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Meer aandacht voor dagvlinders in 2013
Werkgroep Dagvlinders
2013 wordt een belangrijk jaar voor dagvlinders. In onze streek tussen Durme en Schelde
wel te verstaan. Maar ook in de ruime
omgeving van het werkingsbied van vzw
Durme zal in 2013 intensief worden gezocht
naar de aanwezigheid van die gevleugelde
insecten. Dagvlinders zeggen veel over de
omgeving, hoog tijd dus om dat met het
‘project dagvlinders 2013’ eens breder in
beeld te brengen.

Voor een rapport moet die vaststelling genoteerd worden. Dat kan het best door de waarnemingen in te geven in een Excel-bestand en
dat op het einde van het dagvlinderseizoen
door te geven. Je kan ook je observaties
ingeven op de website van www.waarnemingen.be. Daar kan je op het einde een Excel-formulier uploaden met je gegevens. Neem – als
dat enigszins kan – ook foto’s van die dagvlinders om je waarneming te staven.

De nieuw opgerichte werkgroep dagvlinders
onder de koepel van VVE (Vlaamse Vereniging
voor Entomologie) heeft de aanzet gegeven
tijdens haar eerste bijeenkomst in bezoekerscentrum Molsbroek. Meteen wordt dit ook haar
thuisbasis voor de komende meetings. Tijdens
die bijeenkomsten staan steeds diverse thema’s
over dagvlinders op het programma. Meestal
hebben die onderwerpen een wetenschappelijke achtergrond, maar ook beheer en reisverslagen komen ruimschoots aan bod.
Volgende afspraak op 2 februari.

Die gegevens worden dan gecentraliseerd en
verwerkt tot een bruikbaar geheel. Daarna
zullen alle dagvlinderwaarnemingen gebundeld
worden in een publicatie met alle soorten
en hun specifieke verspreidingskaartjes in dit
projectgebied. Het wordt een unieke gelegenheid om het ruime gebied waarin we leven,
in kaart te brengen. Hopelijk krijgen onze
dagvlinders dan ook meer aandacht van de
overheid en kan er op termijn meer rekening
gehouden worden met hun omgevingsbehoeften.

De werkgroep doet dan ook een oproep aan
alle leden en sympathisanten om dit jaar extra
aandacht te schenken aan dagvlinders en hun
observaties door te vegen. Mensen die actief
willen meewerken aan het project, kunnen
gedurende het jaar uitkijken naar dagvlinders in
hun omgeving.

Op 12 december werd een bijeenkomst
gehouden voor mensen die een extra
inspanning willen leveren tijdens dit project.
Die groep kreeg verscheidene km-hokken
toegewezen waarin ze gedurende het jaar
actief op zoek gaan naar dagvlinders. Dit
gebeurt drie maal per jaar in dezelfde
biotopen. Ieders waarnemingen kunnen daarbovenop een zeer waardevolle aanvulling zijn.
Wie ingeschreven is op de digitale nieuwsbrief
van vzw Durme, wordt op tijd op de hoogte
gebracht welke soort dagvlinders er op dat
moment vliegt en waar die het best te zien zijn
net als bijzondere waarnemingen die extra in
de kijker worden gezet.

Help ons met het project dagvlinders 2013.
Wil je meer info over dit project? Stuur een
mail naar couckuyt.jurgen@telenet.be
of filip.vandevelde@skynet.be en wij
nemen contact op voor meer details.
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