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Groentje

Groot dikkopje

Groot koolwitje

Wist je dat je in Peer meer dan 30 soorten dagvlinders kunt waarnemen?

Grote vos

Dagvlinders zijn goede indicatoren voor kwaliteit van het landschap, de natuurvriendelijkheid van je tuin, het beheer van natuurterreinen, maar ook voor klimaatsverandering.
Vlinders reageren immers heel snel op elke verandering.
Daarom werd in 2005 gestart met een inventarisatie van dagvlinders. Meer dan 13.000 vlinders werden tot eind 2014 genoteerd in Peer en ingegeven in www.waarnemingen.be.

Heivlinder

In totaal werden 39 soorten geteld. Een 12-tal soorten hiervan is (zeer) zeldzaam en een 15-tal gaat achteruit en zijn bedreigd in hun voortbestaan in Vlaanderen.
De namen van deze rodelijstsoorten zijn in kleur aangegeven.

Hooibeestje

Zelf kan je mee tellen en je vlinders in de tuin ingeven tijdens het Grote vlinderweekend van 1 en 2 augustus.
Al je waarnemingen, overal waar, van de meest algemene tot de meest zeldzame, zijn welkom.
Ingeven doe je op je pc via www.waarnemingen.be of op terrein via een app op je tablet, ipad, smartphone of iphone.
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Inventarisatiegegevens van 76 waarnemers

Zwartsprietdikkopje

Zilveren maan
Uitgestorven in Peer en Vlaanderen in 1995

Opmaak poster en foto’s Freddy Janssens
Dag van de bezige bijen en vrolijke vlinders 26 april 2015

