
 

Cursus 

Algemene ecologie 

Dagvlinders herkennen en helpen 

 

Iedereen kent wel enkele dagvlinders, maar als u er meer van wilt 

weten, is deze cursus een ideaal vertrekpunt. Herkenning en ecologie 

van vooral algemene, maar ook wat zeldzame dagvlinders worden 

behandeld. Daarnaast leert u veel over maatregelen voor inrichting en 

beheer die goed zijn voor insecten in het algemeen en dagvlinders in het 

bijzonder. Deze cursus is gericht op een basisniveau.  

Na deze cursus heeft u: 

✓ Meer inzicht in dagvlinders herkenning en ecologie 

✓ Kennis van de indicatiewaarde van diverse belangrijke soorten 

✓ Een beeld van de relatie met inrichting en beheer 

✓ Kennis over maatregelen om dagvlinders te helpen in uw dagelijkse werk 

Deze cursus bestaat uit: 

• Twee dagen met de ochtenden binnen en de middagen veldexcursies in twee 

verschillende gebieden 

• Uitleg over determinatie en herkenning van soorten  

• Tips en adviezen voor maatregelen voor dagvlinders en insecten 

• Enkele thuiswerk-opdrachten om het maximale uit de cursus te halen 

Docent: drs. Karin Albers, Naturio of drs. Kars Veling, De Vlinderstichting 



   

 

 

 

 

Herkenning en determinatie 

Deze cursus start met herkenning en ecologie van dagvlinders. Ook inventarisatie-

methoden komen beknopt aan bod. Door de gespreide veldbezoeken en de afwisseling 

binnen de gekozen gebieden kan (bij goed weer) met zoveel mogelijk (vooral algemene) 

soorten in de praktijk worden kennisgemaakt. Zo maakt u hopelijk kennis met enkele 

algemene blauwtjes, dikkopjes en natuurlijk witjes en zandoogjes. 

 

Ecologie en indicatiewaarde 

Gecombineerd met herkenning wordt vooral de ecologie van dagvlinders behandeld, hoe 

leven ze en wat hebben ze nodig. Dit betreft deels de soortgroep als geheel, deels 

specifieke soorten. Daarbij ligt de nadruk op de karakteristieke (vrij) algemene soorten. 

Bijzondere en echt zeldzame soorten worden natuurlijk niet vergeten, maar komen 

minder uitgebreid aan bod. Karakteristieke soorten en hun indicatie-waarde voor de meer 

algemene natuur vormen de belangrijkste focus. 

 

Maatregelen voor dagvlinders 

Zowel op het vlak van inrichting, als wat betreft beheer kan er veel voor dagvlinders 

gedaan worden. Daarvan profiteren natuurlijk ook anders soortgroepen. De kennis van 

soorten en de ecologie worden vertaald naar praktische maatregelen. Wat maakt een 

gebied tot een goed vlinderleefgebied en hoe bereik ik dat? Welke biotopen kunnen 

worden ontwikkeld en hoe werkt instandhoudingsbeheer het beste?   

 

Tijdens de excursies vormt het herkennen van goed leefgebied en potenties een 

belangrijke focus, naast het (bij goed weer) herkennen van soorten. Niet alleen de 

theorie, maar juist ook de praktijk speelt de hoofdrol in deze cursus.  

 

Benodigde basiskennis: geen 

Geschikte combinaties: met alle andere cursussen te combineren 

Benodigd materiaal: determinatiegids dagvlinders is gewenst 

Cursusdata en locaties:  

• Weerribben / Kuinderbos, door Kars Veling, 12 mei en 7 juli 2021 

• Eindhoven, door Karin Albers, 11 mei en 13 juli 2021 

 

 

 

Meer informatie en aanmelden op www.naturio.nl 


