Dagvlinders in West-Vlaanderen
Verspreiding en Ecologie 2000-2006
Z.W.V.V.K.
Begin 2000 werd de Zuid West Vlaamse VlinderKring, of kortweg Z.W.V.V.K., opgericht.
Hierbij verenigden 5 gepassioneerde vlinderaars zich met als doel de studie van de
dagvlinders van het Palearctisch gebied.
Project 2000-2006
Er waren heel wat open vragen rond de huidige situatie van onze West-Vlaamse dagvlinders
en de veranderingen sinds vorige publicaties. Dit was de aanleiding om het ‘Project 20002006’ op te starten, met als doel de hele provincie intensief te inventariseren.
Met 5 personen bleek dit op korte termijn niet realiseerbaar. Daarom werden op de eerste
West-Vlaamse Natuurstudiedag te Kortrijk, voorjaar 2003, geïnteresseerden aangesproken en
het inventarisatieproject voorgesteld. Door mondelinge reclame dikte het aantal vrijwilligers
snel aan. Gedurende het hele project stuurden een 150-tal vrijwilligers hun waarnemingen
door.
Het project werd eind 2006 afgesloten met een rijk gevulde databank van ruim 81.000
observaties. De vooropgestelde doelstelling om de provincie op basis van 1x1 km-hokken
voor 50 % te inventariseren werd met 54,2% ruimschoots gehaald. Op het niveau van 5x5
km-hokken werd een dekkingsgraad van 100% bereikt.
In 2007 werden alle gegevens dan in boekvorm gegoten.
Op 15 december 2007 werd het boek aan het grote publiek voorgesteld.

Dagvlinders in West-Vlaanderen, Verspreiding en Ecologie 2000-2006
Het boek schetst de huidige situatie van de West-Vlaamse dagvlinders, geeft een uitgebreid
overzicht van de verschillende soorten en bezorgt beheertips om deze te behouden voor de
toekomst.
Het doelpubliek omvat zowel fervente vlinderliefhebbers als natuurgeïnteresseerden met of
zonder voorkennis, terreinbeheerders, beleidsmakers, enz.
Het boek is in vlotte taal geschreven met de nodige entomologische vaktermen.
In een eerste luik wordt de provincie besproken op basis van de ecoregio’s. Hieraan worden
enkele typische dagvlindersoorten gekoppeld.
Een tweede luik omvat de inleidende hoofdstukken waarin zaken als de bouw van de vlinder,
de levenscyclus, het gedrag, enz. uit de doeken worden gedaan.
In het derde luik worden de databankgegevens daterend vóór 2000 besproken.
Het vierde luik brengt uitleg rond de werking van het ‘Project 2000-2006’.
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In het vijfde en grootste luik worden de 40 waargenomen dagvlindersoorten tijdens het
project uitvoerig besproken. De soortbeschrijving is structureel opgebouwd volgens een vast
stramien. Zo komen telkens 6 items aan bod: beschrijving, levenscyclus, leefgebied, voedsel,
gedrag en mobiliteit, bedreiging en beheer.
Daarnaast wordt de vliegtijdengrafiek, de verspreidingskaart (op basis van de ecoregio’s) en
de fenologie weergegeven. De verschillende vlinderstadia en biotopen worden rijkelijk
afgebeeld. De beschrijving telt gemiddeld 2 pagina’s per soort . Soorten met veel
fotomateriaal of typisch voor de provincie worden in 4 pagina’s besproken.
In het zesde en laatste luik wordt vanuit het voorbije project een besluit geformuleerd met het
oog op de toekomst van de dagvlinders in de provincie.
Het boek eindigt met uitgebreide bronvermeldingen.
Technische fiche
A4-formaat, 144 pagina’s, volledig in vierkleurendruk op matte maco 150 gram, genaaid en
gebonden in harde kaft.
Praktische info
Het boek wordt verkocht aan de democratische prijs van € 35 (€ 30 + € 5 portkosten voor
binnenland).
Dankzij de steun van het Provinciebestuur West-Vlaanderen, De Bron vzw, De Lotto, het
Electrabelfonds van de Koning Boudewijnstichting en Westcompost-Ieper kon de prijs
bewust laag gehouden worden..
Online bestellen kan via de Z.W.V.V.K.-website: www.zwvvk.net.tf .
Overschrijven kan via het rekeningnummer 068-2122666-42 van De Bron vzw met
vermelding van ‘boek Z.W.V.V.K.’ . Afhalen is mogelijk bij de Z.W.V.V.K.-leden, na
afspraak.

Z.W.V.V.K.-vlinderfonds
De opbrengst van de verkoop zal integraal naar het Z.W.V.V.K.-vlinderfonds gaan. Dit zal
aangewend worden om West-Vlaamse projecten rond vlindervriendelijk beheer te steunen. De
ingestuurde projecten zullen door de Z.W.V.V.K.-leden worden geëvalueerd.
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