
klein koolwitje april - okt argusvlinder mei - sept boomblauwtje april - sept

distelvlinder mei - okt groot dikkopje juni - aug bruin zandoogje juni - aug icarusblauwtje mei - sept

zwartsprietdikkopje juli - aug bont zandoogje april - sept

gehakkelde aurelia maart - okt oranje zandoogje / juli - aug koevinkje juli - augklein geaderd witje april - sept

dagpauwoog maart - septcitroenvlinder maart - oktober

oranjetipje april - juni

lente-
vorm

zomer-
vorm

landkaartje april - sept koninginnenpage april - sept

kleine vuurvlinder mei - okt 

groot koolwitje april - sept

kleine zwarte vlek, 
recht afgesneden

grote, ver doorlopende 
zwarte vlek

oranje vleugel-
punt 

‘nadruppelende ‘
zwarte vlekken

grijze aders

‘zebrapad’

witte baan

gekartelde vleugels

vlekjes

geen vlekjes

veel oranje

duidelijke tekening

kleine zwarte 
spatjes

zwarte stippen 
met witte rand

oranje vlekken

effen

olijfgroene 
vlekken

kleine zwarte oogjes

blauwe vlekjes

rij oogjes met 
‘gouden’ randje

kleine vos maart - okt

atalanta mei - oktgroot zwart veld

vlekkenpatroon

In blauw achter de vlindernaam staat 
de periode waarin de vlinder vliegt. Kijk 
voor meer informatie op onze website 
www.vlinderstichting.nl.
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BIMAG herkenningskaart
Boeren InsectenMonitoring Agrarisch Gebied

LTO Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting hebben onder de noemer Boeren 
Insecten Monitoring Agrarische Gebied (BIMAG) gezamenlijk een programma opge-
zet om boeren zelf (dag- en nacht)vlinders te laten monitoren in het agrarisch gebied.

Wat willen we met BIMAG?
De biodiversiteit neemt af in Nederland, ook in het agrarisch gebied. Veel boeren 
treffen maatregelen om de natuur een handje te helpen. Een duidelijk beeld van de 
huidige staat van de biodiversiteit in het agrarisch gebied en het effect van natuur
stimulerende maatregelen die boeren nemen ontbreekt veelal. Met deze achter-
grond is BIMAG in de zomer van 2019 gestart, met als doel om een betrouwbaar 
meetnet samen met agrariërs op te zetten. Daarbij proberen we inzicht te krijgen in 
de effecten van maatregelen die boeren nemen om de natuur te helpen.

Vlinders 
Dag- en nachtvlinders spelen een belangrijke rol in het ecosysteem. Vlinders bestui-
ven planten en als vlinder en rups zijn ze een belangrijke voedselbron voor veel 
insecten eters, zoals weidevogels. Daarnaast zijn ze ook nog eens prachtig om te zien!

Dag- of nachtvlinder
In Nederland leven meer dan 2400 soorten vlinders, waarvan ongeveer 920 soor-
ten worden gerekend tot de macro-nachtvlinders, 1480 tot de micro-nachtvlinders 
en iets meer dan 50 tot de dagvlinders. Het verschil tussen dag- en nachtvlinders 
lijkt simpel: dagvlinders vliegen overdag en nachtvlinders ’s nachts. Helaas gaat die 
vlieger niet altijd op, er zijn ook dagactieve nachtvlinders. Een goed uiterlijk kenmerk 
om dagvlinders te onderscheiden van nachtvlinders zijn de voelsprieten. Dagvlinders 
hebben een knopje aan het eind van de voelspriet, bij nachtvlinders zijn de voel-
sprieten draadvormig of geveerd.

BIMAG wordt mogelijk gemaakt met steun van het
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. © De Vlinderstichting november 2021

Dagvlinders tellen

Ben je door de nachtvlinders zo enthousiast geworden dat je ook dag-
vlinders wilt tellen? Hieronder staat beschreven hoe dat in zijn werk 
gaat. Je kunt je opgeven op www.vlinderstichting.nl/bimag of door de 
QR-code te scannen.

Dagvlindertelling
Op het bedrijf van iedere nieuwe deelnemer wordt een intake gehouden. In samen-
spraak stippelen we een vaste dagvlinderroute uit.

Secties 
De route wordt verdeeld in verschillende secties. Een sectie is een ‘gebiedje’ met 
specifieke kenmerken in de telroute zoals het erf, een akkerrand of singel.

Frequentie 
We vragen om wekelijks de dagvlindertelroute te lopen tussen begin april en eind 
september en vlinders te turven. Dit is uiteraard ook afhankelijk van de weersom-
standigheden. Lukt het een keer niet, dan is dat geen probleem, maar voor een 
betrouwbaar resultaat is het wekelijks turven op de telroute van groot belang. 

Herkennen & tellen 
Op de kaart vind je de meest voorkomende soorten met daarbij aangegeven in welke 
tijd van het jaar deze rondvliegen. Tip: je kunt deze herkenningskaart ook als turf-
kaart met een whiteboard marker gebruiken. Nadat je de tellingen hebt ingevoerd in 
het meetnet, wis je deze weer makkelijk van de kaart met een vochtig doekje. Klaar 
voor hergebruik!

Doorgeven
Waarnemingen kunnen worden doorgegeven via de Telmee app of via  
meetnet.vlinderstichting.nl. De routes zijn tijdens de intake aan je inlogaccount  
gekoppeld. Heb je nog vragen? Stuur die naar bimag@vlinderstichting.nl.

dagvlinder

nachtvlinder


