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Agenda

Programma:
13h30: dagvlinder kiosk (Jurgen Couckuyt)
13h45: dagvlinderreis in de Franse Alpen en de Italiaanse Aosta vallei 

(Johan Staelens)
14h45: pauze
15h15: een tuin voor dagvlinders, een impressie (Dany Ranschaert)
16h00: 5 jaar tuinmeetnet (Jurgen Couckuyt)
16h45: uitslag Flieflotter 2021 (Jurgen Couckuyt)
17h00: einde en napraten in de bar



Dagvlinderkiosk

Butterflies 
news

Zaterdag 29 januari 2022



Voorzitterschap van de VVE WG Dagvlinders

• 5 jarige termijn (2018-2022)
• 2023  ?

• Indien kandidaten  officieel indienen aan huidige voorzitter.
• Stemming door leden van de VVE WG Dagvlinders (lid van de VVE)



Planning 2022

• Zaterdag 26 februari 2022
 bijeenkomst VVE WG Dagvlinders (BC Molsbroek Lokeren)

• Zaterdag 26 maart 2022 
 Entomodag KBIN (Brussel)

• 6-8 mei 2022 
 inventarisatie voorjaarssoorten Militair kamp van Sissonne (Frankrijk)

• 21/22 mei 2022 
 Bioblitz (Plantentuin Meise)

• 25 mei-6 juni 2022 
 Inventarisatie dagvlinders Dobrogea (Roemenië)



Volgende bijeenkomst VVE WG Dagvlinders
zaterdag 26 februari 2022

• Programma:
• 13h30: dagvlinder kiosk (Jurgen Couckuyt)

• 13h30: a) determinatie case:  Boloria napes/napae/graeca (Jurgen Couckuyt)
b) Dagvlinders van de Serra de Arrábida (2018-2021), Portugal (Tom Vermeulen)

• 14h30: pauze

• 15h00: Eugenmap: korte inleiding over het soortenconcept en mitochondriale DNA barcoding (Sylvain Cuvelier)

• 15h30: interactieve video conferentie met Vlad Dincă over de EUGENMAP studie betreffende de    
mitochondriale genetische diversiteit bij de Europese dagvlinders. Er wordt dieper in gegaan op     
de algemene resultaten van deze landmark studie en er worden verschillende cases voorgesteld. 

• 16h45: vragen en antwoorden over Eugenmap

• 17h15: einde & napraten aan de bar



Volgende bijeenkomst VVE WG Dagvlinders
zaterdag 26 februari 2022

Eugenmap studie
Ter voorbereiding kan de publicatie "High resolution DNA barcode library for European butterflies 
reveals continental patterns of mitochondrial genetic diversity" geraadpleegd worden.

Vrij te downloaden op de website van Nature, Communications 
Biology: https://www.nature.com/articles/s42003-021-01834-7



Entomodag (KBIN Brussel)
26 maart 2022

Al wie zich voor deze dag ingeschreven had, krijgt 
binnenkort een persoonlijke mail met meer 
informatie.





Inventarisatie voorjaarssoorten 
militair kamp van Sissonne

vrijdag 6 – zondag 8 mei 2022

• Deadline inschrijvingen zondag 13 februari 2022, 23h59.
• ID scan (voor- en achterkant) doorsturen (indien nog nooit mee geweest).
• Informatie & inschrijvingen via link op nieuwsbrief VVE WG Dagvlinders.
• Nodige formulieren invullen !
• Hotel zal geboekt worden i.f.v. aantal deelnemers.
• Vervoer zelf regelen (pendelen)
• Opgeven welke auto’s in kamp willen rijden !



Tijdens het weekend van 21 en 22/05/2022 organiseert 
Plantentuin Meise zijn heuse BioBlitz. Al onze bezoekers, jong 
en oud, worden dit weekend omgetoverd tot echte 
natuurdetectives die op een leerrijke en ontspannen manier de 
biodiversiteit van de Plantentuin in kaart zullen brengen.

Het wordt een groots weekend evenement met doorlopende 
activiteiten, lezingen, workshops, een marktje met infostandjes 
en artisanale en ecologische producten, foodtrucks én centraal 
een wetenschapsdorp, het kloppende hart van de BioBlitz, 
waar experten hun kennis en passie over fauna en flora kunnen 
delen met de bezoekers.

Gezocht ! 
Organisators dagvlinderwandelingen 

in de plantentuin van Meise



Inventarisatie dagvlinders 
Dobrogea (Roemenië)

woensdag 25 mei – zondag 5 juni 2022

• Deadline inschrijvingen zondag 13 februari 2022, 23h59.
• Informatie & inschrijvingen via link op nieuwsbrief.

Bron: Lepiforum



Inventarisatie dagvlinders 
Dobrogea (Roemenië)

woensdag 25 mei – zondag 5 juni 2022

• To do’s !!!!
•  vliegreis boeken (eigen verantwoordelijkheid)
•  ngl. aantal deelnemers zullen er terreinwagens gehuurd worden.
•  accommodatie is geregeld, max. 12 personen.
•  na deadline: interne bijeenkomst ifv reisdetails, te nemen maatregelen                                            

& planningen lokaal ifv inventarisaties.



Recente publicaties
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Meer informatie op de website van de VVE WG Dagvlinders
Tabblad ‘publicaties’



Dagvlinderreis 
in de Franse en Italiaanse Alpen

door Johan Staelens



Een tuin voor dagvlinders,
een impressie

door Dany Ranschaert
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