodat opslag van struiken
tegengegaan wordt. Vanwege de zwerfneigingen kunnen andere geschikte leefgebieden (Tiendeberg in Zuidoost-Limburg) waarschijnlijk spontaan bereikt worden.

Referenties

BlNK (1992): blz. 396-397 (115), TAX (1989): blz. 208-209
VAN DORP (1987), VAN DYCK (1991)
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Het Gentiaanblauwtje (Bedreigd)

Foto Dirk Maes
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Uitgestorven in Vlaanderen

Duinparelmoervlinder

Fabriciana niobe LINNAEUS 1758
Determinatie

WYNHOFF et al. (1992): blz. 120, fig. 1

Verspreiding

Europa: van Midden-Zweden en Zuid-Finland tot Zuid-Spanje en van
West-Frankrijk tot Klein-Azië
Vlaanderen: vroeger voorkomend aan de kust en op enkele plaatsen in
de Kempen ; uitgestorven si nds 1977

Ecologie

Leefgebied: droge, schrale graslanden, heischrale graslanden en duinen
Waardplan~en : Duinviooltje (Viola curtisii) in de duinen, Hondsviooltje
(Viola caniria) in het binnenland
Mobiliteit: honkvast
Levenscyclus:
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Status

Uitgestorven in Vlaanderen

Bedreigingen

Naast het verdwijnen van duinen door bebouwing, recreatie, enz., hebben
vooral verruiging en het opslaan van struwelen in de duinen ervoor
gezorgd dat de Duinparelmoervlinder inmiddels uitgestorven is in
Vlaanderen. In het binnenland zijn waarschijnlijk vermesting en verruiging van schrale graslanden verantwoordelijk voor het verdwijnen van de
soort.

Bescherming

Mogelijkheden voor herintroductie
Gezien de geringe mobiliteit van de soort en de grote afstand tot de
dichtstbijzijnde populatie lijkt herintroductie de enige mogelijkheid om
de soort terug in Vlaanderen te krijgen. Momenteel zijn de duinen echter
helemaal niet geschikt voor deze soort. Door middel van beheer zouden
de duinen op termijn wel opnieuw kunnen uitgroeien tot geschikte leefgebieden . Hierbij moet vooral aandacht gaan naar het terugdringen of
verwijderen van struwelen zodat er opnieuw een kort en open vegetatie
ontstaat waarin voldoende nectarplanten aanwezig zijn. Eenmaal aan
deze voorwaarden voldaan is zou onderzocht kunnen worden of herintroductie voor deze soort haalbaar is in Vlaanderen. In het binnenland ontbreken waarschijnlijk potentiëel geschikte leefgebieden zodat herintroductie hier niet in aanmerking komt.

Referenties

BINK

(1992): blz. 356-357 (95), T AX (1989): blz. 170-171
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Zeldzaam

Dwergblauwtje

Cupido minimus F'uESSLLN 1775
[syn. alsus D ENlS & SCHIFFERMÜLLER 1775]

Determinatie

WYNHOFF et al. (1992): blz. 94, fig. 1

Verspreiding

Europa: van Noord-Scandinavië tot Centraal-Spanje en van WestFrankrijk en Groot-Brittannië tot Siberië
Vlaanderen: momenteel komt de soort enkel nog met populaties voor in
het zu idoosten van de provincie Limburg; elders in Vlaanderen gaat het
om zwervende exemplaren. Vlaanderen ligt aan de rand van het verspreidingsgebied van het Dwergblauwtje.

Ecologie

Leefgebied: droge, schrale gra landen, vooral kalkgraslanden
Waardplant: Wondklaver (Anthyllis vulneraria)
Mobiliteit: zeer honkva t
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Status

Zeldzaam omdat de populaties van deze soort steeds beperkt geweest
zijn tot het zuidoosten van de provincie Limburg.

Bedreigingen

Het achterwege blijven van of het toepassen van een te intensief maaibeheer op de kanaalbermen en de kalkgraslanden in Zuidoost-Limburg
vormen de grootste bedreiging voor het Dwergblauwtje in Vlaanderen .

Bescherming

Een geschikt beheer op de kanaalbermen (gefaseerd maaien), brede wegbermen en de kalkgraslanden (begrazing of gefaseerd maaien) volstaan
waarschijnlijk voor het behoud van deze beperkt voorkomende soort.

Referenties

BINK (1992): bl z. 276-277 (55), TAX (1989): blz.ll4-115
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Maculinea alcon

Gentiaanblauwtje
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Veranderingen in het voorkomen van het Gentiaanblauwtje in Vlaanderen sinds 1900.
Changes in the distribution of the Alcon Blue in Flanders sinee 1900.
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Gentiaanblauwtje
D ENIS & SCHIFFERMüLLER

1775

Determinatie

WYNHOFF et aL (1992): blz. 96, fig. 1

Verspreiding

Europa: van Zuid-Scandinavië tot Noord-Spanje en van West-Frankrijk
tot Centraal-Azië
Vlaanderen: zowel vroeger als nu in voorkomen beperkt tot vochtige
heideterreinen in de Kempen

Ecologie

Leefgebied: vochtige heide met Klokjesgentianen
Waardplant: Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe)
Waardmier: vermoedelijk Myrmica ruginodis of Myrmica scabrinodis
Mobiliteit: zeer honkvast
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Status

Bedreigd wegens een achteruitgang van 65 % en het voorkomen in slechts
23 uurhokken na 1980 (zie tijdsreeks).

Bedreigingen

Naast het verdwijnen van geschikte leefgebieden zijn verdroging en vergrassing van vochtige heideterreinen de voornaamste bedreigingen voor
het Gentiaanblauwtje. Beide factoren kunnen nadelig zijn voor zowel de
waardmieren als voor de Klokjesgentianen.

Bescherming

Het tegengaan van verdroging is de voornaamste beschermingsmaatregel. Verder kunnen kleinschalig plaggen, gefaseerd maaien of begrazing
zorgen voor nieuwe kiemingsmogelijkheden voor de Klokjesgentianen.
De waardmieren bevolken geplagde plekken echter pas na meerdere
jaren, zodat de Gentiaanblauwtjes zich hier pas na enkele jaren zullen
gaan vestigen. Maaien gebeurt best na eind september wanneer de rupsen
zich reeds in de nesten van de waardmieren bevinden; het maaien dient
bovendien voorzichtig te gebeuren om de mierennesten niet te beschadigen.
Mogelijkheden voor lokale herintroductie
Het Gentiaanblauwtje is ondertussen van vele vochtige heiden verdwenen en gezien de geringe mobiliteit is lokale herintroductie de enige
mogelijkheid om deze soort terug te krijgen. Alvorens onderzocht kan
worden of lokale herintroducties mogelijk zijn, moeten er door middel
van beheer eerst opnieuw geschikte leefgebieden gecreëerd worden.

Referenties

BINK (1992): blz. 282-283 (58), TAX (1989): blz. 132-133
(1993, J ~lJ.)) , SCHEPER et al. (1995), SMEENK (1993)

SCHEPER

Jl Rode

lij~t

en soortbesprekingen I 48

Callophrys rubi
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Veranderingen in het voorkomen van het Groentje in Vlaanderen sinds 1900.

Changes in the distrihu/ion of the Green Hairstreak in Flanders since 1900.

1981-85

1991-95

Kwetsbaar

Groentje

Callophrys rubi LrNNAEUS 1758

Determinatie

WYNHOFF et al. (1992): blz. 86, fig. 4

Verspreiding

Europa: van Noord-Scandinavië tot Noord-Afrika en van West-Frankrijk
en Groot-Brittannië tot Oost-Azië
Vlaanderen: zowel vroeger als nu in voorkomen beperkt tot de zandgronden in de Kempen en op enkele, geï oleerde plaatsen in Oost- en
West-Vlaanderen; rond Brussel zijn alle vroegere popu laties verdwenen

Ecologie

Leefgebied: vochtige en droge heide
Waardplanten: Dopheide (Erica tetralix), Blauwe bosbes (Vaccinium
myrtillus) , Struikheide (Cal/una vulgaris), Brem (Sarothamnus scoparius)
Mobiliteit: vrij honkvast
Levenscyclus:

Status

Kwetsbaar wegens een achteruitgang van 59% en het voorkomen m
slechts 56 uurhokken na 1980 (zie tijdsreeks).

Bedreigingen

Vergrassing van geschikte leefgebieden en ongeschikt beheer (branden,
verwijderen van bomen en struiken, ... ) vormen de voornaamste bedreigingen voor het Groentje.

· Bescherming

Het laten staan van bomen en struiken van waar de mannetjes van het
Groentje samenkomen en een territorium verdedigen vormt een belangrijke voorwaarde voor het voorkomen van deze soort. Het creëren van
een gevarieerde heide door mjddel van een gefaseerd maaibeheer of door
begrazing kunnen bijdragen tot het behoud van deze soort.

Referenties

BrNK (1992): blz. 252-253 (43) , T :\X (1989): blz. 92-93
DECLEER (1992)
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Aporia crataegi

Groot geaderd witje
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Veranderingen in het voorkomen van het Groot geaderd witje in Vlaanderen sinds 1900.
Changes in the distribution of the 8 /ack-vein ed Wh i te in Flanders since 1900.
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Groot geaderd witje

1758

Determinatie

WYNHOFF et a/. (1992): blz. 76, fig. 1

Verspreiding

Europa: van Midden-Scandinavië tot Noord-Afrika en van We tFrankrijk tot Japan
Vlaanderen: vroeger verspreid in Vlaanderen voorkomend (werd in
boomgaarden als een schadelijke soort beschouwd!); vermoedelijk uitgestorven sind 1966; doordat er af en toe nog zwervende exemplaren waargenomen worden is de exacte datum van uitsterven moeilijk te bepalen.
Vlaanderen li gt aan de rand van het verspreiding gebied van het Groot
geaderd witje.

Ecologie

Leefgebied: bossen en bosranden
Waardplanten: Sleedoorn (Prunus spinosa), Meidoorn (Crataegus
monogyna) , Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia), Appel (Malus domestica), Peer (Pyrus communis)
Mobiliteit: weinig honkvast
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Status

Uitgestorven in Vlaanderen (zie tijdsreeks)

Bedreigingen

Over de bedreigingen voor het Groot geaderd witje i niet zo veel bekend.
Een mogelijke reden voor de achteruitgang zou het intensiveren van het
bosbeheer kunnen zijn waardoor geschikte bosranden met een mantel- en
zoomvegetatie verdwenen zijn. Het verwijderen van meidoomhagen in
kleinschalige landschappen en het gebruik van bestrijdingsmiddelen in of
het rooien van hoog tamboomgaarden zijn andere mogelijke oorzaken
van de achteruitgang van deze oort in Vlaanderen.

Bescherming

Mogelijkheden voor herintroductie
Gezien de geringe kennis over de oorzaken van de achteruitgang van het
Groot geaderd witje is het momenteel niet oppmtuun om een herintroductie uit te voeren. De soort vertoont bovendien zwerfneigingen en moet
dus in staat geacht worden om nieuwe, geschikte leefgebieden spontaan
te bereiken.

Referenties

(1992): blz. 212-213 ( 3), TAX (1989): bl z. 80-81
SMEENK (1987)

B INK

11 Roue lijst en 'oo1tbesprekingen I 52

Uitgestorven in Vlaanderen
Limenitis popu/i LI NNAEL!S 1758

Grote ijsvogelvlinder
[Nijmeegse kapel]

Determinatie

WYNHOFF et al. (1992): blz. 110, fig. 1

Verspreiding

Europa: van Midden-Scandinavië tot Zuid-Frankrijk en van WestFrankrijk tot Japan
Vlaanderen: vroeger voorkomend in en rond het Zoniënbos; uitgestorven sinds 1967; doordat er af en toe zwervende exemplaren waargenomen worden is de exacte datum van uitsterven moeilijk te bepalen.
Vlaanderen ligt aan de ran.d van het verspreidingsgebied van de Grote
ijsvogel vlinder.

Ecologie

Leefgebied: open plekken in gemengde bossen en loofbossen
Waardplanten: Ratelpopulier (Populus tremula), Zwarte populier
(Populus nigra)
Mobiliteit: honkvast
Levenscyclus:

Status

Uitgestorven in Vlaanderen

Bedreigingen

Intensivering van het beheer van het Zoniënbos heeft geleid tot een éénvormig bos met bomen van gelijke leeftijd. De aanwezige populieren
werden geleidelijk vervangen door andere boomsoorten (voornamelijk
beuken), zodat er voor de Grote ijsvogelvlinder geen waardplanten meer
beschikbaar waren.

Bescherming

Mogelijkheden voor herintroductie
Vanwege de ongeschiktheid van het Zoniënbos, is onderzoek naar herirrtroductie van de Grote ijsvogelvlinder momenteel niet relevant. Recente
aanpassingen in het bosbeheer zouden ervoor kunnen zorgen dat er op
termijn opnieuw geschikte leefgebieden met Ratel- of Zwarte populieren
ontstaan in het Zoniënbos. Waarschijnlijk is de Grote ijsvogelvlinder
voldoende zwerflustig om op eigen kracht opnieuw geschikt geworden
gebieden te bereiken. Als blijkt dat dit inderdaad zo is, kan herintroductie achterwege blijven.

Referenties

BINK

(1992): blz. 330-331 (82), TAX (1989): blz. 142-143
RAEs & MAES (1995)

[J

De Kleine ij svogelvlinder (Kvvetsbaarl
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Foto Dirk Maes
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De Grote weerschijnvlinder (Bedreigd)

Foto Luc Van Assche
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Het Bont dikkopje (Kwetsbaar)

Foto Dirk Maes
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Mesoacidalia aglaja

Grote parelmoervlinder
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Veranderingen in het voorkomen van de G rote parelmoervlinder in Vlaanderen sinds 1900.

Changes in the distribut ion of the Dark Green Fritillary in Flanders since 1900.
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Uitgestorven in Vlaanderen

Grote parelmoervlinder

Mesoacidalia aglaja LTNNAEUS 1758
[ yn. char/otta H AWORTH 1803]

Determinatie

WYNHOFF

Verspreiding

Europa: van Noord-Scandinavië tot Noord-Afrika en van West-Frankrijk
en Groot-Brittannië tot Japan
Vlaanderen: vroeger voorkomend in de duinen en in graslanden in de
buurt van bo gebieden: uitgestorven sinds 1971, momenteel worden
enkel nog zwervende exemplaren waargenomen

Ecologie

Leefgebied: voedselarme gra landen in de buurt van bossen
Waardplanten: Moerasviooltje (Viola palustris), Hondsviooltje (Viola
canina), Bleeksporig bosviooltje (Viola riviniana)
Mobiliteit: honkvast
Levenscyclus:

et al. (1992): blz. 122, fig. 1
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Status

Uitgestorven in Vlaanderen (zie tijdsreeks)

Bedreigingen

In de duinen waren verruiging en opslag van struweel de voornaamste
oorzaak van het uitsterven van deze soort; in het binnenland is waarschijnlijk de toegenomen vermesting en de verruiging van de schrale
graslanden in de buurt van bossen verantwoordelijk voor het uitsterven
van de Grote parelmoervlinder.

Bescherming

Mogelijkheden voor herintroductie
Door een aangepast beheer in de duinen zouden opnieuw korte, grazige
vegetaties met viooltjes kunnen ontstaan. Dit beheer kan bestaan uit
begrazing en het verwijderen van struwelen. Eenmaal dergelijke leefgebieden voorhanden zijn, is de Grote parelmoervlinder mogelijkerwijze in
staat spontaan de duinen te herkoloniseren (de waarneming van een
exemplaar in het natuurreservaat "De Fonteintjes" in Blankenberge, zou
inderdaad kunnen laten vermoeden dat de soort voldoende mobiel is). Of
er in het binnenland nog ge chikte leefgebieden (misschien in de
Voerstreek) aanwezig zijn, zou onderzocht moeten worden.

Referenties

BINK (1992): bl z. 354-355 (94), TAX (1989): blz. 174-175
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Nymphalis polychloros

Grote vos
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Veranderingen in het voorkomen van de Grote vos in Vlaanderen sinds 1900.
Changes in the distri bution of the Large Tortoiseshe/1 in Flanders sinee 1900.
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Bedreigd

Grote vos

Nymphalis polychloros

LINNAEUS

1758

Determinatie

WYNHOFF

Verspreiding

Europa: van Zuid-Scandinavië tot Noord-Afrika en van West-Frankrijk
en Groot-Brittannië tot aan het Himalaya-gebergte
Vlaanderen: vroeger verspreid over Vlaanderen voorkomend (hoogstamboomgaarden!), momenteel slaan de meeste waarnemingen op zwervende exemplaren; uit enkele grotere bosgebieden zijn bijna jaarlijks
waarnemingen zodat we ervan uitgaan dat er in Vlaanderen nog populaties aanwezig zijn, die zich niet noodzakelijkerwijze elk jaar in hetzelfde
gebied moeten bevinden.

Ecologie

Leefgebied: bosranden en boomgaarden in een bosrijke omgeving
Waardplanten: Iep (U/mus minor), Boswilg (Salix caprea), Zoete kers
(Prunus avium)
Mobiliteit: zwerflustig
Levenscyclus:

et al. (1992): blz. ll4, fig. 1
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Status

Op basis van de criteria zou deze soort in de categorie "Kwetsbaar"
terechtkomen (een achteruitgang van 76% en het voorkomen in slechts
40 uurhokken na 1980). Aangezien de meeste waarnemingen na 1980
echter op zwervers slaan is de Grote vos ingedeeld in één bedreigingsklasse hoger nl. "Bedreigd" (zie tijdsreeks).

Bedreigingen

Vermoedelijk is een intensivering van het bosbeheer verantwoordelijk
voor de achteruitgang van de Grote vos. Hierdoor verdwijnen zowel open
plekken in bossen als geschikte bosranden. Ook het verdwijnen van oude
hoogstamboomgaarden en/of het gebruik van bestrijdingsmiddelen in
boomgaarden zouden mogelijke oorzaken kunnen zijn voor de achteruitgang van deze soort.

Bescherming

Een geschikt bosbeheer dat zorgt voor open plekken en geschikte bosranden en het behoud van hoogstamboomgaarden zouden kunnen bijdragen tot het behoud van de Grote vos. Vanwege de grote mobiliteit kan
deze soort nieuwe leefgebieden, die door een aangepast beheer geschikt
geworden zijn, in principe op eigen kracht bereiken. Het is zelfs waarschijnlijk dat de Grote vos jaarlijks andere bosgebieden in Vlaanderen
opzoekt om zich voort te planten.

Referenties

BINK (1992): blz. 344-345 (89), TAX (1989): blz. 152-153
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Grote weerschijnvlinder
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Veranderingen in het voorkomen van de Grote weerschijnvlinder in Vlaanderen sinds 1900.
Chmzf?er in the distribution of the Purple Emperor in Flanders since 1900.

Bedreigd
Apatura iris

Grote weerschijnvlinder
LINNAEUS

1758

Determinatie

WYNHOFF et al. ( 1992): blz. 106, fig. 1

Verspreiding

Europa: van Denemarken tot de Pyreneeën en van West-Frankrijk en
Groot-Brittannië tot China
Vlaanderen: vroeger enkel bekend van de omgeving van Brussel;
momenteel nog teed voorkomend in het Zoniënbos en in de buurt van
Leuven, maar ook op verschillende plaatsen in de provincie Limburg

Ecologie

Leefgebied: open plekken in vochtige lootbossen en bosranden
Waardplanten: Boswilg (Salix caprea), Geoorde wilg (Salix aurita),
Grauwe wi lg (Salix cinerea)
Mobiliteit: honkvast
Levenscyclus:
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Status

Bedreigd wegens een achteruitgang van 67% en het voorkomen in slechts
12 uurhokken na 1980 (zie tijdsreeks).

Bedreigingen

De intensivering van het bosbeheer (waardoor open plekken met wilgen
in het bos en mantel- en zoomvegetaties verdwijnen) vormt, samen met
verdroging van vochtige bossen, de grootste bedreiging.

Bescherming

De meeste populaties van de Grote weerschijnv linder zijn gelegen in
natuurreservaten waar bij het opmaken van de beheer plannen uiteraard
rekening gehouden wordt met de aanwezigheid van deze soort. Er moet
in ieder geval voor gezorgd worden dat er voldoende open plekken in het
bos behouden blijven, dat er geïsoleerde bomen voor de baltsvlucht aanwezig zij n en dat er geschikteei-afzetplaatsen op wilgen te vinden zijn.

Referenties

BINK (1992): blz. 326-327 (80), TAX (1989): blz. 144-145
PRtCK ( 1994), RAES & MAES ( 1995)
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Plebejus argus

Heideblauwtje
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Changes in the distribution of the Silver-studded Blue in Flanders sinee 1900.
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Kwetsbaar

Heideblauwtje

Plebejus argus LrNNAEUS 1758
[syn. idas LlNNAEUS 1761]
[syn. aegon DENTS & S CHfFFERMÜLLER 1775]

Determinatie

WYNHOFF et al. (1992): blz. 56, fig. I en blz. 98, fig. 2

Verspreiding

Europa: van Midden-Scandinavië tot Zuid-Spanje en van West-Frankrijk
en Groot-Brittannië tot het Oeral-gebergte
Vlaanderen: vroeger verspreid voorkomend in verschillende heidegebieden (Zoniënbos, Kempen en zelfs in de duinen, ... ); momenteel komt het
Heideblauwtje enkel nog voor in de Kempen.

Ecologie

Leefgebied: vochtige en droge heide
Waardplanten: Dopheide (Erica tetralix), Heidebrem (Genista spec.),
Struikhei (Ca/luna vulgaris), Rode dopheide (Erica cinerea),
Gaspeldoorn (Ulex europaeus)
Waardmier: Lasius niger
Mobiliteit: honkvast
Levenscyclus:
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Status

Kwetsbaar wegens een achteruitgang van 76% en het voorkomen in
slechts 40 uurhokken na 1980 (zie tijdsreeks).

Bedreigingen

Vergrassing door vermesting (een toegenomen stikstofdepositie vanuit de
lucht) en verkeerd beheer (branden) vo1men de voornaamste bedreigingen voor het Heideblauwtje.

Bescherming

Een geschikt beheer dat resulteert in een gevarieerde heide met geschikte heideplanten voor de rupsen en verspreide open plekken, kan bijdragen
tot het behoud van het Heideblauwtje in geschikte leefgebieden. Dit
beheer kan be taan uit begrazing, gefaseerd maaibeheer of kleinschalig
plaggen (op vochtige heidetereinen).
Mogelijkheden voor lokale herintroductie
Op plaatsen waar het Heideblauwtje door het branden van de heide verdwenen is, zouden door een aangepast beheer, opnieuw geschikte leefgebieden kunnen ontstaan. Eenmaal dit het geval is kan onderzocht worden
of en waar lokale herintroducties haalbaar zijn in Vlaanderen. Er moet
uiteraard onderzocht worden of de juiste waardmier aanwezig is in het
gebied waar de somt eventueel geherintroduceerd zou worden.

Referenties

BINK (1992): blz. 294-295 (h4) , TAX (1989): blz. 116-117
DE JONG (1995)
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Hipparchia semele

Heivlinder
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Veranderingen in het voorkomen van de Heivlinder in Vlaanderen sinds 1900.

Changes in the distri bution of the Grayling in Flanders since '1900.

1991 -95

Kwetsbaar

Heivlinder

Hipparchia semele

L!NNAEUS

Determinatie

WYNHOFF

Verspreiding

Europa: van Midden-Scandinavië tot Zuid-Spanje en van Ierland tot
West-Azië
Vlaanderen: vroeger verspreid voorkomend in de hei degebieden
(Zoniënbo ~!); momenteel beperkt tot de duinen en de Kempen

Ecologie

Leefgebied: droge heide en droge, schrale graslanden
Waardplanten: Schapegras (Festuca ovina), Rood zwenkgras (Festuca
rubra) , Gewoon struisgra (Agrostis capillaris), Buntgras (Corynephorus
canescens), Bergdravik (Bromus erectus) , Kweekgras (Eiymus repens)
Mobiliteit: vrij honkvast
Levenscyclus:

1758

et al. (1992): blz. 136, fig. I
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Status

Kwetsbaar wegens een achteruitgang van 63% en het voorkomen in
slechts 79 uurhokken na 1980 (zie tijdsreeks) .

Bedreigingen

Het verlies van heideterreinen door omvorming tot landbouwgrond en/of
naaldhoutaanplantingen is de voornaam te oorzaak van de achteruitgang
van de Hei vlinder. Verder wordt de soort bedreigd door vergrassi ng van
de heide. De fragmentatie (steeds kleinere heidegebieden die steeds verder van elkaar verwijderd zijn) van de re terende hei den maakt herkolonisatie en uitwisseling van individuen tegenwoordig bijzonder moeilijk.

Bescherming

Het behoud van grote heideterreinen en van heideterreinen die onderling
niet te ver van elkaar liggen kunnen bijdragen tot het be cherming van dt:
Heivlinder. Een geschikt beheer (begrazing) dat zorgt voor een variatierijke heide met hier en daar open zandplekken zijn eveneens gunstig voor
deze soort. De Heivlinder is mobiel genoeg om nieuwe, nabij gelegen
geschikte gebieden te koloniseren.

Referenties

BINK (1992): blz. 406-407 (120). TAX (1989): blz. 2U4-:2Û)
BUESINK (1992)
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Veranderingen in het voorkomen van de lepepage in Vlaanderen sinds 1900.
Changes in the distribtttion of the Whife-letter Hairstreak in Flanders since 1900.
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Onvoldoende gekend

I 67

lepepage

Satyrium w-album KNOCH 1782

Determinatie

WYNHOFF et al. (1992): blz. 52, fig. 5 en blz. 86, fig. 2

Verspreiding

Europa: van Zuid-Scandinavië tot Noord-Spanje en van West-Frankrijk
en Groot-Brittannië tot Japan
Vlaanderen: vroeger bekend uit de omgeving van Brussel; door de zeer
verborgen levenswijze is het niet geweten of de soort momenteel nog in
Vlaanderen voorkomt

Ecologie

Leefgebied: bos en en bosranden met Iepen
Waardplanten: Iep (U/mus minor)
Mobiliteit: bijzonder honkvast
Levenscyclus:
vlinder
ei
rups
pop

Status

Onvoldoende gekend; recent werden geen betrouwbare waarnemingen
meer gedaan, waarschijnlijk is de lepepage dan ook uitgestorven in
Vlaanderen (zie tijdsreek ). Indien er echter populaties gevonden worden
moeten deze dringend beschermd worden.

Bedreigingen

De voornaamste bedreiging is het kappen van Iepen ten gevolge van de
iepeziekte, die veroorzaakt wordt door de chimrnel Ophiostoma ulmi,
die overgebracht wordt door verschi llende soorten iepespintkevers
(Scolytes-soorten). Ook het kappen of vervangen van Iepen door uitheemse boom oorten langsheen lanen kan bijgedragen hebben tot de achteruitgang van de Iepepage.

Bescherming

Aangezien het niet duidelijk is of de lepepage nog in Vlaanderen voorkomt, is het moeilijk om geschikte be chermingsmaatregelen te geven.
Als de lepepage in Vlaanderen gevonden wordt, kan het volstaan om de
Iepen waarop ze leven te behouden en nieuwe Iepen in de onmiddellijke
omgeving aan te planten.

Referenties

BINK (1992): blz. 248-249 (41), TAX (1989): blz. 100-101
SMEETS (1992), TROUKENS (1984)
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Kaasjeskruiddikkopje

Uitgestorven in Vlaanderen
Carcharodus alceae

ESPER

1780

Determinatie

WYNHOPF et al. (1992): blz. 70, fig. 4

Verspreiding

Europa: van Midden-Duitsland tot Noord-Afrika en van West-Frankrijk
tot West-Azië
Vlaanderen: vroeger verspreid in Vlaanderen voorkomend; uitgestorven
sinds 1974. Vlaanderen ligt aan de rand van het verspreidingsgebied van
het Kaasjeskruiddikkopje.

Ecologie

Leefgebied: droge graslanden en ruigten
Waardplanten: verschillende soorten kaasjeskruid (Malva spec.)
Mobiliteit: zwerflustig
Levenscyclus:

Status

Uitgestorven in Vlaanderen

Bedreigingen

Het is niet geweten waarom het Kaasjeskruiddikkopje uit Vlaanderen
verdwenen is. Verruiging en vermesting van graslanden zijn twee mogelijke oorzaken, samen met de achteruitgang van bloemrijke terreinen met
kaasjeskruiden. Vlaanderen ligt bovendien aan de rand van het verspreidingsgebied van deze soort zodat kleine veranderingen in het klimaat volstaan kunnen hebben om een achteruitgang van de soort te veroorzaken.

Bescherming

Mogelijkheden voor herintroductie
Gezien het niet met zekerheid geweten is waarom de soort uit Vlaanderen
verdwenen is, is herintroductie irrelevant; ook het feit dat Vlaanderen aan
de rand van het verspreidingsgebied ligt maakt de soort gevoelig voor
kleine klimaatsveranderingen, zodat herintroductie niet zinvol is.

Referenties

BINK

(1992): blz. 182-183 (8),

TAX

(1989): blz. 64
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Zeldzaam

Kalkgraslanddikkopje

Spialia sertorius (HOFFMANNSEGG 1804)
[syn. sao HÜBNER, 1805]
(syn. hybiscae HEMMING, 1936)

[Pimperneldikkopje]

Determinatie

WYNHOFF

Verspreiding

Europa: van Midden-Duitsland tot Noord-Afrika en van Frankrijk tot
Tibet
Vlaanderen: vroeger voorkomend in het noordoosten van de provincie
Limburg; momenteel beperkt tot het uiterste zuidoosten van Limburg
(Tiendeberg); het staat echter nog niet met zekerheid vast of het hier om
een vaste populatie gaat. Vlaanderen ligt aan de rand van het verspreidingsgebied van het Kalkgraslanddikkopje.

Ecologie

Leefgebied: droge, schrale graslanden. vooral kalkgraslanden
Waardplant: Kleine pimpernel (Sanguisorba minor)
Mobiliteit: zeer honkvast
Levenscyclus:

Status

Zeldzaam omdat de populaties van deze soort steeds beperkt geweest zijn
tot enkele plaatsen in de provincie Limburg.

Bedreigingen

De vroeger populaties in het noordoosten van Limburg zijn waarschijnlijk verdwenen door verruiging van droge, schrale graslanden. De huidige vindplaats (de Tiendeberg) is in beheer als natuurreservaat zodat mits
een geschikt beheer, verwacht mag worden dat de toekomst van het
Kalkgraslanddikkopje hier veilig is.

Bescherming

Er zou gestreefd moeten worden naar het be chermen en beheren van de
weinige kalkgraslanden in het zuidoosten van Limburg zodat deze soort
zich vanop de Sint-Pietersberg spontaan kan vestigen op een groter aantal plaatsen; ook in de Voerstreek kunnen door een geschikt beheer van
enkele kalkgraslanden, geschikte leefgebieden gecreëerd worden, die
mis chien vanop de Sint-Pietersberg te bereiken zijn.

Referenties

BINK

et al. (1992): blz. 66, fig. 2

(1992): bl z. 168-169 (1),

TAX

(1989): blz. 66-67
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Argynnis paphia
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Veranderingen in het voorkomen van de Keizersmantel in Vlaanderen sinds 1900.
Changes in the distribution of the Silver-washed Fritillary in Flanders since 1900.
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Met uitsterven bedreigd
Argynnis paphia

LINNA EUS

Keizersmantel

1758

Determinatie

WYNHOFF et al. ( 1992): blz. 118, tig. 2

Verspreiding

Europa: van Scandinavië tot Noord-Afrika en van West-Frankrijk en
Groot-Brittannië tot Japan
Vlaanderen: vroeger verspreid voorkomend in de bosgebieden ; momenteel zijn er vermoedelijk nog slechts twee populaties in Vlaanderen, de
overige gegevens slaan op zwervende exemplaren

Ecologie

Leefgebied: bosranden en open plekken in bossen
Waardplanten: Bosviooltje (Viola reichenbachia) , Maarts viooltje (Viola
odorata), Bleeksparig bosviooltje (Viola riviniana)
Mobiliteit: vrij honkvast
Levenscyclus:

Status

Op basis van de Rode lijst-criteria zou de Keizersmantel in de categorie
"Bedreigd" terechtkomen (een achteruitgang van 73 % en het voorkomen
in steehts 21 uurhokken na 1980). In Vlaanderen zijn vermoedelijk echter maar twee populaties meer aanwezig en de andere waarnemingen van
na 1980 slaan op zwervers. Vandaar dat deze soort in de categorie "Met
uitsterven bedreigd" ingedeeld werd (zie tijdsreeks).

Bedreigingen

Het intensiveren van het bosbeheer is de voornaamste oorzaak van de
achteruitgang van de Keizersmantel. Dit heeft gezorgd voor het verdwijnen van open plekken in bossen en van bloemrijke mantel- en zoomvegetatie met viooltjes.

Bescherming

Het geschikt beheren van bossen kan ervoor zorgen dat de vrij zwerflustige Keizersmantel zich op meer plaatsen kan vestigen in Vlaanderen.
Vooral het ontwikkelen van een mantel- en zoomvegetatie met voldoende nectarplanten en viooltjes zijn hierbij van belang.

Referenties

BINK (1992): blz. 352-353 (91), TAX (1989): blz. 176-177
RAES & MAES (1995)
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Cyaniris semiargus

Klaverblauwtje
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Met uitsterven bedreigd

Klaverblauwtje

Cyaniris semiargus ROTIEMBURG 1775
[syn. acis DENIS & SCHIFFERMÜLLER 1775]
[syn. cimon LEWIN 1795]

Determinatie

WYNHOFF et a/. (1992): blz. 94, fig. 3

Verspreiding

Europa: van Noord-Scandinavië tot Marokko en van West-Frankrijk tot
Mongolië
Vlaanderen: vroeger ver preid voorkomen in de oostelijke helft van
Vlaanderen; momenteel beperkt tot het zuidoosten van de provincie
Limburg en de Voersreek. Vlaanderen ligt aan de rand van het verspreidingsgebied van het Klaverblauwtje.

Ecologie

Leefgebied: vochtige en droge, schrale graslanden en kalkgraslanden
Waardplanten: Rode klaver (Trifolium pratense), Bochtige klaver
(Trifolium medium)
Mobiliteit: vrij honkvast
Levenscyclus:
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Status

Met uitsterven bedreigd wegens een achteruitgang van 99 % (!) en het
voorkomen in slechts 2 uurhokken na 1980 (zie tijdsreeks).

Bedreigingen

Het is niet met zekerheid bekend wat de sterke achteru itgang van het
Klaverblauwtje veroorzaakt heeft. Een mogelijkheid zou kunnen zij n dat
de Rode klaver door ven-uiging en vermesting niet meer in de geschikte
omstandigheden groeit voor de ei-afzet.

Bescherming

Op de kalkgraslanden in de Voerstreek waar de soort momenteel nog
voorkomt, kan een geschikt beheer (begrazen of gefaseerd maaien)
ervoor zorgen dat de soort behouden blijft. Op schrale gaslanden kan
door middel van begrazing of gefaseerd maaibeheer getracht worden de
soort terug te krijgen. Gezien het Klaverblauwtje soms zwerflustig is , zou
het in staat moeten zijn om nieuwe geschikte leefgebieden spontaan te
bereiken zodat herintroductie niet noodzakelijk is.

Referenties

BINK (1992): blz. 278-279 (56),
SMEENK (l994b)

TAX

(1989): biz. 126-127
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Parende Dambordjes (Zeldzaam)

Foto Koen Van Den Berge
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Uitgestorven in Vlaanderen
Hipparchia statilinus

HUFNAGEL

Kleine heivlinder

1766

Determinatie

WYNHOFF et al. ( 1992): blz. 136, fig. 2

Verspreiding

Europa: van Noord-Duitsland tot Noord-Afrika en van Frankrijk tot
Zuidwest-Azië
Vlaanderen: vroeger voorkomend op enkele plaat en in de Kempen; uitgestorven sinds 1930. Vlaanderen li gt aan de rand van het verspreidingsgebied van de Kleine heivhnder.

Ecologie

Leefgebied: pioniersvegetaties van zandver tuivingen
Waardpl~nten: Buntgras ( Corynephoru canescens)
Mobiliteit: honkvast
Levenscyclus:
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Status

Uitgestorven in Vlaanderen

Bedreigingen

Waarschijnlijk was de omzetting van heide in naaldbossen de oorzaak
van het verdwijnen van de Kleine heivlinder uit Vlaanderen. Een andere
mogelijkheid i dat het leefgebied geëvolueerd is tot volwassen heide en
dat er in de onmiddellijke omgeving van deze gebieden geen nieuwe pioniersvegetaties voorhanden waren. Hierdoor wa de soort niet in taat
nieuwe populaties te richten wat uiteindelijk geleid heeft tot het uitsterven.

Bescherming

Mogelijkheden voor herintroductie
De vroegere vindplaatsen met zandverstuivingen zijn omgezet tot naaldbossen of niet meer ge ch ikt voor deze soort. Herintroductie kan dan ook
niet in aanmerking komen.

Referenties

BINK (1992): blz. 4 10-4 11 (122), TAX (1989): biz. 2ûó-2û7
DE GOOIJER (1987, 1988)
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Kleine ijsvogelvlinder

Ladoga camilla
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Changes in the dis/ribution of the Wh ite Admiral in Flanders si nee 1900.
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Kwetsbaar

Kleine ijsvogelvlinder

Ladoga camilla LLNNAEUS 1764
( yn . sibilla LINNAEUS 1767)

Determinatie

WYNHOFF et al. (1 992): bl z. l 08, fig. 1

Verspreiding

Europa: van Zuid-Scandinavië tot Noord-Spanje en van West-Frankrijk
en Groot-Brittannië tot Japan
Vlaanderen: vroeger ver preid voorko mend in de bosgebieden; momenteel beperkt tot bo en op zandgronden (vooral in de Kempen)

Ecologie

Leefgebied: bossen en bosranden
Waardplanten: Kam perfoelie (Lonicera periclymenum)
Mobiliteit: honkva t
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Status

Kwet baar wegens een achterui tgang van 58% en het voorkomen in
slechts 55 uurhokken na 1980 (zie tijdsreeks).

Bedreigingen

De intensivering van het bosbeheer vormt de groot te bedreiging voor de
Kleine ij svogelvlinder. Hierdoor verdwij nen open plekken in bossen en
bosranden met Kamperfoelieplanten in halfsc hadu w waarop de wijfjes
eitjes afzetten .

Bescherming

Een geschikt bosbeheer waarbij open plekken en mantel- en zoomvegetaties met Kamperfoeli e ontstaan kan bij dragen tot het behoud van deze
soort. Ook moet gezorgd worden voor een voldoende hoge luchtvochtigheidsgraad.

Referenties

BINK (1992): blz. 332-333 (83), TAX ( 1989): blz. i 40- 14 1
SMEENK (1994a)
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Issoria lathonia

Kleine parelmoervlinder
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Veranderingen in het voorkomen van de Kleine parelmoervlinder in Vlaanderen sinds 1900.
Changes in the distribution of the Queen of Spain Fritillary in Flanders since 1900.
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Uitgestorven in Vlaanderen
/ssoria lathonia

LlNNAEUS

Kleine parelmoervlinder

1758

Determinatie

WYNHOFF et al. (1992): blz. 120, fig. 3

Verspreiding

Europa: van Midden-Scandinavië tot Noord-Afrika en van WestFrankrijk tot West-China
Vlaanderen: vroeger verspreid voorkomend op de zandgronden (vooral
in de duinen en de Kempen); vermoedelijk uitgestorven sinds 1985; doordat er af en toe zwervende exemplaren waargenomen worden is de exacte datum van uitsterven moeilijk te bepalen .

Ecologie

Leefgebied: duinen en droge, schrale graslanden
Waardplanten: Duinviooltje (Viola curtisii), Driekleurig viooltje (Viola
tricolor)
Mobiliteit: weinig honkvast
Levenscyclus:

Status

Uitgestorven in Vlaanderen (zie tijdsreeks)

Bedreigingen

In de duinen zijn de Kleine parelmoervlinders verdwenen door een
gebrek aan beheer. Hierdoor zijn grazige bloemrijke vegetaties met viooltjes geleidelijk verdwenen en vervangen door struwelen. In het binnenland zijn vermoedelijk verruiging en vermesting van geschikte leefgebieden verantwoordelijk voor het verdwijnen van de soort.

Bescherming

Mogelijkheden voor herintroductie
Mits een geschikt beheer dat opnieuw korte grazige vegetaties creëert in
de duinen, kan de Kleine parelmoervlinder zich waar chijnlijk spontaan
hervestigen in Vlaanderen. In het staatsnatuurreservaat "De Westhoek"
worden recent jaarlijks Kleine parelmoervlinders gezien zodat gehoopt
mag worden dat de soort van daaruit andere duingebieden kan bereiken.
Net over de Franse gren (in de duinen van Bray-Dunes) komt de soort
immers nog talrijk voor. Onderzoek zou moeten uitwijzen of er in de
Kempen nog potentieel geschikte leefgebieden te vinden zijn.
Herintroductie is voor deze zwerflustige soort du niet noodzakelijk.

Referenties

BINK (1992): blz. 360-361 (97),
V ELlNG (1994)

TAX

(1989): blz. 16&-169
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Kleine weerschijnvlinder

Met uitsterven bedreigd
Apatura ilia

D ENIS

&

ScHlFFERMÜLLER

1775

et al. (1992): blz. 106, fig . 2

Determinatie

WYNHOFF

Verspreiding

Europa: van Noord-Duitsland tot Noord-Spanje en van West-Frankrijk
tot China en Korea
Vlaanderen: vroeger voorkomend in het Zoniënbos; momenteel beperkt
tot één enkele populatie in de provincie Limburg; het staat echter nog niet
vast of het hier om een permanente populatie gaat. Vlaanderen ligt aan de
rand van het verspreidingsgebied van de Kleine weerschijnvlinder.

Ecologie

Leefgebied: open loofbossen en bosranden
Waf!rdplanten: Ratelpopulier (Populus tremula), Zwarte populier
(Populus nigra), Boswilg (Salix caprea)
Mobiliteit: vrij honkvast
Levenscyclus:
vlinder
ei
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pop

Status

Met uitsterven bedreigd wegens het voorkomen van slechts één populatie in Vlaanderen.

Bedreigingen

De intensivering van het bosbeheer (met het verdwijnen van open plekken en mantel- en zoomvegetaties) vormt, samen met verdroging van de
vochtige bossen, de grootste bedreiging voor de Kleine weerschijnvlinder.

Bescherming

De enige vindplaats bevindt zich in een natuurreservaat waar bij het
beheer rekening gehouden wordt met de aanwezigheid van deze soort.
Vermits de Kleine weerschijnvlinder hier aan de rand van haar verspreidingsgebied voorkomt kunnen onder andere klimaatsveranderingen, alle
beheer ten spijt, echter leiden tot het verdwijnen uit Vlaanderen.

Referenties

BINK (1992): blz. 328-329 (81), TAX (1989): blz. 211
(1994)

PRICK
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Bloemrijk gras land in het natuurreservaat "De Rammelaars"

Foto Dirk Maes
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Hesperia comma
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Veranderingen in het voorkomen van de Kommavlinder in Vlaanderen sinds 1900.
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Kommavlinder
LLNNAEUS

1758

[Konunadikkopje]

Determinatie

WYNHOFF et a/. (1992): blz. 72, fig . 4

Verspreiding

Europa: van Noord-Scandinavië tot Noord-Afrika en van West-Frankrijk
en Groot-Brittannië tot Oost-Azië
Vlaanderen: vroeger voorkomend op de zandgronden in het oosten van
Vlaanderen ; momenteel beperkt tot pioniervegetaties van heide in de
Kempen

Ecologie

Leefgebied: droge, schrale graslanden en droge heide
Waardplanten: Schapegras (Festuca ovina) , Buntgras (Corynephorus
canescens), zwenkgrassen (Festuca spec)
Mobiliteit: honkvast
Levenscyclus:
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Status

Bedreigd wegen een achteruitgang van 71 % en het voorkomen in slechts
22 uurhokken na 1980 (zie tijdsreek ).

Bedreigingen

Het verdwijnen van pioniersvegetaties met korstmossen en Schape- of
Buntgras is de voornaamste oorzaak van de achteruitgang va n
Komrnavlinder. De omzetting van vele heidegebieden tot naaldbos en de
vergrassing van de heide, door een toegenomen tikstofdepositie vanuit
de lucht zijn bijkomende bedreigingen voor deze soort.

Bescherming

Het behouden of creëren van pionier vegetaties op heide door mjddel van
begrazing kan voor nieuwe leefgebieden zorgen . Het terugdri ngen van de
grote hoeveelheden stikstof in de lucht en van de vermesting kunnen
eveneens bijdragen tot het behoud van deze soort.
Mogelijkheden voor lokale herintroductie
Vanwege de geringe mobiliteit van de Kommavlinder zouden lokale herintroducties kunnen bijdragen tot het behoud van deze oort. Er moet echter eerst gezorgd worden voor het opnieuw geschikt maken van potentiële leefgebieden. Pas als op dergelijke terreinen aan alle habitateisen van
de soort voldaan is, kan onderzocht worden of lokale herintroducties
mogelijk zij n.

Referenties

BINK (1992): blz. 200-201 (17), TAX (1989) : blz. 58-59
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Eurodryas aurinia
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Moerasparelmoervlinder

Eurod1yas aurinia ROlTEMBURG 1775
[syn. artemis DENIS & S CH IFFERMÜLLER 1775]

[Moerasvlekvlinder]

Determinatie

WYNHOFF et af. ( 1992): blz. 126, fig. 2

Verspreiding

Europa: van Zuid-Scandinavië tot Noord-Afrika en van West-Frankrijk
en Groot-Brittan nië tot Mongolië
Vlaanderen: vroeger verspreid voorkomend in verschi llende moerasgebieden; uitgestorven sinds 1959

Ecologie

Leefgebied: vochtige, schrale graslanden (in het buitenland ook op kalkgraslanden)

Waardplanten: Blauwe knoop (Succisa pratensis), Duifkruid (Scabiosa
columbaria)
Mobiliteit: zeer honkva t
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Status

Uitgestorven in Vlaanderen (zie tijdsreeks)

Bedreigingen

Naast het omvormen van geschikte leefgebieden tot intensieve landbouwgronden, zijn vooral verdroging en vermesting verantwoordelijk
voor het verdwijnen van de Moerasparelmoervlinder uit Vlaanderen.

Bescherming

Mogelijkheden voor herintroductie
Vanwege de geringe mobiliteit van de Moerasparelmoervlinder is het uitgesloten dat deze soort spontaan terug in Vlaanderen opduikt. Het is niet
meteen duidelijk of de vroegere leefgebieden, mits een aangepast beheer,
opnieuw geschikt gemaakt kunnen worden. Indien dit niet het geval is, is
herintroductie niet zinvol.

Referenties

BINK (1992) : blz. 392-393 (113),

TAX

(1989): blz. 178-179
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Heideblauwtje (Kwetsbaar)

Foto Koen Van Den Berge
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Keizersmantel (Met uitsterven bedreigd)

Foto Koen Van Den Berge

11 RotJe lijst en \OOrlbesprekingen I XX

Maculinea teleius

Pimpernelblauwtje
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Uitgestorven in Vlaanderen

Pimpernelblauwtje

Macu/inea teleius BERGSTRÄSSER 1779
[syn. euphemus HüBNER 1799- 1800]

Determinatie

WYNHOFF et al. ( 1992): blz. 96, fig. 3

Verspreiding

Europa: van België en Noord-Dui tsland tot Zuid-Frankrijk en van
Franhijk tot Japan
Vlaanderen: vroeger voorkomend langsheen de Zenne tussen Brussel en
Mechelen en langs de Mark in de buurt van Hoogstraten; ui tgestorven
sinds 1973. Vlaanderen ligt aan de rand van het verspreidingsgebied van
het Pimpernelbl auwtje.

Ecologie

Leefgebied: vochtige, vrij voedselarme hooi landen
Waardplanten: Grote pimpernel (Sanguisorba officinalis)
Waardmier: Mynnica scabrinodis
Mobiliteit: zeer honkvast
Levenscyclus:
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Status

Uitgestorven in Vl aanderen (zie tijdsreeks)

Bedreigingen

Het Pimpernelblauwtje is uit Vlaanderen verdwenen door de omvorming
van de schrale, vochtige hooi landen tot intensieve landbouwgronden
door middel van ontwatering en toegenomen mestgebruik

. Bescherming

Mogelijkheden voor herintroductie
Vanwege het niet meer aanwezig zijn van geschikte leefgebieden op de
vroegere vindpl aatsen is onderzoek naar herintroductie niet meteen wenselijk. Indien er zich in de Mark-vallei, waar het Pimpernelblauwtje vroeger voorkwam, door middel van natuurontwikkeling mogelijkheden aandienen voor het creëren van vochtige graslanden met Grote Pimpernel en
de geschikte waardmieren, kan er eventueel onderzocht worden in hoeverre herintroductie tot de mogelijkheden behoort

Referenties

BlNK (1992): blz. 286-287 (60), T AX (1989): blz. 136-137
TROUKENS (1975) , VAN DER MADE & VA - S WA AY
VLfNDERSTICHTING ~ 1YY 1), W YNHOFF (1990, 1991 , 1994)

(l9 89a),
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Rode vuurvlinder

Met uitsterven bedreigd
Palaeochrysophanus hippothoe

LTNNAEUS

1761

Detenninatie

WYNHOFF et al. (1992): blz. 88, fig. 3

Verspreiding

Europa: van Noord-Scandinavië tot Midden-Spanje en van WestFrankrijk tot Oost-Rusland
Vlaanderen: beperkt tot één enkele vindplaats in de Voerstreek, wegens
de ontoegankelijkheid van het gebied (privé-eigendom) is het echter niet
met zekerheid geweten of de soort er momenteel inderdaad nog voorkomt. Vlaanderen ligt aan de rand van het verspreidingsgebied van de
Rode vuurylinder.

Ecologie

Leefgebied: natte, schrale graslanden en moerassen in de buurt van bossen
Waardplanten: Veldzuring (Rumex acetosa), Adderwortel (Polygonum
bistorta)
Mobiliteit: honkvast
Levenscyclus:
vlinder
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Status

Met uitsterven bedreigd wegens het voorkomen van slechts één populatie in Vlaanderen.

Bedreigingen

De grootste bedreigingen voor de Rode vuurvlinder zijn verdroging en
vermesting van vochtige graslanden en het verdwijnen van bloemrijke
bosranden.

Bescherming

Indien de soort inderdaad nog voorkomt in het betroffen gebied, moet
ervoor gezorgd worden dat de vliegplaats op een geschikte manier
beheerd wordt. Dit beheer bestaat uit een gefaseerd maaibeheer en het
tegengaan van verdroging.

Referenties

BlNK (1992): blz. 260-261 (47), TAX (1989): blz. 112-113
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Extensieve begrazing in het Bun·eken

Foto Jan Van Uytvanck
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Nymphalis antiopa
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Veranderingen in het voorkomen van de Rouwmantel in Vlaanderen sinds 1900.

Changes in the distribut ion of the Cambenveil Beauty in Flanders sinee 1900.
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Uitgestorven in Vlaanderen

Rouwmantel

Nympha/is antiopa

LLNNAEUS

Determinatie

WYNHOFF et af. ( 1992): blz. 11 Û, fig. 2

Verspreiding

Europa: van Noord-Scandinavië tot Midden-Spanje en van West-

1758

Frankrijk tot in Azië
Vlaanderen: vroeger ver preid voorkomend in versch illende bosgebieden; momenteel uitge tor en; doordat er af en toe zwervende exemp laren
waargenomen worden is de exacte datum van uitsterven moeilijk te bepalen. Vlaanderen ligt aan de rand van het verspreidingsgebied van
Rouwmantel .

Ecologie

Leefgebied: open plekken in bo en en bosranden
Waardplanten: Ruwe berk (Betula pendula), Boswilg (Sa lix caprea),
Oorwilg (Salix aurita), vogelkers (Prunus spec.)
Mobiliteit: zwerflu tig
Levenscyclus:
jan
v linder
ei
rups

~

feb

mn

apr

·' .~ b

mei

jun

jul

aug

sep

okt

...··-:. 3t-

•

flO\

dec

~;

~--~

'·'< ,',-t:.;j,,

pop

~.

Status

Uitgestorven in Vlaanderen (zie tijdsreeks)

Bedreigingen

Het verdwijnen van zogenaamde parklandschappen heeft waarschijnlijk
geleid tot het uitsterven van de Rouwmantel in Vlaanderen. Deze parklandschappen be tonden uit min of meer natuurlijke bossen met open ,
grazige plekken, struwelen en geschikte bosranden met een zoom- en
mantel vegetatie.

Bescherming

Mogelijkheden voor herintroductie
Zolang de juiste oorzaak van de achteruitgang niet gekend is, heeft herintroductie geen zin. Bovendien is de soort voldoende mobiel om
opnieuw geschikt geworden gebieden spontaan te koloniseren.

Referenties

(1992): blz. 342-343 (88),
JANSS (1993)

BINK

T AX

(1989): bit:. 154-155
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Thecla betulae

Sleedoornpage

1901-05

/9JJ- 15

1921-25

1931-35
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1 98 1 ~5

Veranderingen in het voorkomen van de Sleedoornpage in Vlaanderen sinds 1900.
Changes in the distribution of the Brown Haistreak in Flanders since 1900.
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Sleedoornpage
LINNA EUS

1758

Determinatie

WYNHOFF et al. ( 1992): blz. 84, fig. I

Verspreiding

Europa: van Zuid-Scandinavië tot Zuid-Frankrijk en van West-Frankrijk
en Groot-Brittann ië tot Korea
Vlaanderen: zowel vroeger als nu beperkt in voorkomen tot de streek
tussen Brussel en Diest, ook voorkomend in de Vlaam e Ardennen en op
de kalkgronden in het zuidoosten van Limburg.

Ecologie

Leefgebied: bosranden en heggen
Waardplanten: Sleedoorn (Prunus spinosa)
Mobiliteit: honkvast
Levenscyclus:
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Status

Bedreigd wegen een achteruitgang van 66% en het voorkomen in slechts
22 uurhokken na 1980 (zie tijdsreeks).

Bedreigingen

Het verwijderen van sleedoomhagen is de voornaamste oorzaak van de
achteruitgang van de Sleedoompage. Hierdoor kunnen geschikte leefgebieden versnipperd geraken, waardoor lokaal uitsterven niet meer
gecompenseerd kan worden door spontane herkoloni satie.

Bescherming

Het behoud en aanplanten van inheemse sleedoornhagen in de gekende
vliegterreinen kan bijdragen tot het behoud van de Sleedoornpage.
Hierdoor kunnen geïsoleerde leefgebieden bovendien opnieuw met
elkaar in verbinding gebracht worden.

Referenties

BINK (1992): blz. 238-239: (36), TAX ( 1989): bl z. 94-95
& GROEN ENDIJK (1993), j ANS tJY~l) ,
WOUTERS (1985)

GROENENDIJK

PRINS

tl991 ),
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Spiegeldikkopje

Zeldzaam
Heteropterus morpheus

PALLAS

1771

Determinatie

WYNHOFF et a/. (1992): bl z. 70, fig. I

Verspreiding

Europa: van Zuid-Scandinavië tot Noord-Spanje en van West-Frankrijk
tot Oost-Azië
Vlaanderen: zowel vroeger als nu enkel voorkomend in het noordoosten
van de provincie Limburg, waar ze aans luit bij de grotere Nederlandse
populatie van de Peel in de buurt van Weert.

Ecologi~

Leefgebie_d: vochtige graslanden in de buurt van broekbossen en bosran·
den
Waq.rdplanten: Hennegras (Calamogrostis canescens), Pijpestrootje
(Molinia caerulea)
Mobiliteit: zeer honkvast
Levenscyclus:

Status

Zeldzaam omdat het voorkomen steeds beperkt geweest is tot het noordoosten van de provincie Limburg.

Bedreigingen

Verdroging is de voornaamste bedreiging voor het Spiegeldikkopje.

Bescherming

Op de vliegplaatsen van het Spiegeldikkopje kunnen een gefaseerd maaibeheer en het tegengaan van verdroging voor het behoud van de soort
zorgen. De meeste vliegplaatsen zijn in het bezit van een natuurvereniging en in het beheer wordt momenteel rekening gehouden met de aanwezigheid van het Spiegeldikkopje.

Referenties

BINK

(1992): blz. 188-189 (ll), TAX (1989): blz. 48-49
(1974), RAEMAEKERS & RAEMAEKERS (1990),
DER MADE ( 1991 ), V AN RIJSEWlJK (1990)

L EESTMANS
VAN

RAEMAEKERS

&

Uitgestorven in Vlaanderen

Tweekleurig hooibeestje

Coenonympha arcania L INNAEUS 1761
[syn. amyntas PODA . 1761]

Determinatie

WYNHOFF

Verspreiding

Europa: van Zuid-Scandinavië tot Midden-Spanje en van West-Franklijk
tot het Oeral-gebergte
Vlaanderen: vroeger voorkomend op enkele plaatsen in de Kempen en in
de buurt van het Zoniënbos; uitgestorven sinds 1935. Vlaanderen ligt aan
de rand van het verspreidingsgebied van het Tweekleurig hooibeestj e.

Ecologie

Leefgebied: droge. chrale gras landen in de buurt van loofbossen
Waardplanten: Schapegra (Festuca ovina) , Tandjesgras (Sieglingia
decumbens), Gewone witbol (Holcus lanatus)
Mobiliteit: honkva t
Levenscyclus:

et af. ( 1992): blz. 144, fig. 4
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Status

Uitgestorven in Vlaanderen

Bedreigingen

Verruiging en het dichtgroeien van droge, schrale graslanden in de buurt
van loofbossen zijn de voornaamste oorzaken van het uitsterven van het
Tweekleurig hooibeestje in Vlaanderen. Door de geri nge mobiliteit was
de soort niet in taat andere potentieel geschikte leefgebieden te bereiken.

. Bescherming

Mogelijkheden voor herintroductie
Vanwege de geringe mobiliteit is herintroductie de enige mogelijkheid
om het Tweekleurig hooibeestje terug in Vlaanderen te krijgen. Hiervoor
zullen de voormalige vindplaatsen in de Kempen echter eerst opnieuw
ge chikt gemaakt moeten worden door middel van een aangepast beheer.
Pas als de voorwaarden voor het voorkomen van deze soort opnieuw vervuld zijn kan onderzoek verricht worden rond de haalbaarheid van een
herintroductie in Vlaanderen .

Referenties

BfNK (1992): blz.

43~-439

(136), TAX (1989): blz. 194-195
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Vals heideblauwtje

Uitgestorven in Vlaanderen
Lycaeides idas LINNAEUS 1761

Determinatie

WYNHOFF et al. (1992): blz. 56, fig. 2 en blz. 98, fig. 3

Verspreiding

Europa: van Noord-Scandinavië tot Noord-Spanje en van WestFrankrijk tot het Altaï-gebergte in Mongolië
Vlaanderen: vroeger voorkomend op de Mechelse heide in de provincie
Limburg; het is echter niet zeker of de soort er momenteel nog voorkomt.
Vlaanderen ligt aan de rand van het verspreidingsgebied van het Vals heideblauwtje.

Ecologie

Leefgebied: kruidenrijke, droge heide
Waf!rdplanten: Struikheide ( Calluna vulgaris), Brem (Sarothamnus scoparius)
Mobiliteit: honkvast
Levenscyclus:

Status

Vermoedelijk uitgestorven in Vlaanderen. Bij een bezoek aan het leefgebied in 1995 werd de soort niet meer waargenomen.

Bedreigingen

Op de laatste plaats waar het Vals heideblauwtje tot voor kort voorkwam
is waarschijnlijk een verkeerd beheer verantwoordelijk voor het verdwijnen van de soort. De heide werd met grote oppervlakten tegelijk gebrand
en bovendien werden bloeiende braam- en bremstruiken (respektievelijk
nectarbron en waardplant) uit de heide verwijderd.

Bescherming

Mogelijkheden voor herintroductie
Vanwege de geringe mobiliteit is herintroductie de enige mogelijkheid
om het Vals heideblauwtje terug in Vlaanderen te krijgen. Hiervoor zal de
voormalige vindplaats echter eerst opnieuw geschikt gemaakt moeten
worden door middel van een aangepast beheer, wat erg lang kan duren.
Pas als de voorwaarden voor het voorkomen van deze soort opnieuw vervuld zijn kan onderzoek verricht worden rond de haalbaarheid van een
herintroductie in Vlaanderen.

Referenties

BINK (1992): blz. 296-297 (65),

TAX

(1989): blz. 118-119
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Tweekleurig hooibeestje (Uitgestorven in Vlaanderen)

Foto Dirk

Mae~
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Coenonympha tullia

Veenhooibeestje

1901-05

1911 -15

1921-25

1931-35

19-11--15

1951-55

1961-65

1971-75

1981-115

1991-95

Veranderingen in het voorkomen van het Veenhooibeestje in Vlaanderen sinds 1900.
Changes in the distribution ofthe Large Heath in Flanders since 1900.
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Met uitsterven bedreigd

Veenhooibeestje

Coenonympha tul/ia 0 . F. MüLLER 1764
[syn. phifoxenus ESPER 1780]
[syn. tiphon ROTTEMBURG 1775]

Determinatie

WYNHOFF et af. ( 1992): blz. 144, fig. 1

Verspreiding

Europa: van Noord-Scandinavië tot Midden-Frankrijk en van MiddenFrankrijk en Groot-Brittannië tot Oost-Azië
Vlaanderen: vroeger voorkomend in verschillende vochtige heideteneinen in de Kempen ; momenteel nog voorkomend op één enkele plaats in
de provincie Limburg

Ecologie

Leefgebied: vochtige heide, moerassen en hoogvenen
Waardplanten: Eenarig wollegras (Eriophorum vaginatum) , zwenkgras
(Festuca spec.), zegge (Carex pee.)
Mobiliteit: zeer honkvast
Levenscyclus:
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Status

Met uitsterven bedreigd wegens een achteruitgang van 88% en het voorkomen in slechts 5 uurhokken na 1980 (zie tijdsreeks). Momenteel is er
nog maar één kleine populatie van het Veenhooibeestje aanwezig in
Vlaanderen.

Bedreigingen

De belangrijkste oorzaak voor de achteruitgang van het Veenhooibeestje
is het ontginnen van geschikte leefgebieden. Verdroging en vergras ing
hebben eveneens bijgedragen tot het terugdringen van deze soort tot één
kleine, uiterst bedreigde populatie.

Bescherming

De belangrijkste beschem1ingsmaatregel is het behoud van de enig overgebleven populati e. Belangrijk hierbij is dat verdroging en vergrassing
tegengegaan worden om het leefgebied geschikt te houden.

Mogelijkheden voor lokale herintroductie
Indien blijkt dat er op de voormalige vli egplaatsen van het
Veenhooibeestje met behulp van beheer opnieuw geschikte leefgebieden
gecreëerd kunnen worden, kan onderzocht worden in hoeverre lokale
herintroducties in Vlaanderen mogelijk zijn. Gezien de geringe grootte
van de enige Vlaamse populatie zal de bronpopulatie in het buitenland
gezocht moeten worden.

Referenties

BINK (1992): blz. 432-433 ( 133),

TAX

(1989): blz. 198-199
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Melitaea cinxia

Veldparelmoervlinder

190 / -05

19/1 -15

192 1-25

J9J J.J5

194145
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/96 1-65

/971-75

/98/-85

/99 / -95

Veranderingen in het voorkomen van de Veldparelmoervlinder in Vlaanderen sinds 1900.
Changes in the distribution of the Glanville Fritillal)' in Flanders since 1900.
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Met uitsterven bedreigd
Melitaea ciruia LlNNAEUS 1758

Veldparelmoervlinder
[Veldvlekv Jinder]

Determinatie

WYNHOFF et al. (1992): blz. 128, fig. 1

Verspreiding

Europa: van Zuid-Scandinavië tot Noord-Afrika en van West-Frankrijk
en Groot-Brittannië tot Mongolië
Vlaanderen: vroeger verspreid voorkomend op de zandgronden;
momenteel zijn er nog slechts drie populaties bekend in Vlaanderen,
waarvan één in een privé-natuurtuin.

Ecologie

Leefgebied: droge, schrale en kruidenrijke graslanden
Waardplanten: Smalle weegbree (Piantago lanceolata)
Mobiliteit: honkvast
Levenscyclus:
vlinder
ei
rups

pop

Status

Met uitsterven bedreigd wegens een achteruitgang van 94% en het voorkomen in slechts 6 uurhokken na 1980 (zie tijdsreeks).

Bedreigingen

Verruiging, vermesting van en gebrek aan dynamiek (een zekere mate
van betreding is gunstig voor het behoud van Smalle weegbree) op droge,
schrale graslanden is de voornaamste reden van de sterke achteruitgang.

Bescherming

Geen van de Vlaamse vliegplaatsen van de Veldparelmoervlinder is gelegen in een natuurreservaat zodat getracht moet worden om met de eigenaars afspraken te maken over het behoud van deze soort. Het beheer op
de vliegplaatsen zou ervoor moeten zorgen dat er steeds Smalle weegbree
in een korte vegetatie staat voor het afzetten van de eitjes, maar ook dat
er overstaande vegetatie aanwezig is voor de rupsen.
Mogelijkheden voor lokale herintroductie
Op lokale schaal (tot 10 kilometer) lijkt de Veldparelmoervlinder voldoende mobiel om nieuwe, geschikte leefgebieden te koloniseren. Indien,
door middel van natuurbeheer geschikte leefgebieden ontstaan die verder
liggen dan 10 kilometer, kan er onderzoek verricht worden naar de haalbaarheid van lokale herintroducties.

Referenties

BINK (1992): blz. 376-377 (105), TAX (1989): blz. 180-181
VAN DYCK & MAES (1995)
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Uitgestorven in Vlaanderen
Melitaea diaminaLANG 1789
[syn. dyctinna DENIS & SCHTFFERMÜLLER, 1775)

Woudparelmoervlinder
[Donkere vlekvlinderl

Determinatie

WYNHOFF et al. (1992): blz. 60, fig. 3. en blz. 128, fig. 4

Verspreiding

Europa: van Zuid-Scandinavië tot Noord-Spanje en van MiddenFrankrijk tot Japan
Vlaanderen: vroeger voorkomend in slechts enkele bosgebieden in het
oosten van Vlaanderen; uitgestorven sinds 1954. Vlaanderen ligt aan de
rand van het verspreidingsgebied van de Woudparelmoervlinder.

Ecologie

Leefgebied: open plekken in vochtige bossen
Waar.dplanten: Echte valeriaan (Valeriana repens), Kleine valeriaan
(Valeriana dioica)
Mobiliteit: bijzonder honkvast
Levenscyclus:

Status

Uitgestorven in Vlaanderen

Bedreigingen

Het wegvallen van het hakhoutbeheer, het omvormen van inheemse loofbossen tot naaldhoutaanplantingen en het verdrogen van de loofbossen
met vochtige, open grazige plaatsen zijn waarschijnlijk de· voornaamste
oorzaken van het verdwijnen van de Woudparelmoervlinder uit
Vlaanderen.

Bescherming

Mogelijkheden voor herintroductie
Indien meer kennis over de vroegere leefgebieden en over de oorzaken
van het verdwijnen van de soort voorhanden is, zal bijkomend onderloek
kunnen uitmaken of herintroductie in Vlaanderen voor deze soort mogelijk is.

Referenties

BINK

(1992) : blz. 382-383 (108), TAX (1989): blz. 182-183
(1995c)

VAN SWAAY
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Clossiana selene

Zilveren maan
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Veranderingen in het voorkomen van de Zilveren maan in Vlaanderen sinds 1900.
Changes in the distribution of the Small Pearl-bordered Fritillary in Flanders since 1900.
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Met uitsterven bedreigd

Zilveren maan

Clossiana setene D ENIS & SCHIFFERMÜLLER 1775
[syn. thalia HüsNER 1790]

Determinatie

WYNHOFF et al. (1992): blz.124, fig. 1

Verspreiding

Europa: van Noord-Scandinavië tot Midden-Spanje en van WestFrankrijk en Groot-Brittannië tot in Azië
Vlaanderen: vroeger verspreid voorkomend (vooral in het oosten);
momenteel beperkt tot één enkele vindplaat in de provincie Limburg

Ecologie

Leefgebied: vochtige gras- en hooilanden in de buurt van (broek)bossen
Waardplanten: Moerasviooltje (Viola palustris), Hondsviooltje (Viola
canina), Bleeksparig bosviooltje (Viola riviniana)
Mobiliteit: honkvast
Levenscyclus:

Status

Met uitsterven bedreigd wegens een achteruitgang van 98% (!) en het
voorkomen in slechts 2 uurhokken na 1980 (zie tijdsreeks) . Momenteel is
er nog maar één populatie van de Zilveren maan in Vlaanderen.

Bedreigingen

Verdroging en vermesting van vochtige hooilanden en het achterwege
blijven van een extensief maaibeheer zijn verantwoordelijk voor de sterke achteruitgang van de Zilveren maan in Vlaanderen.

Bescherming

Het behoud van de enige (kleine) Vlaamse populatie is de voornaamste
beschermingsmaatregel op korte termijn . De aankoop van de vliegplaats
door de beherende natuurvereniging zou ervoor kunnen zorgen dat deze
populatie behouden kan worden. Het beheer moet er enerzijds voor zorgen dat de vegetatie voldoende open blijft zodat de viooltjes gemakkelijk
te vinden zijn voor de ei-afzet Anderzijds moeten er ook voldoende nectarplanten aanwezig zijn tijdens de vliegperiode van de vlinder.

Mogelijkheden voor lokale herintroductie
In de Kempen zijn vermoedelijk nog terreinen aanwezig die door middel
van een aangepast beheer opnieuw geschikt gemaakt kunnen worden voor
de Zilveren maan. Eenmaal deze gebieden voldoen aan de eisen van deze
soort kan onderzoek naar de haalbaarheid van lokale herintroducties uitgevoerd worden. Aangezien de enige aanwezige populatie bijzonder klein
is zal ze niet kunnen fungeren als bronpopulatie voor herintroductie.

Referenties

BINK (1992): blz. 370-371 (102), TAX (1989): blz. 164-165
NIJLAND (1991), PAVLICEK-VAN BEEK & VAN DER MADE (1995), VAN DER
MADE & VAN SWAAY (1989b), ZUMKEHR (1994)
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Uitgestorven in Vlaanderen
Coenonympha hero

LINNAEUS

Zilverstreephooibeestje

1761

Determinatie

WYNHOFF et a{. (1992): blz.146, fig. 1

Verspreiding

Europa: van Scandinavië tot Midden-Frankrijk en van West-Frankrijk
tot Japan. Het areaal sluit echter niet aaneen.
Vlaanderen: vroeger voorkomend in het Zoniënbos; uitgestorven sinds
1912. Vlaanderen ligt aan de rand van het verspreidingsgebied van het
Zilverstreephooi beestje.

Ecologie

Leefgebiet(: _open plekken in vochtige loofbossen
Waardplanten: Bosgerst (Hordylemus europaeus), gerst (Hordeum spec.)
Mobiliteit: bijzonder honkvast
Levenscyclus:

Status

Uitgestorven in Vlaanderen

Bedreigingen

De grootste bedreigingen vormden het verdwijnen (volplanten of dichtgroeien van bosweiden) en de verdroging van de voormalige vliegplaatsen in het Zoniënbos. Ook de intensivering van het bosbeheer zou een
mogelijke oorzaak kunnen zijn van het verdwijnen van deze soort uit
Vlaanderen.

Bescherming

Mogelijkheden voor herintroductie
Gezien er geen geschikte leefgebieden meer voorkomen in Vlaanderen
en ze ook niet door middel van natuurbeheer te verkrijgen zijn, is herintroductie niet · relevant. Bovendien is deze soort op Europese schaal
bedreigd zodat er waarschijnlijk geen sterke bronpopulaties meer aanwezig zijn.

Referenties

BINK (1992): blz. 440-441 (137), TAX (1989): blz. 192-193
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Uitgestorven in Vlaanderen

Zilvervlek

Clossiana euphrosyne LINNAEUS 1758

Determinatie

WYNHOFF et al. ( 1992): blz. l24, fig. 2

Verspreiding

Europa: van Noord-Scandi navië tot Midden-Spanje en van WestFrankrijk en Groot-Brittann ië tot in Oost-Rusland

Vlaanderen: vroeger voorkomend rond Brussel en in het Hageland; uitgestorven sinds 1945

Ecologie

Leefgebied: bosranden en open plekken in bossen
Waardplanten: Moerasviooltje (Viola palustris), Bleekspong bosviooltje
(Viola riviniana)
Mobiliteit: honkva t
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Status

Uitgestorven in Vlaanderen

Bedreigingen

Vermoedelijk zijn de intensivering van het bosbeheer (verdwijnen van
mantel- en zoomvegetaties) en het dichtgroeien of volplanten van bosweiden verantwoordelijk voor het verdwijnen van de Zilvervlek uit
Vlaanderen.

Bescherming

Mogelijkheden voor herintroductie
Vanwege de gebrekkige kennis over de ecologische eisen van de
Zilvervlek en de onzekerheid betreffende de oorzaken van het uitsterven
is het niet opportuun onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid van
een herintroductie in Vlaanderen. Bovendien zijn de voormalige leefgebieden ondertussen te terk verdroogd, zodat herintroductie niet aan de
orde is.

Referenties

BINK (1992): blz. 372-373 (103). TAX (1989): biz. ló6
Z UMKEHR ( 1992)
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111 Algemene bespreking
Aan de hand van de Rode lij st en de soortbesprekingen kunnen we enke le algemene aspecten van dagvlinderbescherming be preken: hoe kan het natuurbeheer en het beheer van tuinen en openbaar groen aangepast worden ten gun te van dagvlinders, hoe kan het landschap
vlindervriendelijker ingericht worden, wat zijn de meest bedreigde dagvlinderleefgebieden
en hoe moeten we ze vlindervriendelijk beheren, is herintroductie van bepaalde soorten in
Vlaanderen haalbaar en zo j a voor welke soorten, zijn de Vlaam e Rode Jij t-soorten ook in
het buitenland bedreigd, hoe kunnen we de Rode lijst in de toekomst aanvullen of verbeteren,... ?

1 I Vergelijking met andere organismen
Als we de Rode lij st van de dagvlinders vergelijken met gelijkaardige Jij ten voor andere
groepen van planten en dieren tellen we vast dat de dagvlinders, met 66% bedreigde soorten, de meest bedreigde organi men van Vlaanderen zijn. Bij de waterkevers i 59% van de
inheemse soorten bedreigd (BOSMANS, 1994), bij de waterwantsen 58% (BOSMANS, 1994),
bij de loopkevers 57% (DESENDER et al., 1995), bij de zoogdieren 44% (CRIEL et al., 1994)
en bij de planten 42% (COSYNS et al., 1992).
Ondanks het feit dat slechts voor een beperkt aantal dier- en plantegroepen gegevens
beschikbaar zijn , ziet het er toch naar uit dat ongewervelden sterker bedreigd zijn dan gewervelden en hogere planten. Dit staat in schril contrast met de geringe aandacht die ongewervelden in het natuurbehoud krijgen.

2 IAlgemene aspecten van vlinderbescherming
2.1 I Relatie met de algemene milieukwaliteit
Uit het Milieu- & Natuurrapport Vlaanderen (VERBRUGGEN, 1994) blijkt dat het leefmilieu
tegenwoordig onder zware druk staat. Verdroging, vermesting en verzuring werken sterk in
op natuurgebieden en op het tussenliggende landschap. Dit leidt tot situaties waarin zelfs
natuurreservaten hun geschiktheid als leefgebied voor diverse vlindersoorten kunnen verliezen. Vele van de bedreigde soorten zijn immers gebonden aan voedselarme leefgebieden:
vochtige of droge, schrale en bloemrijke graslanden, heiden, duinen, enz. Schrale vegetaties
hebben in de regel een warmer microklimaat dan sterk productieve vegetaties, wat zowel
voor de larvale als de adulte stadi a van vele vlindersoorten van groot belang i . Vooral de
toenemende depositie van stik tof uit de lucht in dergelijke leefgebieden is een ernstig probleem. Dagvlinderbescherming kan dus onmogelijk losgekoppeld worden va..q het streven
naar een algemene verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving.
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2.2 I Vlindervriendelijk natuurbeheer
Eenmaal we weten welke eisen dagvlinders stellen aan hun leefgebied, kunnen we daar in
het beheer rekening mee houden. De meeste kansen voor bedreigde vlindersoorten, die veeleisende soorten zijn, liggen in het beter beheer van de bestaande half-natuurlijke landschappen (reservaten en andere natuurgebieden). Alle belangrijke vlindergebieden zouden van een
maximale bescherming en een optimaal beheer moeten kunnen genieten om verdere verliezen door habitatvernieling te vermijden. Het gaat zeker niet alleen om natuurreservaten maar
ook om tal van niet-beschermde gebieden zoals brede kanaalbermen, militaire domeinen,
enz. Een beheer met enkel botanische of ornithologische doeleinden, blijkt zelden gunstig te
zijn voor het duurzaam behouden van populaties van dagvlinders en andere ongewervelden.
Er zijn tal van voorbeelden bekend van natuurreservaten waar bedreigde vlindersoorten blijven achteruitgaan en zelfs verdwijnen. Een meer geïntegreerde aanpak van het natuurbeheer
waarin met meerdere aspecten van een levensgemeenschap rekening wordt gehouden, dringt
zich dan ook op. In het ·Vlaamse natuurbehoud wordt momenteel echter zeer weinig rekening
gehouden met ongewervelden. Bovendien zijn de meeste beheerders nauwelijks geïnformeerd over het voorkomen van ongewervelden, zelfs niet over de opvallende en makkelijk
herkenbare dagvlinders zoals uit onderzoek van de Vlinderwerkgroep blijkt.
De sleutelbegrippen voor een vlindervriendelijk natuurbeheer zijn ruimtelijke variatie en
kleinschaligheid. Ruimtelijke variatie of structuurkenmerken in de vegetatie zijn erg belangrijk. Een typisch voorbeeld hiervan zijn de geleidelijke overgangen tussen vegetatietypes
(vb. zoom- of mantelvegetaties) i.p.v. scherpe overgangen. Een ander voorbeeld is het voorkomen van specifieke herkenningspunten in de vegetatie zoals "bruidsbomen" waar mannetjes en wijfjes zich verzamelen voor de balts en voor de paringen. Structuurkenmerken vertalen zich ook in bijzondere microklimatologische omstandigheden die zoals eerder vermeld,
noodzakelijk zijn voor de verschillende levensstadia van vlinders. In gebieden met belangrijke dagvlinderpopulaties is de kleinschaligheid van het beheer van doorslaggevend belang.
Maar natuurbeheer is vooral een zaak van vrijwilligers, met een beperkt aantal arbeidskrachten en vooral -uren als logisch gevolg. Noodgedwongen zien we dan ook vaak een toenemende· mechanisatie in het natuurbeheer. Dit brengt een zekere schaalvergroting, maar
vooral een intensievere impact op de organismen met zich mee. Dagvlinders zijn in hun eien popstadium niet mobiel , en tijdens het rupsstadium slechts weinig mobiel. Wanneer grote
oppervlakten op een korte tijdsspanne gemaaid of geplagd worden, kan de negatieve invloed
op een plaatselijke populatie aanzienlijk zijn. Bovendien zijn vele bedreigde vlindersoorten
ook als volwassen vlinder weinig mobiel. Als bijvoorbeeld alle graslandpercelen van een
reservaat op ongeveer hetzelfde ogenblik in de vliegperiode van een weinig mobiele graslandsoort worden gemaaid, kan deze ingreep leiden tot het verdwijnen van een soort.
Anderzijds heeft het werken met zwaar materieel ook een indirecte invloed via bodemverdichting, hoewel dit deel s van het bodemtype afhangt.
We bespreken bondig enkele algemene richtlijnen voor een vlindervriendelijk natuurbeheer, met inbegrip van de effecten van verschillende beheersmaatregelen. Voor een meer uitgebreide bespreking verwijzen we naar MtNlSTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN
VISSERIJ (1990) en naar BLAB et al. (1989).
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Niets doen
De beheer maatregel "(bijna) niet doen" is vooral aangewezen in (loof)bo en. Door het
omvallen en laten liggen van oude of zieke bomen ontstaan open plaatsen, waar ruigtekruiden de dagvlinder een groot nectaraanbod bieden. Het behouden of creëren van deze open
plaatsen in bossen is van groot belang voor het voorkomen van veel soorten dagvlinders. In
het beheer zal er daarom voor gezorgd moeten worden dat er in het bos steeds voldoende
open plaatsen aanwezig zijn, vandaar "(bijna)" niets doen. In andere leefgebieden als heide,
graslanden en moerassen zal "niets doen" leiden tot verruiging, opslag van struwelen en uiteindelijk tot bosvorming, waardoor de typische vlinders van deze leefgebieden geleidelijk
verdwijnen.

Extensieve begrazing
Extensieve begrazing is een beheersmaatregel die in zowat alle typen van leefgebieden toegepast kan worden en bestaat eruit dat een leefgebied gedurende het hele jaar of een periode van het jaar beheerd wordt door grazer (runderen, paarden of schapen). Begrazing zorgt
voor een grote variatie in de vegetatiestructuur: open, kort gegraasde delen worden afgewi seld met ruigere delen, struweel en soms zelfs bo . Indien de begrazingsdruk voldoende laag
is, zijn de overgangen tussen de verschillende terreindelen bovendien geleidelijk (mantel- en
zoom vegetaties). Het type en het aantal grazers per hectare en de manier van begrazing (jaarrond- of seizoensbegrazing) zijn afhankelijk van de doelstellingen van de beheerder en van
het type terrein. Het type grazer wordt bepaald door de bodemgesteldheid en het type terrein:
schapen worden dikwijl s gebruikt op heide (vaak om cultuurhistorische redenen), terwijl
runderenen/of paarden meer gebruikt worden in (vochtige) graslandenen/of bo en.
De begrazingsdruk (het aantal grazers per hectare) zal mede bepalen welke dagvlinders aangetroffen kunnen worden op het begraasde terrein. Indien er gestreefd wordt naar een vrij ruige
vegetatie met hier en daar truweel- en bo vorming moet het aantal grazers laag gehouden worden (met als doelsoorten voornamelijk struweel- en bosrandvlinders). Indien echter een kortere
vegetatie gewenst is, moet de dichtheid aan grazers duidelijk hoger zijn (met als doelsoorten
voornamelijk graslandvlinders). Bij een beheer van 5-8 runderen per hectare (seizoensbegrazing) of 1-2 runderen per hectare (jaanondbegrazing) ontstaat een parklandschap waarin het
grootste aantal dagvlinders gevonden kan worden (BINK & VAN DER MADE, 1986a,b).
Begrazing wordt vaak op graslanden en op heide toegepast, maar ook in bossen kan deze
beheersmaatregel tot mooie resultaten leiden (grazers kunnen er voor zorgen dat de open
plekken open en bloemrijk blijven). De minimumoppervlakte voor het toepassen van begrazing moet liefst minstens I 0 ha bedragen, maar slechts de helft van de Vlaamse natuurreservaten heeft een oppervlakte die groter i dan deze 10 ha (ANTROP et al., 1994). Vaak bepaalt
de vochtigheid van een teiTein echter of begrazing als beheer maatregel gehanteerd kan worden: in te natte gebieden zakken de grazers in de bodem en wordt de vegetatie vernield.
Daarom wordt in vochtige terreinen meestal enkel eizoensbegrazing toegepast (begrazing
van ongeveer april tot oktober, al naargelang de omstandigheden). Op drogere terreinen verdient het aanbeveling het hele jaar rond te begrazen, maar hier kunnen de voedselrij kdom en
de vegetatiesamenstelling de beperkende factoren zijn. Indien 1 un ·ol<hlendc voedsel is
voor jaarrondbegrazing, kan ook hier overgeschakeld worden naar seizoensbegrazing.
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Kappen
Kappen wordt vooral in bossen en struwelen toegepast voor het vergroten van de structuur van
bospaden, bosranden en open plekken in bossen. Inhammen in bosranden en brede bospaden
bieden immers beschutte plekken waarin dagvlinders geschikte levensomstandigheden vinden.
Ook het hier en daar openkappen van struwelen kan zorgen voor een verrijking aan dagvlinders.
Geïsoleerde bomen en struiken op de heide of in graslanden kunnen beter niet gekapt worden,
omdat ze dienst kunnen doen als oriëntatiepunt of ontmoetingsplaats voor dagvlinders.

Maaien
Maaien is zonder twijfel de meest toegepaste beheersmaatregel in Vlaanderen. Maaien heeft
echter een veel homogenere vegetatiestructuur tot gevolg dan begrazen. Indien het de bedoeling
is om een terrein te verschralen·.rnoet het strooisel na het maaien uiteraard verwijderd worden.
De effecten van maaien zijn afhankelijk van de rnaaifrequentie, het rnaaitijdstip, het rnaaigereedschap en de rnanier van maaien. Bij het integraal maaien van graslanden of heiden worden vaak ook eitjes, rupsen of poppen van vlinders verwijderd; bij het gebruik van te zware
maaimachines treedt bodemverdichting op waardoor verschillende vlinderstadia vernield
kunnen worden. Door maaien worden de grenzen tussen de gemaaide en de niet-gemaaide
terreindelen bovendien bijzonder scherp. De maaifrequentie is afhankelijk van de voedselrijkdom van het terrein: voedselrijke graslanden kunnen twee keer per jaar gemaaid worden
(juni en september), matig voedselrijke tot schrale hooilanden moeten slechts één maai per
jaar gemaaid worden (eind augustus of september) terwijl zeer schrale graslanden zelfs niet
elkjaar gemaaid moeten worden. Het maaitijdstip is vooral afhankelijk van de vochtigheid en
de voedselrijkdom van het terrein: zo kunnen natte hooilanden slechts gedurende de droogste
periode van het jaar gemaaid worden met zeis, bosmaaier of lichte maai balk, terwijl drogere
terreinen al vroeger gemaaid kunnen worden. Bij het bepalen van het maaitijdstip is het vooral belangrijk rekening te houden met de aanwezigheid van eitjes en rupsen van de aanwezige
vlindersoorten in de vegetatie. Eenmaal de vlinders zich in het popstadium bevinden, is de
schade door het maaien beperkter dan in de andere levensstadia.
Indien er gemaaid wordt verdient het aanbeveling om gefaseerd te maaien, dit betekent dat
het gehele terrein niet in één keer gemaaid wordt, maar dat er minstens 20% ongernaaid blijft.
Het niet maaien van een deel van de vegetatie biedt verschillende levensstadia meer overlevingskansen (overwintering van eitjes, rupsen of poppen in de niet gemaaide vegetatie).
Gefaseerd maaibeheer kan bestaan uit het jaarlijks maaien van een ander deel van de vegetatie
(variatie in de ruimte), maar ook uit het maar om de vijf jaar maaien van de vegetatie (variatie
in de tijd). Ook bij bosranden kan een gefaseerd maaibeheer toegepast worden voor het bekomen van een mantel- en zoomvegetatie. Gefaseerd maaibeheer zorgt er tevens voor dat er steeds
bloeiende bloemen aanwezig zijn die kunnen voldoen aan de nectarbehoefte van de vlinders.
Het gebruikte maaigereedschap hangt af van de toegankelijkheid en de grootte van het terrein.
Voor het maaien is de zeis het meest geschikte gereedschap omdat hierbij het terrein het minst
betreden wordt. Maaien met de zeis is echter zeer arbeidsintensief en vaak zal dan ook gebruik
gemaakt worden van een bosmaaier (vooral op natte terreinen) of een lichte maaibalk (vooral op
drogere terreinen). Bij het gebruik van de maaibalk is er echter duidelijk meer betreding (meer
sterfte onder eitjes, rupsen en poppen in de vegetatie) en wordt de bodem ook meer verdicht.
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Plaggen
Bij het plaggen wordt de bovenste laag van de bodem verwijderd om minder concurrentiële
plantesoorten opnieuw kiemingskansen te geven. Deze beheersmaatregel wordt vooral toegepast op de heide, maar kan ook toegepast worden op graslanden waar lange tijd geen
beheer meer plaatsgevonden heeft. Bij grootschalig plaggen wordt niet alleen de bovenste
bodemlaag verwijderd, maar verdwijnen ook de niet-mobiele vlinderstadia (ei, rups en pop).
Kleinschalig plaggen (enkele vierkante meters) daarentegen kan bijdragen tot c n vergroting
van de structuur in heide of grasland. Kleinschalig plaggen heeft voor in ecten vaak pas na
een aantal jaren effect (in tegenstelling tot sommige pioniersplanten die snel reageren).
Indien er geplagd wordt in functie van het Gentiaanblauwtje, moet er rekening gehouden
worden met het feit dat de waardmieren van deze soort (Mynnica-soorten) de geplagde stukjes pas na verloop van ongeveer tien jaar gaan gebruiken (SCHEPER et al., 1995). Gezien de
grote invloed van plaggen moet deze maatregel slechts af en toe gebeuren.

Branden
Branden is bijzonder ongunstig voor dagvlinders en andere weinig mobiele diergroepen (andere insecten, reptielen, amfibieën, kleine zoogdieren, ... ). Overwinterende vlinderstadia als ei,
rups en pop worden onherroepelijk vernield en als er al stadia de brand overleven, komen ze
terecht in sterk gewijzigde omstandigheden (minder beschutting, extremere temperaturen, ... ).
Door de geringe mobiliteit van heel wat grasland- en heidevlinders, betekent branden vaak het
definitieve uitsterven van een lokale populatie.

2.3 I Landinrichting voor vlinders
Geschikte leefgebieden voor vlinders werden de laatste decennia sterk gefragmenteerd of
versnipperd. Een gevolg van deze habitatfragmentatie is dat vele vlindersoorten niet langer
een aaneengesloten verspreiding hebben , maar in min of meer gescheiden gebieden of populaties voorkomen. Soms worden populaties erg klein en geïsoleerd en daardoor meer
kwetsbaar voor lokaal uitsterven. Het enkel beschermen van dergelijke kleine gebieden blijkt
geen goede strategie voor een duurzaam behoud van diverse bedreigde vlindersoorten. Een
netwerk van nabijgelegen en dus onderling bereikbare, populaties (zgn. metapopulatie) biedt
meer garanties voor een overleving op lange termijn. Dit houdt wel in dat verschillende
nabijgelegen fragmenten als geheel beschouwd en beheerd moeten worden , eerder dan één
"representatief' gebiedje te beschermen.
De effecten van fragmentatie zijn soortspecifiek. Vele vlinders van de Rode lijst zijn weinig mobiele tot honkvaste soorten, die zelden grote afstanden over ongeschikt terrein afleggen om in nieuwe gebieden (populaties) te arriveren. Natuurlijke herkolonisatie van gebieden die door een aangepast beheer weer geschikt gemaakt werden, is voor vele van deze
soorten onwaarschijnlijk. Voor sommige vlindersoorten, maar ook voor vele andere insecten,
zij n de te overbruggen afstanden beperkt van 300 meter tot 1 km (THOMAS, 1994). In natuurontwikkelingsprojecten moet dan ook rekening gehouden worden m t de beperkte mobiliteit
van bedreigde dagvlinders.
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Voor een duurzaam behoud van vele vlindersoorten is het daarom noodzakelijk om de
(beschermde) gebieden met populaties van bedreigde dagvlinders beter te integreren in het
omringende landschap. Een mogelijk weg om dit probleem aan te pakken is het behouden en
creëren van verbindende elementen (corridors) tussen leefgebieden (populaties). Helaas is er
momenteel uitermate weinig informatie beschikbaar over het gebruik van corridors door
vlinders. Meer natuurelementen in het tussenliggende landschap (houtkanten, bosjes, enz.)
vergemakkelijken mogelijk de verplaatsingen van vlinders. Het blijft echter onduidelijk of
vb. heidesoorten zich ook gemakkelijker door het landschap verplaatsen via houtkanten.
Misschien is voor die soorten een systeem van "stepping stones" (kleine restgebiedjes) tussen populaties of tussen geschikte gebieden een meer efficiënte strategie om (potentiële) isolatie te doorbreken. Met een dergelijke landinrichting kan een aanzienlijke verplaatsing voor
een weinig mobiele soort immers opgesplitst worden in verschillende kortere verplaatsingen.
Als basis voor het vlindervriendelijk inrichten van het Vlaamse landschap kan de Groene
Hoofdstructuur (met kern-, 'verbindings- en natuurontwikkelingsgebieden) dienen (DE
BLUST et al., 1992), maar een verdere invulling met concrete maatregelen is daarbij noodzakelijk. Gezien het grote belang van deze aspecten van vlinderbescherming (of natuurbehoud
in het algemeen), beschouwen we ecologisch onderzoek naar de mobiliteit, effecten van
fragmentatie (isolatie) en het gebruik van een ecologische infrastructuur door vlinders (en
andere ongewervelden) als prioritaire onderzoekspunten.
Naast het belang van de bereikbaarheid van gebieden of populaties, benadrukken we ook
het belang van de grootte van individuele gebieden of netwerken van gebieden. De grootte
van een gebied of reservaat om dagvlinders te behouden wordt vaak onderschat (EHRLICH &
MURPHY, 1987). Hoewel een vlinderpopulatie soms op een kleine oppervlakte (minder dan
1 hectare) kan leven, blijft een dergelijke plek zelden langer dan 3 tot 10 jaar geschikt
(THOMAS, 1994). Voor een duurzaam behoud zijn dan ook grotere terreinen, of netwerken
van terreinen, noodzakelijk omdat dan de kans groter is dat tenminste een deel van het
gebied zich in het geschikte successiestadium bevindt. Maar de helft van de Vlaamse natuurreservaten heeft een oppervlakte keiner dan 10 ha, een derde zelfs kleiner dan 3'ha en slechts
6% is groter dan 100 ha (ANTROP et al., 1994).

2.4 I Vlinders in het openbaar groen en in tuinen
Stad en tuin zijn vaak onderschatte leefgebieden of potentiële leefgebieden voor dagvlinders.
Hoewel tuinen en plantsoenen minder vlinders (zowel soorten als aantallen) herbergen dan
half-natuurlijke leefgebieden, gebruiken de mobielere (algemene) soorten bloemenperken
regelrnatig als nectarbron. Door een geschikt beheer van het openbaar groen en van tuinen
kunnen heel wat vlinders hier zelfs hun volledige levenscyclus volbrengen. Men dient dan
vooral oog te hebben voor de plantenkeuze en voor een meer natuurlijke structuur van tuinen, plantsoenen of parken. Bij het aanleggen van sierbeplanting wordt bij voorkeur gebruik
gemaakt van inheemse nectarplanten. Ook bij het aanplanten van struiken en bomen verdient
het aanbeveling inheemse soorten te gebruiken boven uitheemse. Het spreekt vanzelf dat in
een vlindervriendelijke tuin geen gebruik gemaakt wordt van bestrijdingsmiddelen, maar
wel van bodembedekkers, schors of manueel wieden.
Het minder intensief maaien van grasvelden en bermen kan monotone, korte grasvlakten
omvormen tot bloemrijke ruigten. Op grotere grasvelden, die als dusdanig behouden moeten
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worden, kunnen de randen minder vaak gemaaid worden zodat een bloemrijke rand ontstaat.
Bij overgangen van een grasveld naar een bos kan ervoor gezorgd worden dat er een mantel- en zoomvegetatie ontstaat die vlinders aantrekt. Bij het maaien van grazige vegetaties is
het afvoeren van het maaisel, met een verschralingseffect als gevolg, belangrijk. Het gebruik
van klepelmaaiers wordt dan ook sterk afgeraden.
In parken kan ervoor gezorgd worden dat het bos een natuurlijker uitzicht krijgt door
omgevallen bomen te laten liggen en door minder scherpe bosranden te creëren. De bospaden kunnen licht- en bloemrijker gemaakt worden door ze te verbreden en door kruiden
langsheen het pad kansen te geven. De open, grazige plekken in parken kunnen (deels)
omgevormd worden tot bloemrijke ruigten en de overgangen naar het aanpalende bos kunnen geleidelijker gemaakt worden.
Hoewel tuinen en parken niet meteen de belangrijkste leefgebieden voor Rode lijst-soorten kunnen bieden, hebben ze wel belangrijke educatieve mogelijkheden; zo kunnen vlindervriendelijke schooltuinen bijdragen tot de interesse voor vlinders in het bijzonder en tot
een respect voor de natuur in het algemeen.
Voor een meer uitgebreide bespreking van het vlindervriendelijk beheer van openbaar
groen en tuinen verwijzen we naarVAN DONKERSGOED (1990).

3 I De meest bedreigde leefgebieden voor dagvlinders
Met behulp van de Rode lijst kunnen de meest bedreigde leefgebieden van dagvlinders achterhaald worden. Het gaat hierbij vooral om droge en vochtige heide, droge en vochtige
schrale graslanden, natuurlijke bossen en moerassen (Tabel III.l). Van deze leefgebieden
geven we een korte omschrijving en bespreken we de voornaamste bedreigingen; verder
geven we de meest geschikte beheers- en beschermingsmaatregelen, die de dagvlinders
(maar ook de overige fauna en flora) van deze leefgebieden ten goede kunnen komen.
Tabel IJl.!. Aantal soorten per Rode lijst-categorie en per type leefgebied. RLC= Rode lij-.t-categone·

0 = Uitges torven in V laanderen. I = !\let uibterven bedreigd, 2 = Bedreigd, 3 = Kwetsbaar, Z =
Zeldzaam, ') = Onmldoe nde gekend. N = Momenteel niet bedreigd. Tol. =Totaal aantal soorten in dit
type leefgebied (soorte n kunnen in meer dan één leefgebied voorkomen), 'le B =percentage bedreigd,.
soorten in dit type Ieefgebied .
Tab/e lf/.1. Ni unber of species per Red list caregorie and per habitat tYpe. RLC (Red ltsr category): 0
= E:ain cr in Flanders. I = Critica/ly endcmgeretl. 2 = Endangered. 3 = \idnerable. Z = Suscepriblc, :'
= Dara de.ficiellt, N = Sc(fe/Low risk, Tot . = Towlnumher of çpecies in this type of/wbirar. o/c B =pereenrage of threatenetl species in thi.1 type of lwhital.
RLC
Type leefgebied
Heide
(Half)natuurlijke bossen
Schrale graslanden
Moerassen
Bosranden
Struwelen
Ruigten

0
2
7

15
3
5
I

2

3
5
3
2

z

2

3

3
2
2

3
2
3

3

17

I
I
1

I

l

6
16

2
2
I

?

N

Tot.

%B

2
9

10
24
45
15
26
14
13

80
63
62
60
38
29
23

10

10
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3.1 I Droge en vochtige heide en hoogveen
Heide bestaat uit een altijdgroene dwergstruikenvegetatie zonder of met weinig bomen en
struiken. In Vlaanderen komt heide voornamelijk voor op voedselarme zandgronden in de
Kempen en op enkele geïsoleerde zandige gebieden in Oost- en West-Vlaanderen. In de
Middeleeuwen heeft de heide zich sterk kunnen uitbreiden door het kappen van bossen ten
behoeve van de vroegere landbouw (de zogenaamde potstalcultuur, waarbij de akkers
bemest werden met schapemest, gemengd met heideplaggen). Door het voortdurend onttrekken van voedingsstoffen (plaggen, begrazen,... ) ontstond het typische heidelandschap.
Voor dagvlinders van de heide zijn twee factoren belangrijk: de vochtigheidsgraad en de
vegetatiestructuur. Droge heide wordt gedomineerd door Struikhei (Calluna vulgaris) terwijl
Dopheide (Erica tetralix) op de vochtige heide de belangrijkste plant is.

Bedreigingen
Het omvormen van heidegebieden tot moderne landbouwgrond of tot (naaldhout)bos zijn de
voornaamste oorzaak van het verdwijnen of sterk achteruitgaan van heel wat typische heidevlinders. Bovendien krijgen zowel droge als vochtige heide de laatste jaren af te rekenen
met vergrassing door Pijpestrootje (Molinia caerulea) en Bochtige smele (Deschampsia
flexuosa) als gevolg van verdroging en verhoogde stikstofdepositie uit de lucht. Een derde
belangrijke bedreigingsfactor is branden en/of grootschalig plaggen en maaien, wat leidt tot
een egaal purperen heide, die voor vlinders bijzonder ongeschikt is. Ook bij het volledig achterwege blijven van beheer zal de heide zich uiteindelijk ontwikkelen tot bos waaruit de typische heidevlinders geleidelijk verdwijnen. Doordat vele resterende heidegebieden in gebruik
zijn als militaire domeinen wordt heel wat heide vernield door intensieve militaire oefeningen. Op droge heide leidt dit na verloop van tijd tot grote open zandvlakten zonder begroeiing. Op vochtige heide kunnen bijzonder waardevolle vegetaties met Lavendelheide
(Andromeda polifolia), Beenbreek (Narthecium ossifragum), Klokjesgentiaan (Gentiana
pneumonanthe) en andere typische heideplanten vernield worden.

Bescherming en beheer
De belangrijkste beschermingsmaatregel is het veiligstellen van de nog aanwezige heidegebieden door middel van aankopen of door afspraken over het te voeren beheer met de militaire overheid en andere eigenaars van heideterreinen. Dit beheer kan op grote heidegebieden bestaan uit extensieve begrazing met runderen, paarden of schapen. Hierdoor ontstaat
een meer structuurrijke heide met hier en daar open zandplekken en pioniersvegetaties met
Buntgras, maar ook met verspreide opslag van bomen en struiken. Op vochtige heide kan op
kleine schaal geplagd worden zodat er steeds voldoende Dopheide aanwezig is en nieuwe
kiemingsmogelijkheden ontstaan voor Klokjesgentianen. Het plaggen dient wel in de onmiddellijke nabijheid van reeds aanwezige Klokjesgentianen te gebeuren aangezien de zaden
niet ver van de planten terecht komen . Voor de mieren die belangrijk zijn voor het
Gentiaanblauwtje kan het tot tien jaar duren alvorens ze een geplagde plek opnieuw bezetten zodat het plaggen kleinschalig en zeker niet te frequent mag gebeuren (SCHEPER et al. ,
1995).
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3.2 I Droge en vochtige, schrale graslanden
Met schrale graslanden (zowel droge als vochtige) worden graslanden bedoeld die niet of
zeer weinig bemest worden en die daardoor een vrij grote soortenrijkdom aan planten en
dieren herbergen. Dit type leefgebied is in Vlaanderen door de intensivering van de landbouw en door de woning- en industriebouw zo goed als volledig teruggedrongen tot de
natuurreservaten of tot kleine "vergeten" gebiedjes. Moderne landbouwgronden worden
momenteel te zwaar bemest en te intensief gemaaid of begraasd waardoor niet alleen de
vegetatiestructuur, maar ook de voedselplanten van vele soorten dagvlinders verdwij nen. In
Vlaanderen liggen de meeste van deze leefgebieden in de Kempen, op enkele geïsoleerde
terreinen op de zandbodems in Oost- en West-Vl aanderen na.

Bedreigingen
De voornaamste bedreiging voor dit type leefgebied bestaat uit de omvorming tot productief grasland met gebruik van grote hoeveelheden mest, een veel te hoge maaifrequentie
en/of een veel te hoge begrazingsdruk. De aamijking met mest heeft voor gevolg dat de
structuur van het grasland grondig verandert: de vegetatie wordt hoger en het microklimaat
koeler. Heel wat typische dagvlinders, die nood hebben aan een korte vegetatie waarin de
bodem snel opwarmt, zijn op die manier verdwenen. Ook de stik tofdepositie vanuit de
lucht heeft ervoor gezorgd dat de productiviteit van schrale graslanden aanzienlijk toegenomen is. Voor vochtige, schrale graslanden komt daar nog de ontwatering bij om de terreinen
beter toegankelijk te maken voor zware landbouwmachines. Een derde belangrijke factor is
het achterwege blijven van het vroegere hooilandbeheer, waardoor schrale graslanden langzaam maar zeker bedekt worden met een laag afgestorven plantenmateriaaL Op langere termijn leidt dit tot een hogere ruigte waaruit de typische soorten van schrale graslanden geleidelijk zullen verdwijnen.

Bescherming en beheer
De belangrijkste bescherrningsmaatregel bestaat uiteraard uit het veiligstellen van de nog
resterende schrale graslanden en uit het toepassen van een herstelbeheer in verruigde schrale graslanden. Dit kan enerzijds gebeuren door de aankoop van dergelijke terreinen en
anderzijds door het afsluiten van beheersovereenkomsten met landbouwers. Indien er in de
onmiddellijke omgeving van schrale graslanden gelijkaardige terreinen aanwezig zijn moet
getracht worden deze eveneens te verwerven of te beheren. Voor vochtige graslanden is
vooral het behoud van een voldoende hoog waterpeil van groot belang. Dit kan bijvoorbeeld
gebeuren door afwateringsgrachten af te dammen of volledig te dichten, indien hierdoor de
grondwaterkwaliteit niet verandert. Indien het grondwater vervuild is of te voedselrijk moeten er maatregelen genomen worden om dit te verbeteren.
Indien het terrein voldoende groot is, is extensieve begrazing de meest geschikte
beheersmaatregel voor droge, schrale graslanden, omdat hierdoor vegetaties van ver chilIende hoogten ontstaan: korte, vaak begraasde delen van het grasland worden afgewisseld
met weinig of niet begraasde terreindelen waarin nectarplanten kunne11 g1oeie1. De meeste
van de schrale graslanden in Vlaanderen zijn echter te klein om deze beheersvorm te kun-
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nen toepassen. Laat op hetjaar maaien (augustus of later) is hiervoor een goede alternatieve
beheersmaatregel als de productie van het grasland al laag is. Indien het grasland echter te
voedselrijk is, zal er in de beginfase meerrnaals per jaar gemaaid moeten worden om een verschralingseffect te bekomen. Het maaien kan best gefaseerd gebeuren zodat er steeds delen
met een korte vegetatie en andere delen met voldoende nectarplanten aanwezig zijn.

3.3 I (Half)natuurlijke bossen
Een bos is een levensgemeenschap van planten en dieren waarbij bomen en struiken aspectbepalend zijn. In de ondergroei komen vrijwel steeds kruidachtige planten voor. De vochtigheidsgraad van een bos kan variëren van zeer vochtig tot droog. Voor het natuurbehoud
zijn, naast de oppervlakte, dri~ factoren belangrijk bij het bepalen van de waarde van een
bos: (1) de leeftijd en de verscheidenheid aan leeftijd van de verschillende bomen, (2) de
schaal, intensiteit en frequentie van menselijke beïnvloeding in heden en verleden en (3) de
structuurvariatie in het bos (mantel- en zoomvegetaties, open plekken, brede bospaden, ... ).

Bedreigingen
De belangrijkste bedreiging voor (half)natuurlijke bossen is de vernieling of de omvorming
tot productiebos. In dergelijke productiebossen krijgen bomen niet de kans om oud te worden en is ook weinig variatie in leeftijd en structuur aanwezig. Een bijkomend probleem is
vaak ook het ontbreken van een mantel- en zoomvegetatie, waarin dagvlinders allerlei
belangrijke levensvoorwaarden (nectar, beschutting, waardplanten, ... ) kunnen vinden. Ook
het geleidelijk dichtgroeien van open plekken in bossen vormt een bedreiging voor heel wat
typische vlinders uit de bosomgeving. Vochtige bossen worden vooral bedreigd door verdroging.
'

Bescherming en beheer
De meest geschikte bescherrningsmaatregel is uiteraard het verwerven van grote, aaneengesloten bosgebieden. In het ideale geval zou hierin extensieve begrazing door grote grazers
als beheersmaatregel toegepast kunnen worden, maar in de Vlaamse bosgebieden lijkt dit
momenteel moeilijk haalbaar. Een alternatieve beheersmaatregel kan bestaan uit niets doen,
zodat bomen niet alleen oud kunnen worden, maar ook in het bos gelaten worden als ze
omvallen. Op die manier ontstaan open, grazige plekken, waar heel wat soorten dagvlinders
tijdelijk een geschikt leefgebied kunnen vinden. Ook is het belangrijk om de bosranden op
een geschikte manier te beheren of in te richten: een geleidelijke overgang (mantel- en zoomvegetatie) van een grazige of kruidenrijke vegetatie naar het eigenlijke bos biedt goede
omstandigheden voor dagvlinders. Ook productiebossen zijn via allerlei maatregelen vlindervriendelijker te maken. Zo wordt onder andere in delen van het Zoniënbos reeds gestreefd
naar een vlindervriendelijk beheer: enkel inheemse boomsoorten worden gebruikt bij aanplantingen en aan de bosranden wordt gezorgd voor de ontwikkeling van een mantel- en
zoomvegetatie (RAEs & MAEs, 1995).
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3.4 I Moerassen en vochtige ruigten
Onder moerassen en vochtige ruigten verstaan we door langzaam of snel doorstromend
grondwater gevoede terreinen met een grazige (grassen, Riet, biezen, zeggen,... ), kruidige
(Moerasspirea, Leverkruid, Valeriaan, ... )of zelfs struiken- en bomenrijke (wilgen en elzen)
vegetatie. Vaak is de bodem er bedekt met een vrij dikke en slecht verterende strooisellaag
van planten en treedt er (laag)veenvorming op. Voor dagvlinders zijn vooral de moerassen
en ruigten met een grote kruidenrijkdom in de buurt van vochtige bossen e n geschikt leefgebied voor verscheidene soorten dagvlinders (Zilveren maan , Spiegeldikkopje,
Veenhooibeestje, Bont dikkopje,... ).

Bedreigingen
Ontginning, verdroging, vermesting en verruiging met brandnetel van moerassen en vochtige ruigten en het dichtgroeien van moerassige, open plaatsen in vochtige bossen vormen de
belangrijkste bedreigingen. Hierdoor neemt de kruidenrijkdom immers gevoelig af en vinden de dagvlinders onvoldoende waard- en nectarplanten.

Bescherming en beheer
Het tegengaan van verdroging (niet alleen ter plaatse, maar ook in de ruimere omgeving) van
moerassen en vochtige ruigten is de voornaamste beschermingsmaatregel. Daarnaast moet
het beheer erop gericht zijn dat er een voldoende grote structuur in de vegetatie behouden of
gecreëerd wordt. Aangezien de vochtigheid in moerassen en vochtige ruigten niet altijd jaarrondbegrazing toelaat kan dit bereikt worden door seizoensbegrazing of door pleksgewijs te
maaien. Hierdoor ontstaan zowellage vegetaties met geschikte ei-afzetplaatsen, middelhoge
vegetaties met voldoende nectarplanten en zelfs struiken en bomen, die voor de nodige
beschutting kunnen zorgen. Ook moet getracht worden het invloeien van voedselrijk water
uit de omgeving (sterk bemeste akkers of weilanden) te vermijden.

4 I Herintroductie
4.1 I Inleiding
Voor heel wat uitgestorven vlindersoorten is herintroductie de enige mogelijkheid om ze op
korte termijn terug in Vlaanderen te krijgen. Voor geïsoleerde populaties van bedreigde dagvlinders zouden lokale herintroducties kunnen bijdragen tot het behoud van de soort in
Vlaanderen. Het gaat in de regel om weinig mobiele soorten waarvoor de afstand tot de
dichtstbijzijnde populatie te groot is geworden om een spontane herkoloni satie te mogen verwachten. Naast het effect van grote afstanden werkt de aard van het moderne landschap (vb.
grootschalige landbouwpercelen, snelwegen, ... ) vaak remmend op verplaatsingen van vlinders. Ook introductie van inheemse soorten op plaats waar deze soort vroeger niet voorkwam
kan bijdragen tot het behoud van bedreigde soorten in Vlaanderen. Herintroductie of introductie is echter niet zo maar vlinders uitzetten, maar moet voorafgegaan, begeleid en opgevolgd worden door grondig wetenschappelijk onderzoek.
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Eigenlijk is herintroductie (letterlijk: "het opnieuw introduceren") een ongelukkig gekozen term, die al zodanig ingeburgerd is dat iedereen begrijpt wat er mee bedoeld wordt. Het
zou strikt genomen beter zijn te spreken van hervestiging of herkolonisatie, waarbij een verschil gemaakt kan worden tussen spontane hervestiging (herkolonisatie zonder hulp van de
mens), artificiële hervestiging (herintroductie op een plaats waar de soort vroeger voorkwam) en artificiële vestiging (introductie door de mens op een plaats waar de soort vroeger
niet voorkwam).
Rond herintroductie heeft lange tijd een zekere taboe-sfeer gehangen en tijdens discussies hieromtrent komen de volgende argumenten pro en contra vrijwel steeds aan bod:
Pro herintroductie:

Contra herintroductie:

• herintroductie kan grotere overlevingskansen bieden aan bedreigde soorten
• herintroductie is noodzakeljjk omdat veel
soorten te weinig mobiel zijn om op korte
of middenlange termijn een geschikt
gebied spontaan te bereiken
• herintroductie kan onmiddellijk resultaat
hebben
• herintroductie kan ervoor zorgen dat dagvlinders beter onderzocht worden en dat
de overheid sneller bereid is geld te geven
voor onderzoek, biotoopherstel en/of
natuurontwikkeling

• herintroductie geeft een verkeerd beeld
van een maakbare natuur
• herintroductie wordt enkel uitgevoerd met
mooie ("aaibare") soorten (zoogdieren,
orchideeën, dagvlinders, ... ), terwijl andere
soorten vaak even bedreigd zijn en misschien zelfs meer noodzakelijk in bet ecosysteem (spinnen, pissebedden, miljoenpoten, ... )
• er kan veel beter geld, moeite en tijd
besteed worden aan het behoud van
bedreigde dagvlinders dan ze achteraf te
moeten herintroduceren
• herintroductie is het gevolg van ongeduld
van natuurbeheerders

Mede door de terughoudendheid die in Vlaanderen aan de dag gelegd werd, bestaat er
nog geen' wetgeving inzake de herintroductie van dieren in het Vlaamse gewest (zo'n wetgeving bestaat sinds 1993 wel voor de introductie van niet-inheemse soorten). Mede door de
publicatie van een artikelenreeks rond dit thema (DESMET et al., 1995a,b; VAN DEN B~RGE
et al., 1995) lijkt herintroductie eindelijk uit deze taboe-sfeer te geraken. Ook op het Instituut
voor Natuurbehoud is onlangs een rapport afgewerkt rond herintroductie (ULENAERS, 1995).
In Vlaanderen werden in het verleden al verscheidene herintroducties uitgevoerd, maar
slechts over enkelen zijn details bekend: Korhoenders in de Kalmthoutse heide (VAN
VESSEM et al., in voorbereiding), Moeraskartelblad in "De Leiemeersen" in Oostkamp
(DECLEER, in voorbereiding), Ringslangen in "De Zegge" in Geel (BAUWENS, mondelinge
mededeling). Verder gebeuren er waarschijnlijk nog veel meer introducties of herintroducties door natuurliefhebbers zonder dat daar enige ruchtbaarheid aan gegeven wordt. Veel van
deze herintroducties zijn echter slecht of helemaal niet voorbereid en zijn dan ook vaak
gedoemd tot mislukken. Bovendien wordt er, op enkele uitzonderingen na, niet gezorgd voor
het opvolgen van de geïntroduceerde populatie.
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Herintroductie zou dus enkel mogen gebeuren als het op een wetenschappelijke manier
voorbereid en opgevolgd kan worden (zie verder) en zou niet zonder voorbereiding door
goedbedoelende natuurliefhebber uitgevoerd mogen worden. Indien dit toch gebeurt zouden deze herintroducties of introducties gemeld moeten worden zodat er zoveel mogelijk
lessen voor de toekomst uit getrokken kunnen worden. Herintroductie is en blijft de ultieme
noodoplossi ng voor (lokaal) uitgestorven soorten en het i steeds beter inspanningen te leveren voor het behoud van nog bestaande, bedreigde populaties, dan om achteraf te moeten
overgaan tot herintroductie. Door middel van herintroductie wordt een verkeerd beeld van
een maakbare natuur geschapen waar hetgeen op één plaats vernield werd op een andere
gewoon terug opgebouwd wordt, inclusief alle soorten planten en dieren (DESMET et al.,
1995a; W ANDERS, 1995). Bij herintroductie gaat het meestal slechts om één enkele soort, die
model staat voor de intactbeid van een geheel ecosysteem. Het herintroduceren van één
enkele soort betekent echter helemaal niet dat de gehele levensgemeenschap (met al zijn
parasieten, kleine ongewervelden, enz .... ) hersteld is.

4.2 I Definitie en criteria
Onder herintroductie wordt verstaan:

het, ten behoeve van het natuurbehoud, door de mens uitzetten van een bedreigde soort, die
oorspronkelijk in een gebied voorkwam, maar daaruit momenteel, door menselijk toedoen,
volledig verdwenen is (naar IUCN, 1987).
Onder introductie van een bedreigde inheemse soort verstaan we:

het, ten behoeve van het natuurbehoud, door de mens uitzetten van een bedreigde
inheemse soort, die oorspronkelijk niet in een gebied voorkwam, maar waarvoor het gebied
wel geschikt is.
Het uitzetten van niet-inheemse soorten wordt hier buiten beschouwing gelaten.
Met deze definitie kunnen ook regionale herintroducties bedoeld worden en moeten het
niet noodzakelijk soorten zijn, die niet meer in Vlaanderen voorkomen.
Voor Nederland (MlNlSTERIE VAN LANDBOUW EN VISSERIJ, 1989) en Groot-Brittannië
(JOlNT COMMITIEE FOR THE CONSERVATION OF BRITISH lNSECTS, 1986) zijn criteria opgesteld
waaraan voldaan moet worden bij herintroductie. Deze criteri a zouden bij voorkeur ook in
Vlaanderen toegepast kunnen worden.
1. Herintroductie komt enkel in aanmerking wanneer de desbetreffende soort uitgestorven
is ten gevolge van menselijke activiteiten. De potentiële terreinen moeten binnen het verspreidingsgebied van de soort liggen en de soort moet er ook vroeger waargenomen zijn.
2. Herintroductie dient slechts plaats te vinden waar de oorzaken, die tot het verdwijnen van
de soort geleid hebben, zijn opgeheven.
3. Herintroductie dient slechts plaats te vinden in gebieden, waar aan alle biotoopeisen van
de soort voldaan wordt.
4. Er moet voldoende kenms over de ecologie van de soort aanwezig zijn.
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5. Voor herintroductie dienen exemplaren gebruikt te worden van een populatie, die het
meest overeenkomt met de oorspronkelijk aanwezige populatie.
6. De bronpopulatie, waaruit de dieren voor de herintroductie komen, mag door het verwijderen van de dieren zelf niet bedreigd worden.
7. Vóór de herintroductie dient overleg met de eigenaar en de beheerder plaats te vinden
over de gewenste aanpassingen in het beheer op korte en lange termijn.
8. Naast het uitzetten van de betreffende dagvlindersoort verdient het aanbeveling om ook
soortspecifieke parasieten al s sluipwespen en -vliegen uit te zetten. Deze dieren spelen
immers een belangrijke ecologische, populatieregulerende rol in de overleving van dagvlinderpopulaties door ervoor te zorgen dat de draagkracht van het leefgebied niet overschreden wordt.
9. Na de herintroductie dient een evaluatie plaats te vinden door veldonderzoek gedurende
een reeks van jaren.
10. Herintroducties moeten steéds gemeld worden aan en geregistreerd worden door de
bevoegde administratie. Alle beweegredenen, alle aanpassingen aan inrichting en beheer
en alle onderzoeksresultaten van de uitgevoerde herintroducties dienen gepubliceerd te
worden (ook als de herintroductie mislukt).

4.3 I Procedure voor herintroductie
Indien aan de hoger vermelde criteria voldaan is en concreet aan de herintroductie van
bepaalde soorten dagvlinders gedacht wordt, zouden de volgende stappen doorlopen moeten
worden (IUCN, 1987):

Gemotiveerde aanvraag tot herintroductie aan de bevoegde administratie
In de eerste plaats dient aan de bevoegde administratie een gemotiveerde aanvraag gedaan
te worden waarin vermeld wordt welke soort waar geherintroduceerd zal worden en wat de
redenen zijn voor de herintroductie. Alvorens de aanvraag in te dienen moet de aanvrager
zich de vr_aag stellen of de soort, mits enig geduld en een betere inrichting van het landschap
in het algemeen (de zogenaamde Groene Hoofdstructuur, DE BLUST et al., 1992), het gebied
niet spontaan kan herkoloniseren. Ook dient nagegaan te worden of het (her)introduceren en
vervolgens soortgericht beheren van een gebied, niet zal leiden tot het verlies van andere
natuurwaarden. Indien het advies negatief is worden de volgende stappen overbodig. Het
moet ook van in het begin duidelijk zijn of er voldoende financiële middelen zijn om alle
volgende stappen te doorlopen .

Voorbereidende studie
Tijdens de voorbereidende studie moet in eerste instantie nagegaan worden of de herintroductie haalbaar is:
• wat was de oorzaak van het uitsterven van de soort?
• hoe is het vroegere leefgebied van de te herintroduceren soort veranderd sinds het verdwijnen van de soort?
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• is het leefgebied momenteel geschikt voor de soort of moeten er eerst beheerswerken uitgevoerd worden om te voldoen aan de eisen van de soort?
• zijn er nog geschikte bronpopulaties beschikbaar (voldoende groot, genetisch waarschij nlijk gelijkend,...)?
• indien het voortbestaan van de soort afhankelijk is van één of andere beheer vorm. is dit
beheer dan op lange termijn gegarandeerd?
• zijn er potentiële leefgebieden in de buurt waarnaar de vlinder zich spontaan kan verbreiden?
Pas al er op al deze vragen een afdoend antwoord gegeven is, kan overgegaan worden
tot het voorbereiden van de uitvoering van de herintroductie:
• uit welke bronpopulatie zullen de te herintroduceren dieren gehaald worden?
• met welk stadium zal de herintroductie uitgevoerd worden: ei, rups, pop of volwassen vlinders?
• hoeveel eitjes, rupsen, poppen of vlinders (hoeveel mannetjes en wijfjes) zullen er worden
gebruikt bij de herintroductie?
• op welk tijdstip van de vliegperiode gebeurt de herintroductie?
• moeten ook soortspecifieke parasieten geherintroduceerd worden en zo ja, waar worden ze
gehaald?
Eigenlij~e

herintroductie

Eenmaal de vorige stappen succesvol doorlopen zijn, kan overgegaan worden tot de eigenlijke herintroductie. Indien de herintroductie met adulte vlinders gebeurt is het aan te bevelen om dit 's avonds bij goed weer te doen zodat ze in de vegetatie kunnen wegkruipen.
Reeds kort na de herintroductie zou er nagegaan moeten worden of en hoever de geherintroduceerde vlinders zich verplaatsen.
Er kan al dan niet gekozen worden voor een begeleidende perscampagne om de publieke opinie duidelijk te maken hoe en waarom de herintroductie uitgevoerd werd, maar ook
hoe de natuurliefhebbers kunnen bijdragen tot het behoud van bedreigde soorten planten en
dieren in het algemeen en dagvlinders en hun leefgebieden in het bij zonder.

Monitoring van de geïntroduceerde populatie: opvolging en evaluatie
In de jaren die volgen op de herintroductie moet de populatie van dichtbij gevolgd worden
door middel van zeer regelmatige tellingen van het aantal indi viduen (indien mogelijk in alle
stadia). Dit kan het best gebeuren door middel van een monitoringroute, die indien nodig
aangepast wordt aan de vliegplaats van de geherintroduceerde vlinder . Ook moet worden
nagegaan of de soort zich in de omgeving heeft weten te vestigen door middel van spontane
herkolonisatie vanuit de geherintroduceerde populatie. Indien mogelijk moet ook het effect
van parasieten op de geherintroduceerde populatie nagegaan worden. Ten laatste enkele
jaren na de herintroductie dienen de werkwijze en de eerste resul taten gepubli:cec-rd te worden.
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4.4 I Herintroductie in de ons omringende landen en regio's
In de ons omringende landen en regio's werden al verschmende herintroducties uitgevoerd
en gebeurt bijna voortdurend onderzoek naar de mogelijkheden ervan. Vooral GrootBrittannië grijpt nogal snel naar herintroductie om een uitgestorven of bedreigde soort ter
hulp te komen. In Nederland en Wallonië daarentegen wordt pas sinds enkele jaren aan goed
onderzochte en goed opgevolgde herintroductie gedaan. We gaan kort in op enkele herintroducties in deze landen of regio 's.
In Wallonië is in 1994 de Moerasparelmoervlinder lokaal geherintroduceerd op een
geheim gehouden plaats in de Ardennen. De eerste resultaten zijn hoopgevend zodat gedacht
wordt aan het herintroducer.en van deze soort op nog meerdere plaatsen (GOFFART &
MOUSSON, 1995). Plannen voor de herintroductie van de in Wallonië met uitsterven bedreigde Veldparelmoervlinde~ vanuit een Vlaamse bronpopulatie werden vanwege het verschil in
leefgebied terug opgeborgen na overleg met de initiatiefnemers (Gabriël Nève en Philippe
Goffart, Université Catholique de Louvain-la-Neuve): in Vlaanderen komt de
Veldparelmoervlinder voor op zure, schrale graslanden, terwijl de herintroductie zou gebeuren op kalkgrasland. Bovendien zijn de Vlaamse populaties waarschijnlijk te klein om als
bronpopulatie te kunnen dienen. De dichtstbijzijnde populatie van de Veldparelmoervlinder
op kalkgraslanden bevindt zich in de Eifel (Duitsland).
In Nederland werden in 1990 het Pimpernelblauwtje (Maculinea teleius) en het Donker
pimpernelblauwtje (Maculinea nausithous) geherintroduceerd in de Moerputten in Brabant
(WYNHOFF, 1990 en 1991 ). Deze herintroductie was bijzonder goed voorbereid en wordt
momenteel nog steeds opgevolgd (WYNHOFF, 1994). Twee andere particuliere en minder
goed voorbereide herintroducties in Nederland zijn die van het Kalkgraslanddikkopje in
1989 (deze herintroductie is mislukt) en die van het Bruin dikkopje. Deze laatste soort is
geherintroduceerd in een leefgebied waarvan het voortbestaan op lange termijn niet verzekerd is (~YNHOFF & VAN SWAAY, 1995).

Groot-Brittannië is met meer dan 1.000 herintroducties ongetwijfeld het land meJ de
langste traditie op dit vlak (ÜATES & WARREN , 1990). Vele (her)introducties zijn echter
gebeurd door goedbedoelende, maar slecht voorbereide particulieren waardoor het slaagpercentage van deze (her)introducties in Groot-Brittannië niet erg hoog ligt. Andere herintroducties zijn dan weer bij zonder goed gedocumenteerd en, op een enkele uitzondering na (de
Grote vuurvlinder), ook succesvol verlopen: de Pruimepage (THOMAS J.A., 1974), de
Bosparelmoervlinder (WARREN, 1987a,b,c), het Heideblauwtje (THOMAS C.D., 1983, 1985),
de Grote vuurvlinder (DUFFEY, 1977), de Koninginnepage (DEMPSTER & HALL, 1980) en het
Tijmblauwtje (THOMAS J.A. , 1987).
Door de strikte bescherming van alle dagvlinders in Duistland (behalve de soorten van
het genus Pieris), gebeuren herintroducties hier enkel in het geniep. Er is dan ook weinig
informatie te vinden over eventuele herintroducties bij onze oosterburen.
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4.5 I Mogelijkheden voor herintroductie in Vlaanderen
Het onderzoek naar de mogelijkheden voor herintroductie in Vlaanderen kan opgedeeld worden in drie delen: 1) herintroductie van oorten met een beperkt voorkomen in Vlaanderen,
2) lokale herintroducties van nog in Vlaanderen voorkomende bedreigde soorten in opnieuw
geschikt gemaakte gebieden en 3) landelijke herintroducties van dagvlinders, die in
Vlaanderen uitgestorven zijn.

Herintroductie van soorten met een beperkt voorkomen in Vlaanderen
Voor dagvlinders, die in Vlaanderen altijd al een zeer beperkte verspreiding gehad hebben is
het behoud van de bestaande populaties, eerder dan herintroductie, de belangrijkste opdracht
(Tabel 111.2). De soorten, die aan kalkgraslanden gebonden zijn (Dambordje,
Dwergblauwtje, Kalkgraslanddikkopje) liggen in de nabijheid van de Vlaams-WaalsNederlandse grens (Voerstreek, Sint-Pietersberg en Nederlands Zuid-Limburg) zodat het
beheer en het aanleggen van geschikte lineaire landschapselementen of het uitwerken van
natuurontwikkelingsprojecten best in samenspraak met zowel de Nederlandse als de Waalse
overheid kan gebeuren. De Vlaamse populaties van het Spiegeldikkopje liggen aan de rand
van een groter gebied in Nederland. De leefgebieden van deze soort in Vlaanderen zij n gelegen in een natuurgebied en in het beheer wordt rekening gehouden met het voorkomen van
deze soort. De Kleine weerschijnvlinder komt op slechts één enkele plaats voor en het is nog
niet helemaal duidelijk of het om een tijdelijke populatie gaat of om een reeds langer
bestaande populatie. Ook hier ligt het leefgebied in een natuurgebied, zodat gehoopt mag
worden dat het voortbestaan van deze soort in Vlaanderen verzekerd is. De Rode vuurvlinder komt in Vlaanderen vermoedelijk slechts op één enkele plaats voor (Voerstreek). Door
aankoop en een geschikte beheer van dit leefgebied kan deze soort zich hier waarschijnlijk
handhaven.
Tabel Ill .2. Soorten. die altijd al een zeer beperkte verspreiding gehad hebben in\ laanderen en \\aarvoor herintroductie niet in aanmerking komt. Soorten gemarkeerd me t een "r' i-.omen in Vlaanderen
aan de rand van hun verspreidingsgebied Yoor.
Table 111.2. Specieç ll'ith a permanellf restricted di.strilm tion in Flanders a mi j(n· H1rich rc-imroduction
is irrelercmt. Species marked ~rith "r '' reach th e limit of their distrilmtion area 111 Flmrden.
Dambordje (Melanargia galathea) r
Dwergblauwtje (Cupido minimus) r
Kalkgraslanddikkopje (Spialia sertorius)

r

Klei ne weerschijnvlinder (Apatura i/ia) r
Rode vuurvlinder (Palaeochrysophanus hippothoë)
Spiegeldikkopje (Heteropterus morpheus) r

r

Lokale herintroductie
Voor lokale herintroducties komen enkel soorten in aanmerking die nog in Vlaanderen voorkomen en die momenteel bedreigd of kwetsbaar zijn (Rode lijst-categorieën 1, 2 of 3).
Verder moeten ze onvoldoende mobiel zijn om op eigen kracht nieuwe gebieden te kunnen
bereiken. Soorten, waarvoor lokale herintroducties reeds gebeurd of onderzocht zij n in de
buurlanden of -regio's zijn: de Bosparelmoervlinder (WYN HOIT, mondelinge mededeling),
het Heideblauwtje {THOMAS & H ARRISON, 1992), de Kommavlinder (THOMAS et al., 1986;
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THOMAS & JONES, 1993) en de Zilveren maan (PAVLTCEK-VAN BEEK & VAN DER MADE, 1995).
Voor Vlaanderen zouden drie bijkomende soorten in aanmerking kunnen komen voor lokale herintroducties: de Aardbeivlinder, het Veenhooibeestje en de Veldparelmoervlinder
(Tabel III.3). Voor al deze soorten is het in de eerste plaats wenselijk dat er onderzoek gedaan
wordt naar de populatie-structuur, de mobiliteit en het gebruik van landschapselementen
voor lokale verp laatsingen. Pas in de tweede plaats zou er gezocht moeten worden naar terreinen, die door middel van een aangepast beheer, opnieuw geschikt gemaakt kunnen worden voor een lokale herintroductie. Geïsoleerde kleine populaties hebben een geringere kans
op duurzame overleving, terwijl een netwerk van (kleine) populaties, die met elkaar in verbinding staan door de uitwisseling van individuen (de zogenaamde metapopulatie) minder
gevoelig is voor (plaatselijk) uitsterven.
Tabel 111 .3. Bedreigde. weinig mobiele soorten waarvoor onderzocht zou kunnen worden of lokale herintroducties in Vlaanderen mogelijk zijn.
Tahle /11.3. Threatened and lou mobile speciesjor which research should show iflocal re-introductions
are possihle in Flanders. · •
Aardbeivlinder (Pyrgus malvae)
Gentiaanblauwtje (Macu linea alcon)
Heideblauwtje (Plebejus argus)
Komrnavlinder (Hesperia comma)

Veenhooibeestje ( Coenonympha tullia)
Veldparelmoervlinder (Melitaea cinxia)
Zilveren maan (Clossiana selene)

Landelijke herintroductie
Bij een landelijke herintroductie gaat het om soorten, die in Vlaanderen uitgestorven zijn en
die op korte termijn niet spontaan nieuwe gebieden in Vlaanderen kunnen bereiken (Tabel
Ill.4). Voor deze soorten zou onderzocht moeten worden of de vroegere leefgebieden in
Vlaanderen opnieuw duurzaam geschikt g~maakt kunnen worden door rnidd~ van natuurbeheer of -ontwikkeling.
Tabel llJ.4. Uitgestorven soorten, die op korte termijn Vlaanderen waarschijnlijk niet op eigen kracht
kunnen he~koloniseren en waarvoor onderzocht zou kunnen worden of herintroductie in Vlaanderen
mogelijk is. Soorten gemarkeerd met een "r" komen in Vlaanderen aan de rand van hun verspreidingsgebied voor.
Table 111.4. E.rtinct species that are probab/y unable to recoloni:;e Flanders spontaneously mul for
which research slwuld sholl' if re-i111roduction in Flanders is possible. Species marked with "r" reach
the limit of their distribution area in Flanders.
Bosparelmoervlinder (Mellicta athalia)
Duinparelmoervlinder (Fabriciana niobe)
Moerasparelmoervlinder (Eurodryas aurinia)

Tweekleurig hooibeestje (Coenonympha arcania) r
Vals heideblauwtje (Lycaeides idas) r

Van bepaalde uitgestorven soorten zijn de vroegere leefgebieden met zekerheid verdwenen of zijn de kenmerken ervan totaal veranderd (Tabel III.5). Herintroductie komt hierdoor
dan ook niet meer in aanmerking. Voor het Bleek blauwtje zijn in Vlaanderen geen kalkgraslanden met Paardehoefklaver meer aanwezig. Het Bretons spikkeldikkopje is uit de duinen verdwenen door verstruweling van korte en schrale duingraslanden, een leefgebied dat
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momenteel niet meer voldoende aanwezig is aan de Belgische kust. Voor de Grote ijsvogelvlinder ontbreken geschikte bosgebieden met voldoende waardplanten. De Kleine heivlinder
vindt reeds lang geen voldoende grote, geschikte leefgebieden meer in de Kempen, enerzijds
door vergras ing en successie van de heide (verdwijnen van stuifd uinen) en anderzijds door
aanplantingen van naaldbomen. Voor het Pimpernelblauwtje zijn er in Vlaanderen waarschijnlijk geen geschikte vochtige graslanden aanwezig met voldoende Grote pimpernel en
met de geschikte waardmier; de oorspronkelijke leefgebieden zijn omgevormd tot intensieve landbouwgronden en du s niet langer geschikt voor deze soort. Het
Zilverstreephooibeestje, dat vroeger voorkwam in het Zoniënbos, i een bijzonder veeleisende soort; nergens in Vlaanderen zijn momenteel geschikte vochtige bossen aanwezig
waar de waardplant in de juiste omstandigheden groeit. Voor de Zilvervlek zijn momenteel
evenmin geschikte leefgebieden aanwezig: open plekken met viooltjes in voldoende grote
bosgebieden. Voor nog andere uitgestorven soorten (Groot geaderd WitJe,
Kaasjeskruiddikkopje en Woudparelmoervlinder) is het niet duidelijk waarom ze uit
Vlaanderen verdwenen zijn zodat ook hier (nog) niet onmiddellijk gedacht kan worden aan
herintroductie.
Om te achterhalen waarom een soort uit Vlaanderen verdwenen is zal het buitenlands
ecologisch onderzoek op deze soorten, op de voet gevolgd moeten worden. Eenmaal de ecologische eisen van de uitgestorven soorten beter bekend zijn, kan onderzocht worden of herintroductie in Vlaanderen tot de mogelijkheden behoort. Van de lepepage is, door de verborgen levenswijze, onvoldoende gekend over de verspreiding om iets te kunnen zeggen
over herintroductie. Onderzoek zou eerst en vooral moeten duidelijk maken of deze soort
nog in Vlaanderen voorkomt of niet.
Tabel TII.5. Uitgestorven ~oorten. waarvan de vroegere leefgebieden niet meer gesclukt 11jn ot waar\an de oorzaken van hun verdwijnen niet gekend zijn (gemarkeerd met een •·). Soorten gemarkeerd met
een ·'r" komen in Vlaanderen aan de rand van hun ver~preidingsgebied \OOr. H.:nntroJuctie in
Vlaanderen is voor deze soorten momenteel irrek' ant.
Tc1ble l/1.5. Extinct species of ll'lzich tlte farmer habitat\ are lW lon~er .\1/ita/Jie or Jflr ll'hich lh<' reasol!.\ fortheir extin ction are unknown (marked u·irlt *). Species marked H'itlt "r" rcad1 the limit of fit( ir
distributi011 area in Flanders. Re-introduction of these specie.\ in Flanden is irrcf<·,·wll at prnent
Bleek blauwtje (Lysandra coridon) r
Bretons spikkeldikkopje (Pyrgus armoricanus)
Groot geaderd witje * (Aporia crataegi) r
Grote ijsvogelvlinder (Limenitis populi) r
lepepage (Satyrium w-album)
Kaasjeskruiddikkopje* ( Carcharodus alceae) r

r

Kleine heivli nder (Hipparchia statilinus) r
Pimpernelblauwtje (Maculinea teleius) r
Woudparelmoervlinder * (Melitaea diamina) r
Zilverstreephooibeestje (Coenonympha hero) r
Zilvervlek ( Clossiana euphrosyne)

4.6 I Mogelijkheden voor spontane herkolonisatie in Vlaanderen
Voor uitgestorven, bedreigde of kwetsbare soorten, die voldoende mobiel zijn, moet niet
gegrepen worden naar herintroductie. Door middel van een aangepast beheer in de hu idige
leefgebieden en het aanleggen van geschikte lineaire en puntvormige land. chapselementen
tussen bestaande populaties, maar ook tussen potentieel geschikte, niet bezette, leefgebieden,
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zouden deze vrij mobiele soorten zich op eigen kracht kunnen verplaatsen. Voor deze vlinders zou bijkomend onderzoek verricht kunnen worden naar het gebruik van landschapselementen bij hun verplaatsingen.
Ook hier kan een onderscheid gemaakt worden tussen spontane Lokale herkolonisatie
vanuit nog in Vlaanderen voorkomende populaties van bedreigde of kwetsbare dagvlinders
en spontane landelijke herkoloni satie vanuit buitenlandse populaties.

Lokale herkolonisatie vanuit bestaande Vlaamse populaties
Verschillende bedreigde en nog in Vlaanderen voorkomende soorten dagvlinders zijn voldoende mobiel om op lokale schaal en op midden-lange termijn opnieuw geschikt geworden
gebieden te herkoloniseren (Tabel ill.6). Voor deze soorten is het belangrijk om onderzoek
te verrichten naar de manier· waarop ze zich in het landschap verplaatsen en waaraan het
landschap moet voldoen om geschlkt(er) te worden voor lokale verplaatsingen.
Tabel III.6. Bedreigde soorten, die zich mits een aangepast beheer Jokaal kunnen handhaven of uitbreiden en waarvoor herintroductie niet noodzakelijk is. Onderzoek zou duidelijk moeten maken aan
welke eisen een ecologische structuur moet voldoen om van nut te kunnen zijn voor lokale verplaat ingen. Soorten gemarkeerd met een "r" komen in Vlaanderen aan de rand van hun areaal voor.
Table 111.6. Threatened species that are able to maintain or expand their populations /ocal/y through
habitat managementand for which re-in.troduction is nol necessary. Further research on recoloni;:.ation possibilites and landscape use during dispersa/is requested. Species marked with "r" reach the
limit of their distribution area in Flanders.
Bont dikkopje (Carterocephalus palaemon)
Boswitje (Leptidea sinapis) r
Bruin blauwtje (Aricia agestis)
Bruine eikepage (Nordmannia ilicis)
Eikepage (Quercusia quercus)
Groentje (Ca llophrys rubi)
Grote vos (Nymphalis polychloros)

Grote weerschijnvlinder (Apatura iris)
Heivlinder (Hipparchia semele)
Keizersmantel (Argynnis paphia)
Klaverblauwtje (Cyaniris semiargu,s) r
Kleine ijsvogelvlinder (Ladoga camilla)
Sleedoompage (Thee/a betulae)

Landelijke herkolonisatie vanuit het buitenland
Voor voldoende mobiele soorten, die in Vlaanderen uitgestorven zijn, zou onderzoek moeten uitwijzen of er nog leefgebieden zijn die door middel van beheer of natuurontwikkeling
opnieuw geschikt gemaakt kunnen worden (Tabel ill.7). Hiervoor kan nagegaan worden
waar regelmatig zwervende exemplaren waargenomen worden en waarom deze soorten op
dergelijke plaatsen geen populatie kunnen vestigen. Eenmaal de eisen van de soort aan zijn
omgeving voldoende gekend zijn kunnen potentieel geschikte gebieden zodanig beheerd
worden dat zwervende exemplaren zich opnieuw blijvend zouden kunnen vestigen.
Herintroductie is voor deze mobiele soorten dus niet noodzakelijk, onderzoek naar het
geschikt maken van leefgebieden echter wel. De meeste van deze soorten komen nog net
over de grens voor in Nederland, Wallonië of Frankrijk zodat het inrichten of beheren van
potentieel geschikte leefgebieden best grensoverschrijdend kan gebeuren.
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De Adippevlinder is waarschijnlijk voldoende mobiel om vanuit de Ardennen of de Eifel
de Voerstreek te bereiken . Ook in het Nederlandse Zuid-Limburg worden af en toe zwervende exemplaren aangetroffen (T AX, 1989). De vroegere leefgebieden in het Zoniënbos lijken te veraf te liggen voor spontane herkolonisatie. Het Bruin dikkopje kan, door het
geschikt inrichten van het landschap, mi sschien spontaan de nabij gelegen kalkhoudende
gebieden in zuidoost-Limburg en de Voerstreek bereiken. De Bruine vuurvlinder werd in
Nederland reed op grote afstand van de bekende vli egplaatsen waargenomen zodat deze
soort in staat geacht moet worden om potentiëel geschikte gebieden in Vlaanderen te ku nnen bereiken. Ook voor de Grote parelmoerv linder is het waarschijnlijk mogelijk om
geschikte gebieden te bereiken; de soort werd in ieder geval reeds waargenomen in een
potentiëel geschikt gebied aan de Belgische kust. De Kleine parelmoervlinder wordt reeds
jaarlijks waargenomen in het staatsnatuurreservaat "De Westhoek" in De Panne zodat
gehoopt kan worden dat deze soort er zich, mits een aangepast beheersplan, blij vend zal kunnen hervestigen. Als treklustige dagvlinder kan de Rouwmantel zowat overal in Vlaanderen
waargenomen worden. Ondanks de aanwezigheid van ogenschijnlijk geschikte bosgebieden
lijkt deze soort zich in Vlaanderen niet te kunnen handhaven.
Tabel III.7. Uitge torven oorten, die waarsch ij nl ijk vo ldoende mobiel zijn om vanuit bestaa nde bui tenl and e populaties geschikt gemaakte gebieden in Vlaanderen te kunnen bereiken . Onderzoek zou
duidelijk moeten maken aan welke eisen een eco logische structuur moet voldoen om van nut te ku nnen zij n voor lokale verpl aatsingen. Soorten gemarkeerd met een " r" komen in Vlaande ren aan de rand
van hun areaal voor.
Table lil. 7. Extinct species that are p robably sufficiently mobile ro recoloni::.e Flanders spontaneomly.
Further research on recoloni::.ation possibilites and landscape use dw·ing dispersol is requested.
Species markeel 1vith "r " reach the limit of their distribution area in Flanders.
Adippevlinder (Fabriciana adippe)
Bruin dikkopje (Erynnis tages) r
Bruine vuurvlinder (Heodes tiryrus)

Grote parelmoervlinder (Mesoacidalia ag/aja)
Kleine parelmoervlinder (Issoria lathonia)
Rouwmantel (Nympha/is antiopa) r

5 I Vergelijking met Rode lijsten in de buurlanden of -regio's
In onze buurl anden of -regio's bestaan eveneens Rode lijsten van dagvlinders: Wallonië
(GOFFART et al., 1992), Nederland (WYNHOFF & VAN SWAAY, 1995), Duitsland (PRETSCHER.,
1984), en Groot-Brittannië (SHIRT, 1987). In Tabel III.8 worden de soorten gegeven die in
Vlaanderen in mindere of meerdere mate bedreigd zijn en wordt ook de Rode lij st-categorie
van de buurlanden of -regio 's vermeld. Ook soorten, die in de buurl anden of -regio 's op de
Rode lij st staan en niet in Vl aanderen, worden in deze tabel opgenomen.
Tabe l III.8. Vergelijking tu sen de V laamse Rode lijs t en de Rode lij sten uit onze buurlanden en regio's. VL =Vlaanderen. W =Wa llonië (GOFFART et al .. 1992 ). NL =Nederl and (WYNHOFF & VA"<
SWAAY. 1995). D = Duitsland (P RETSCHER, 1984), GB = Groot-Brittanni ë (SH IRT, 1987). 0 =
Uitgestorven, 0+ = Uitgestorven, maar er worden nog af en toe zwerver waargenomen. 0 1 =
Uitge torven oort die geherintroduceerd werd, I =Met uitsterven bedreigd, 2 =Bedre igd. 1-2 (enke l
gebruikt in Wallo nië e n Groot-Bri ttan nië) =Bedreigd, 3 = Kwetsbaar, 3? (enke l gebruikt in Walloni ë)
= Waar chijnlij k kwetsbaar, G (enkel gebruikt in Nederland\ = Gevoelig, Z """ Zeldzaam, ?
On voldoe nde gekend , N = Murn~.:.ntce l niet bedre igd : -=de soort is niet inhee ms in het land.
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Table 111.8. Comparison between the Red list of Flanders and the redlists in surrounding countries and
regions. VL =Flanders, W = Wa l/onia (GOFFi\RT et al., 1992), NL = The Netherlands (WYNHOFF & VAN
SIVAill', 1995), D = Gennany (PRJ:.TSCHER, 1984), GB = Great-Britain (SHIRT, 1987). 0 = Extinct, 0+ =
Extinct, blll occasionaly migremis are observed, Oi = Extinct species that has been re-introduced, 1 =
Critica l/y endclllgered, 2 = Endangered, 1-2 (only used in Wallonia and Great-Britain) = Endangered,
3 = Vu lnerable, 3? (on ly used in Wa llonia) = Probably vulnerable, G (only used in The Netherlands)
= Susceptible, Z = Rare, ? = 1nsufficiently known, N = Notthreatened at present; - = the species is nor
indigenous in the coun11y.

Soort
Aardbeivlinder (Pyrgus malvae)
Adippevlinder (Fabriciana adippe)
Bleek blauwtje (Lysandra coridon) r
Bont dikkopje (Carterocephalus palaemon)
Bosparelmoervlinder (Mellicta a(halia)
Boswitje (Leptidea sinapis) r
Bretons spikkeldikkopje (Pyrgus armoricanus) r
Bruin blauwtje (Aricia age~tis)
Bruin dikkopje (E1ynnis tages) r
Bruine eikepage (Nordmannia ilicis)
Bruine vuurvlinder (Heodes tityrus)
Dambordje (Melanargia galathea) r
Duinparelmoervlinder (Fabriciana niobe)
Dwergblauwtje (Cupido minimus) r
Gentiaanblauwtje (Maculinea alcon)
Groentje (Callophrys rubi)
Groot geaderd witje (Aporia crataegi) r
Grote ijsvogelvlinder (Limen itis populi) r
Grote parelmoervlinder (Mesoacida lia aglaja)
Grote vos (Nymphalis polychloros)
Grote weerschijnvlinder (Apatura iris)
Heideblauwtje (Plebejus argus)
Heivlinder (Hipparchia semele)
lepepage (Satyrium w-album)
Kaasjeskruiddikkopje (Carcharodus alceae) r
Kalkgraslanddikkopje (Sp ialia sertorius) r
Keizersmantel (Argynnis paphia)
Klaverblauwtje (Cyaniris semiargus) r
Kleine heivlinder (Hipparchia statilinus) r
Kleine ijsvogelvlinder (Ladoga camilla)
Kleine parelmoervlinder (Jssoria lathonia)
Kleine weerschijnvlinder (Apatura ilia) r
Kommavli nder (Hesperia comma)
Koninginnepage (Papilio machaon)
Moerasparelmoervlinder (Eurodryas aurinia)
Oranje zandoogje (Pyronia tithonus)
Pimpernelblauwtje (Maculinea teleius) r
Rode vuurvlinder (Palaeochrysophanus hippothoë)
Rouwmantel (Nymphalis antiopa) r
Sleedoompage (Thecla betulae)
Spiegeldikkopje (Heteropterus morpheus) r
Tweekleurig hooibeestje (Coenonympha arcania) r
Vals heideblauwtje (Lycaeides idas) r
Veenhooibeestje (Coenonympha tullia)
Veldparelmoervlinder (Melitaea cinxia)
Woudparelmoervlinder (Melitaea diamina) r
Zilveren maan (Clossiana selene)
Zilverstreephooibeestje (Coenonympha hero) r
Zilvervlek (Clossiana euphrosyne)
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Negentien soorten komen voor op alle Rode lijsten van de ons omringende landen of
regio's waar de soort inheems is: Adippevlinder, Bretons spikkeldikkopje, Bruine eikepage,
Duinparelmoervlinder, Gentiaanblauwtje, Groot geaderd witje, Grote ijsvogelvlinder, Grote
vos, Kaasjeskruiddikkopje, Kalkgraslanddikkopje, Kleine heivlinder, Kleine weerschijn vlinder, Pimpemelblauwtje, Rode vuurvlinder, Rouwmantel, Spiegeldikkopje, Vals heideblauwtje, Woudparelmoervlinder en Zilverstreephooibeestje. In Vlaanderen zijn echter al 12 van
deze soorten uitgestorven.
Uit Tabel ill.9 blijkt dat Vlaanderen, met 66% bedreigde soorten, tot de sterkst verarmde en gedegradeerde vlinderregio's in Noordwest-Europa behoort. Nederland en Wallonië
hebben met respektievelijk 67 % en 65% een vergelijkbaar aantal bedreigde soorten als
Vlaanderen. De situatie in Duitsland is met 53% iets beter en in Groot-Brittannië is momenteel slechts 18% van de dagvlinders bedreigd. Het degelijke onderzoek naar dagvlinders en
de vertaling daarvan naar bescherrningsmaatregelen lijkt in Groot-Brittannië dus vruchten af
te werpen.
Tabel Ill.9. Vergelijking van het aantal soorten per Rode lijst-categorie in onze buurlanden of -regio's.
Tab ie IJ/. 9. Compariso11. of the number of Red list species per category in the sw-rotmding cow1rries or
regions.

Uitgestorven
Met uitsterven bedreigd
Bedreigd
Kwetsbaar
Zeldzaam
Gevoelig
Waarschijnlijk kwetsbaar
Onvoldoende gekend
Momenteel niet bedreigd
Totaal aantal soorten
Aantal bedreigde soorten
Procent bedreigd soorten

Vlaanderen

Wallonië

Nederland

21

16

17
7

8

6
7
4

12
39

11

10

Duitsland Groot-Brittannië

2

3

13

27
42
9

2
3
2

2

23

9
4
23

23

84

46

70
46
66%

103
67
65 %

70
47
67%

177

56
10
18%

1

93
53%

6 I Herzien van de Rode lijst
Vanwege de veranderlijkheid van het voorkomen van dagvlinders zal ook de Rode lijst
regelmatig aangepast moeten worden. In Nederland stelde de NATUURBESCHERMINGSRAAD
(1994) voor om de Nederlandse Rode lijsten om de tien jaar te herzien. Dit zou ook in
Vlaanderen als haalbare periodiciteit gebruikt kunnen worden. Op die manier blijft de Rode
lijst steeds voldoende up-to-date en kunnen ten alle tijde de meest prioritaire beschermingsen beheersmaatregelen voorgesteld worden. Het regelmatig herzien van de Rode lijst laat toe
om ze te gebruiken als toetsingsinstrument van het gevoerde natuurbehoudsbeleid: bij een
goed gevoerd beleid zou de volgende Rode lijst van de V!aam:,e da 0 linder dan ook minder bedreigde soorten moeten bevatten. Een tweede voordeel van het herzien van Rode lijs-
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ten is dat nieuw verworven ecologische kennis steeds omgezet kan worden in aanvullende
behouds- en beheersmaatregelen.
Samen met deze Rode lijst start de Vlaamse Vlinderwerkgroep vzw een nieuw project
om meer ecologische informatie te verkrijgen over de vindplaatsen van bedreigde dagvlinders. Naast dit nieuwe project zal het monitoren van dagvlinders, dat in Vlaanderen in 1991
van start ging, zich meer en meer gaan richten op het volgen van bedreigde en zeldzame
soorten. Beide projecten vormen een bijzonder nuttige aanvulling op het maken van Rode
lijsten en soortbeschermingsplannen, omdat er jaarlijks gegevens beschikbaar zijn over de
verschillende soorten. We stellen deze projecten hieronder kort voor.

6.1 I Project "Bedreigde dagvlinders"
Dit nieuwe project van de Vlaamse Vlinderwerkgroep vzw, in samenwerking met het
Instituut voor Natuurbehoud, zal zich richten op de dagvlinders die in deze Rode lijst in de
categorieën "Uitgestorven in Vlaanderen", "Met uitsterven bedreigd", "Bedreigd",
"Kwetsbaar", "Zeldzaam" en "Onvoldoende gekend" staan. Van deze soorten willen we zo
veel mogelijk informatie inwinnen over de vindplaats, de momenteel toegepaste lokale
beheers- en bescherrningsmaatregelen en de lokale bedreigingen. Op die manier kunnen we
een gegevensbestand aanleggen waarmee we zeer snel en gedetailleerd kunnen reageren op
vragen van de overheid of particulieren in verband met de waarde van bepaalde gebieden,
maar ook in verband met het gewenste beheer voor het gebied. Dit gegevensbestand zal ons
eveneens toelaten om de eigenaars en!of de beheerders te vragen rekening te houden met de
aanwezigheid van één of meerdere bedreigde dagvlindersoorten in hun gebied. Voor dit nieuwe project zijn speciale formulieren ontworpen die naar alle medewerkers van de
Vlinderwerkgroep gestuurd zullen worden.

6.2 I Dagvlindermonitoring
Sinds 1991 loopt er op initiatief van de Vlaamse Vlinderwerkgroep in Vlaanderen een dagvlindermonitoring-project dat uitgevoerd wordt door vrijwillige medewerkers. Het project
wordt mogelijk gemaakt door de medewerking van De Nederlandse Vlinderstichting
(Wageningen) en het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (Voorburg).
Dagvlindermonitoring bestaat erin dat een vast traject, onder bepaalde weersvoorwaar:den,
wekelijks gewandeld wordt tussen begin april en eind september. Tijdens het wandelen van
dit traject wordt voor elke waargenomen soort het aantal individuen geteld. Op die manier
kunnen de gegevens jaarlijks op een cijfermatige manier met elkaar vergeleken worden en
kunnen uitspraken gedaan worden over de voor- of achteruitgang van bepaalde soorten
(MAES, 1994). Van de ongeveer veertig vlinderroutes, die verspreid liggen over Vlaanderen,
worden er verscheidene speciaal gewandeld voor het volgen van een bedreigde vlindersoort
(Bont dikkopje, Groentje, Heideblauwtje, Kleine ijsvogelvlinder, Veldparelmoervlinder, ... ).
Het is de bedoeling om in de toekomst nog meer routes te organiseren die een populatie van
een bedreigde dagvlinder volgen. Voor deze routes kan het volstaan om enkel tijdens de
vliegperiode van de bedreigde soort te wandelen voor het bekomen van jaarlijks vergehjkbare tellingen. Hierdoor komen we niet alleen meer te weten over hoe populaties van
bedreigde soorten van jaar tot jaar fluctueren onder invloed van de jaarlijks wisselende weersomstandigheden, maar ook wat de effecten van het eventueel gevoerde beheer zijn. Indien

III Algemene bespreking I 135

blijkt dat een soort jaar na jaar achteruitgaat kan getracht worden om tijdig de nodige
beschermings-of beheer maatregelen voor te stellen.
Door de goede samenwerking met de Nederland e Vlinderstichting zullen regelmatig
rapporten, verslagen en artikels gepubliceerd worden over dagvlindermonitoring in
Nederland en Vlaanderen samen. Op die manier kaderen de Vlaamse vlindenoutes in een
groter geheel en wordt de verkregen informatie nog meer betrouwbaar en nog beter bruikbaar bij de bescherming van dagvlinders.
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BIJlAGE 1
Standaardlijst van de 10 I in Vlaanderen waargenomen dagvlinderssoorten. De Nederlandse
en wetenschappelijke naamgeving is volgens WYNHOFF et al. ( 1992), de systematische volgorde is volgens BrNK (1992). Regelmatige trekvlinders worden aangeduid met een t, dwaalgasten worden aangeduid met een •. Twijfelachtige of niet bevestigde waarnemingen worden aangeduid met een ?, geïntroduceerde soorten zijn aangeduid met een i.
Hesperoidea
Hesperiidae (Dikkopjes)
Pyrginae
Kalkgraslanddikkopje (Spialia sertorius HOFFMANNSEGG, 1804)
Aardbeivlinder (Pyrgus malvae LINNAEUS, 1758)
Bretons spikkeldikkopje (Pyrgus armoricanus ÜBERTHÜR, 191 0)
Groot spikkeldikkopje (Pyrgus alveus HÜBNER, 1803) ?
Kaasjeskruiddikkopje (Carcharodus alceae ESPER, 1780)
Bruin dikkopje (Erynnis tages LINNAEUS, 1758)
Hesperiinae
Spiegeldikkopje (Heteropterus morpheus PALLAS, 1771)
Bont dikkopje (Carterocephalus palaemon PALLAS, 1771)
Dwergdikkopje (Thymelicus acteon ROTTEMBURG, 1775) ?
Geelsprietdikkopje (Thymelicus sylvestris PODA, 1761)
Zwartsprietdikkopje (Thymelicus lineola ÜCHSENHElMER, 1808)
Kommavlinder (Hesperia comma LINNAEUS, 1758)
Groot dikkopje (Ochlodes venatus BREMER & GREY , 1852)

Papilionoidea
Papilionidae (Grote pages)
Papilioninae
Koninginnepage (Papilio machaan LINNAEUS, 1758)
Koningspage (lphiclides podalirius LINNAEUS, 1758) *
Parnassiinae
Kleine apollovlinder (Parnassius phoebus FABRICIUS, 1793)
Pieridae (Witjes)
Pierinae
Groot geaderd witje (Aporia crataegi LINNAEUS, 1758)
Groot koolwitje (Pieris brassicae LINNAEUS, 1758)
Klein koolwitje (Pieris rapae LINNAEUS, 1758)

?
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Klein geaderd witje (Pieris napi LINNAEUS, 1758)
Resedawitje (Pontia daplidice LINNAEUS, 1758)*
Oranjetipje (Anthocharis cardamines LINNAEUS, 1758)

Dismorphiinae
Boswitje (Leptidea sinapis LINNAEUS, 1758)

Coliadinae
Veenluzernevlinder (Colias palaeno LINNAEUS, 1761)*
Oranje luzernevlinder (Colias crocea GEOFFROY IN FOURCROY, 1785) 1
Gele luzernevlinder (Colias hyale LINNAEUS, 1758) t
Zuidelijke luzernevlinder (Colias alfacariensis BERGER, 1948) •
Citroenvlinder (Gonepteryx rhamni LINNAEUS, 1758)

Lycaenidae (Blauwtjes)
Theclinae
Sleedoompage (Thecla betulae LINNAEUS, 1758)
Eikepage (Quercusia quercus LINNAEUS, 1758)
Bruine eikepage (Nordmannia ilicis EsPER, 1779)
lepepage (Satyrium w-album KNocH, 1782)
Pruimepage (Satyrium pruni LINNAEUS, 1758)?
Groentje (Callophrys rubi LINNAEUS, 1758)

Lycaeninae
Kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas LINNAEUS, 1761)
Rode vuurvlinder (Palaeochrysophanus hippothoe LINNAEUS, 1761)
Morgenrood (Heodes virgaureae LINNAEUS, 1758)*
Bruine vuurvlinder (Heodes tityrus LINNAEUS, 1761)

Polyommatinae
Tijgerblauwtje (Lampides boeticus LINNAEUS, 1767)*
Boomblauwtje (Celastrina argiolus LINNAEUS, 1758)
Staartblauwtje (Everes argiades PALLAS, 1771) •
Dwergblauwtje (Cupido minimus FuEssLIN, 1775)
Klaverblauwtje (Cyaniris semiargus RoTIEMBURG, 1775)
Gentiaanblauwtje (Maculinea alcon DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Pimpernelblauwtje (Maculinea teleius BERGSTRÄSSER, 1779)
Klein tijmblauwtje (Pseudophilotes baton BERGSTRÄSSER, 1779) •
Heideblauwtje (Plebejus argus LINNAEUS, 1758)
Vals heideblauwtje (Lycaeides idas LINNAEUS , 1761)
Bruin blauwtje (Aricia agestis DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Witstreepblauwtje (Agrodiaetus darnon DENIS & ScHIFFERMÜLLER, 1775)

i
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Esparcetteblauwtje (Agrodiaetus thersites CANTENER, 1834) •
Icarusblauwtje (Polyommatus icarus RoiTEMllURG, 1775)
Adonisblauwtje (Lysandra beUargus ROITEMBURG, 1775) •
Bleek blauwtje (Lysandra coridon PODA, 1761)
Bronzen geraniumblauwtje (Cacyreus marshalli BUTLER, 1898)

i

Riodininae
Sleutelbloemvlinder (Hamearis lucina LINNAEUS, 1758) •
Nymphalidae (Aurelia's)
Apaturinae

Grote weerschijnvlinder (Apatura iris LINNAEUS, 1758)
Kleine weerschijnvlinder (Apatura ilia DENIS & ScHrFFERMÜLLER, 1775)
Limenitinae
Grote ijsvogelvlinder (Limenitis populi LrNNAEUS, 1758)
Kleine ijsvogelvlinder (Ladoga camilla LINNAEUS, 1764)
Blauwe ijsvogelvlinder (Ladoga reducta STAUDfNGER, 1901) •
Nymphalinae
Dagpauwoog (lnachis io LINNAEUS, 1758)
Distelvlinder (Cynthia cardui LINNAEUS, 1758) t
Atalanta (Vanessa atalanta LINNAEUS, 1758) t
Rouwmantel (Nymphalis antiopa LINNAEUS, 1758)
Grote vos (Nymphalis polychloros LINNAEUS, 1758)
Kleine vos (Aglais urticae LINNAEUS, 1758)
Gehakkelde aurelia (Polygonia c-album LINNAEUS, 1758)
Landkaartje (Araschnia levana LINNAEUS, 1758)
Argynninae
Keizersmantel (Argynnis paphia LINNAEUS, 1758)
Grote parelmoervlinder (Mesoacidalia aglaja LINNAEUS, 1758)
Duinparelmoervlinder (Fabriciana niobe LfNNAEUS, 1758)
Adippevlinder (Fabriciana adippe DENIS & SCHlFFERMÜLLER, 1775)
Kleine parelmoervlinder (lssoria lathonia LINNAEUS, 1758)
Zilveren maan (Clossiana selene DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Zilvervlek (Clossiana euphrosyne LINNAEUS, 1758)
Akkerparelmoervlinder (Clossiana dia LINNAEUS, 1767)*
Melitaeinae
Veldparelmoervlinder (Melitaea cinxia LINNAEUS, 1758)
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Woudparelmoervlinder (Melitaea diamina LANG, 1789)
Bosparelmoervlinder (Mellicta athalia ROTTEMBURG, 1775)
Steppeparelmoervlinder (Mellicta aurelia NICKERL, 1850) *
Moerasparelmoervlinder (Eurodryas aurinia RoTTEMBURG, 1775)

Satyrinae (Zandoogjes)
Dambordje (Melanargia galathea LlNNAEUS, 1758)
Witbandzandoog (Brintesia circe FABRICIUS, 1775) •
Heivlinder (Hipparchia semele LINNAEUS, 1758)
Kleine heivlinder (Hipparchia statilinus HUFNAGEL, 1766)
Zomererebia (Erebia aethiops ESPER, 1777) *
Voorjaarserebia (Erebia medu,sa DENlS & ScHIFFERMüLLER, 1775) •
Bruin zandoogje (Maniola jurtina LINNAEUS, 1758)
Oranje zandoogje (Pyronia tithonus LlNNAEUS, 1771)
Veenhooibeestje (CoenÓnympha tullia MÜLLER, 1764)
Hooibeestje ( Coenonympha pamphilus LlNNAEUS, 1758)
Tweekleurig hooibeestje (Coenonympha arcania LlNNAEUS, 1761)
Zilverstreephooibeestje (Coenonympha hero LlNNAEUS, 1761)
Goudooghooibeestje (Coenonympha oedippus FABRICIUS, 1787) ?
(Coenonympha dorus ESPER, 1782) ?
Koevinkje (Aphantopus hyperantus LlNNAEUS, 1758)
Bont zandoogje (Pararge aegeria LlNNAEUS, 1758)
Argusvlinder (Lasiommata megera LlNNAEUS, 1767)
Rotsvlinder (Lasiommata rnaera LlNNAEUS, 1758) *

Danainae (Monarchvlinders)
Monarchvlinder (Danaus plexippus LlNNAEUS, 1758) *

I
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BIJLAGE 2
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Biotooptypen van de 70 inheemse dagvlinder soorten (aangepast naar BINK, 1992). RLC =
Rode lijst-categorie: 0 = Uitgestorven in Vlaanderen; 1 = Met uit terven bedreigd ; 2 =
Bedreigd; 3 = Kwetsbaar; Z =Zeldzaam ; ? = Onvoldoende gekend ; N = Momentee l niet
bedreigd. Biotooptypen: B =Bossen ; S =Struwe len ; Br =Bosranden; R =ruigten ; G = graslanden ; H =heiden; Mh =moerassen en hoogvenen.
Soort (Wetenschappelijke naam)
Grote ijsvogelvlinder (Limenitis populi)
Eikepage (Quercusia quercus)
lepepage (Saryrium w-album)
Kleine weerschijnvlinder (Apatura i/ia)
Grote vos (Nympha /is polychloros)
Woudparelmoervlinder (Melitaea diamina)
Bosparelmoervlinder (Me/Licta athalia)
Zilverstreephooibeestje (Coenonympha hero)
Keizersmantel (A rgynnis paphia)
Groot geaderd witje (Aporia crataegi)
Adippevlinder (Fab riciana adippe)
Boswitje (Lep tidea sinapis)
Grote weerschijnvlinder (Apatura iris)
Kleine ij S \~ogelvlinder (Ladoga camilla)
Rouwmantel (Nymphalis antiopa)
Bont zandoogje (Pararge aegeria)
Bruine eikepage (Nordmannia ilicis)
Landkaartje (Araschnia levana)
Gehakkelde aurelia (Polygonia c-album )
Citroenvlinder (Gonepteryx rhamni)
Boomblauwtje ( Celastrina argiolus)
Koevinkje (Aphantopus hyperantus)
Oranje zandoogje (Pyronia tithonus)
Oranjetipje (Anthocharis cardamines)
Geelsprietdikkopje (Thymelicus sylvestris)
Groot dikkopje (Och/odes venatus)
Kleine vos (Ag lais urticae)
Sleedoompage (Thee/a betulae)
Zilvervlek ( Clossiana euphrosyne)
Tweekleurig hooibeestje (Coenonympha arcania)
Bont dikkopje (Carterocephalus palaemon)
Dagpauwoog (lnachis io)
Kaasjeskruiddikkopje (Carcha rodus alceae)
Argusvlinder (Lasiomma ta megera)
Groot koolwitje (Pieris brassicae)
Klein koolwitje (Pieris rapae)
Klein geaderd witje (Pieris napi)
Koninginnepage (Papilio machaon)
Bruin blauwtje (Aricia agestis)
Hooibeestje (Coenonympha pamphilu;)

RLC B
0
N
?
J
2
0
0
0
I
0
0
l
2

3
0
N
3
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
2
0
0
3
N
0
N
N
N
N
N
3
N

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

s

Br R G H Mh

*

*

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

*
*

*
*
*
*
*
*
*
* *
* *
* *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

*

*
*
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lcarusblauwtje (Polyommatus icarus)
Kleine parelmoervlinder (lssoria lathonia)
Zwartsprietdikkopje (Thymelicus linea/a)
Kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas)
Bleek blauwtje (Lysandra coridon)
Kleine heivlinder (Hipparchia statilinus)
Dambordje (Melanargia galathea)
Duinparelmoervlinder (Fabriciana niobe)
Kalkgraslanddikkopje (Spialia sertorius)
Klaverblauwtje (Cyaniris semiargus)
Veldparelmoervlinder (Melitaea cinxia)
Grote parelmoervlinder (Mesoacidalia aglaja)
Aardbeivlinder (Pyrgus malvae)
Rode vuurvlinder (Palaeochrysophanus hippothoe)
Bruin dikkopje (Erynnis tages) ·.
Bretons spikkeldikkopje (Pyrgus armoricanus)
Dwergblauwtje (Cupido mjnimus)
Bruin zandoogje (Maniola jurtina)
Moerasparelmoervlinder (Eurodryas aurinia)
Pimpernelblauwtje (Maculinea teleius)
Zilveren maan (Clossiana selene)
Bruine vuurvlinder (Heodes tityrus)
Heivlinder (Hipparchia semele)
Kommavlinder (Hesperia comma)
Gentiaanblauwtje (Maculinea alcon)
Groentje (Callophrys rubi)
Heideblauwtje (Plebejus argus)
Vals heideblauwtje (Lycaeides idas)
Spiegeldikkopje (Heteropterus morpheus)
Veenhooibeestje (Coenonympha tullia)
Totaal aantal soorten per biotooptype

N
0
N
N
0
0

z
0

z
1
0
2
1
0
0

z
N
0
0
1
0

3
2
2
3
3
0

z

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

* *
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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In de index wordt enkel verwezen naar de besprekingen van de bedreigde soorten.

Aardbeivlinder
Adippevlinder
Apatura ilia
Apatura iris
Aporia crataegi
Argynnis paphia
Aricia agestis
Bleek blauwtje
Bont dikkopje
Bosparelmoervlinder
Boswitje
Bretons spikkeldikkopje
Bruin blauwtje
Bruin dikkopje
Bruine eikepage
Bruine vuurvlinder
Callophrys rubi
Carcharodus alceae
Carterocephalus palaemon
Clossiana euphrosyne
Clossiana se/ene
Coenonymha arcania
Coenonympha hero
Coenonympha tullia
Cupido minimus
Cyaniris semiargus
Dambordje
Duinparelmoervlinder
Dwergblauwtje
Erynnis tages
Eurodryas aurinia
Fabriciana adippe
Fabriciana niobe
Gentiaanblauwtje
Groentje
Groot geaderd witje
Grote ijsvogelvlinder
Grote parelmoervlinder
Grote vos
Grote weerschijnvlinder
Heideblauwtje
Heivlinder
Heodes tityrus
Hesperia comma
Heteropterus morpheus
Hipparchia semele
Hipparchia statilinus

21
22
80
61
51
71
33
25
27
29
30
31
33
35
37
41
49
68
27
109
107
97
108
101
45
73
42
44

45
35
85
22
44

47
49
51
52
57
59
61
63
65
41
83
96
65
75

lepepage
Jssoria lathonia
Kaasjeskruiddikkopje
Kalkgraslanddikkopje
Keizersmantel
Klaverblauwtje
Kleine heivlinder
Kleine ijsvogelvlinder
Kleine parelmoervlinder
Kleine weerschijnvlinder
Kommavlinder
Ladoga cami/la
Leptidea sinapis
Limenitis populi
Lycaeides idas
Lysandra coridon
Maculinea alcon
Maculinea teleius
Melanargia galathea
Melitaea cinxia
Melitaea diamina
Mellicta athalia
Mesoacidalia aglaj a
Moerasparelmoervlinder
Nordmannia ilicis
Nymphalis antiopa
Nymphalis polychloros
Palaeochrysophanus hippothoe
Pimpernelblauwtje
Plebejus argus
Pyrgus armoricanus
Pyrgus malvae
Rode vuurvlinder
Rouwmantel
Satyrium w-album
Sleedoompage
Spia/ia sertorius
Spiegeldikkopje
Thecla betulae
Tweekleurig hooibeestje
Vals heideblauwtje
Veenhooibeestje
Veldparelmoervlinder
Woudparelmoervlinder
Zilveren maan
Zilverstreephooibeestje
Zilvervlek

67
79
68
69
71
73
75
77

79
80
83
77

30
52
98
25
47
89
42
103
104
29
57
85
37
93
59
90
89
63
31
21
90
93
67
95
69
96
95
97
98
10 1
103
104
107
108
109
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DE VLAAMSE VLINDERWERKGROEP VZW

De Vlaamse Vlinderwerkgroep vzw streeft naar het behoud en de bescherming van de
Vlaamse dagvlinderfauna door middel van inventarisatie, monitoring, ecologisch onderzoek,
advies en educatie.

Inventarisatie
Wie dagvlinders wil beschermen moet weten waar welke soorten voorkomen. De
Vlaamse Vlinderwerkgroep vzw wil de verspreiding van de dagvlinders blijvend volgen met
de medewerking van alle natuurliefhebbers. Stuur daarom al je vlinderwaarnemingen op
naar onderstaand adres!
Monitoring
Onder monitoring verstaan we het wekelijks tellen van dagvlinders op een vaste route
van april tot september. De resultaten hiervan gebruiken we om veranderingen in de vlinderstand te volgen en. te verklaren. Monitoring houdt dus de vinger-aan-de-pols van kwetsbare vlinders en stelt ons in staat om bescherrningsmaatregelen voor te stellen vrtrtr het te laat
is.
Ecologisch onderzoek en advies
Op verschillende plaatsen in Vlaanderen voert de Vlaamse Vlinderwerkgroep, in samenwerking met andere natuurverenigingen (Natuurreservaten, Wielewaal, ... ), onderzoek uit
naar de ecologie van bedreigde soorten (Gentiaanblauwtje, Veldparelmoervlinder, ... ). De
resultaten van dergelijk onderzoek vertalen we in bescherrnings- en beheersmaatregele1,1. De
Vlaamse Vlinderwerkgroep vzw adviseert tevens hoe natuurgebieden op een vlindervriendelijke manier beheerd kunnen worden.
Educatie
Op vlinderwandelingen tonen ervaren gidsen geänteresseerde natuurliefhebbers de
pracht van onze vlinders. Op onze studiedagen en cursussen kan je terecht voor meer informatie over verschillende aspecten van dagvlinders.
De Vlaamse Vlinderwerkgroep vzw is te bereiken op volgend adres:
Kastanjelaan 49, B-2200 Herentals, Fax: 014/23.01.04

