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De Vlinderstichting 

Twee nieuwe 

stichtingen 

opgericht 

De Vlinderstichting wil werken aan 
het behoud en herstel van de Neder
landse dagvlinderfauna. Deze doelstel
ling wordt onder meer gerealiseerd 
door onderzoek naar en voorlichting/ 
educatie over vlinders. In 1983 is de 
Vlinderstichting begonnen met het on
derzoekswerk, sinds januari 1986 is 
daar voorlichting en educatie bijgeko
men. 

Onderzoek 
De belangrijkste onderzoeksactiviteit 
waar de Vlinderstichting nauw bij be
trokken is, is het Landelijk Dagvlin-
derprojekt LH. Dit wordt gesubsi
dieerd door het ministerie van Land
bouw en Visserij. Over het hele land 
verzamelen ruim 600 vrijwilligers gege
vens over de verspreiding en het voor
komen van dagvlinders en hun relatie 
met het landschap. De gegevens wor
den verwerkt bij de vakgroep Natuur
beheer van de Landbouwhogeschool te 
Wageningen. In mei 1986 is de Voor
lopige Atlas van de Nederlandse Dag
vlinders uitgekomen, in 1987 ver
schijnt de definitieve versie. 
Door het hele land zijn er regionale 
werkgroepen die in hun eigen regio 
onderzoek doen naar vlinders. De 
Vlinderstichting wil deze regionale 
werkgroepen stimuleren en bovendien 
trachten nieuwe werkgroepen te forme
ren. 

Tenslotte kan door de Vlinderstichting 
in opdracht van derden onderzoek ge
daan worden aan dagvlinders. 

Voorlichting en Educatie 
De Vlinderstichting wil in haar voor
lichting en educatie niet alleen aan-

StJChting dacht besteden aan bijv. de levenscy
clus van dagvlinders maar ook aan de 

relatie tussen dagvlinders en hun om
geving. Bij dit laatste komt beheer en 
inrichting van het landschap aan de 
orde. 
In het kwartaaltijdschrift "Vlinders" 
wordt o.a. geschreven over vlinderon-
derzoek door amateurs en beroepsento-
mologen, vhnderboeken en het werk 
van de stichting. 
De stichting kan steun geven aan mu
sea, bezoekerscentra, scholen, etc. voor 
de inrichting van tentoonstellingen 
over vlinders. Hierbij moet men den
ken aan ideeën, ontwerpen, teksten, 
foto's en illustraties. 
De Vhnderstichting zal levend mate
riaal voor tentoonstellingen en lessen 
gaan leveren (ei, rups, pop, vlinder). 
Hiervoor worden permanente kweken 
opgezet van een aantal algemeen voor
komende soorten dagvlinders. 
Voor het onderwijs zijn lesbrieven in 
ontwikkeling, gericht op zowel binnen-
als buitenlessen. Ook voor het inrich
ten van vlindertuinen kan men bij de 
stichting terecht. 

De stichting wil als "vraagbaak" func
tioneren voor vragen over allerlei za
ken rond vlinders, van "wat zou ik 
gezien kunnen hebben?" tot adviezen 
over beheer en inrichting van gebie
den. 
Door donateur te worden kunt U de 
Vlinderstichting helpen de vlinderfau-
na te behouden en te herstellen. Bij 
een donatie van ƒ 25,— of meer ont
vangt U tevens het kwartaaltijdschrift 
"Vlinders". 

Vlinderstichting 
Gen. Foulkesweg 68 
6703 BW Wageningen 
tel,: 08370-11220 
gironr.: 3592680 

Stichting Vleermuis-
onderzoek 

o p 26 januari 1986 is de STICHTING 
VLEERMUIS-ONDERZOEK (Dr. L. 
Bels stichting) opgericht met als voor
naamste doel kennis te verwerven en te 
verspreiden over vleermuizen om het be
houd van vleermuizen in Nederland te 
bevorderen. De Stichting, die nauwe 
contacten heeft met de Commissie voor 
Onderzoek en Bescherming van Vleer
muizen van de Vereniging voor Zoog-
dierkunde en Zoogdierbescherming, sti
muleert dus vooral ONDERZOEK aan 
vleermuizen. De Stichting zal zich in 

een eerste project bezig houden met lan
delijk onderzoek naar het voorkomen, 
de verspreiding en de biotoop keuze/ 
eisen van vleermuizen in hun zomer-
kwartieren. Daartoe is een subsidie
aanvraag in voorbereiding, terwijl in 
1986 een begin gemaakt is aan inventari
saties van vleermuizen en vleermuisver
blijfplaatsen op een aantal terreinen van 
het Staatsbosbeheet. 

Adres secretariaat: Van Lijndenlaan 8, 
3768 MG Soest. 
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Boekbesprekingen 
Atlas van de Nederlandse Amfïbieën en Rep
tielen en hun Bedreiging, door Wim Betg-
mans en Annie Zuiderwijk. 
Vijfde Herpetogeogtafïsch Verslag. 
Uitgave Koninklijke Nederlandse Natuur
historische Vereniging, Hoogwoud; Neder
landse Vereniging voor Herpetologie en Ter-
rariumkunde 'Lacerta'; 1986. Paperback, 
177 blz. Prijs: ƒ26,75 (leden KNNV) en 
ƒ 35,00 (niet leden). 

Met het verschijnen van het Vijfde Herpeto-
geografisch Verslag is een nieuwe mijlpaal 
bereikt in de Nederlandse herpetologie. In 
de atlas worden de meest recente versprei-
dingsgegevens gepresenteerd, waardoor een 
beeld wordt verkregen dat wezenlijk verschilt 
van dat van het inmiddels 22 jaar oude 'Vier
de Verslag'. In de tussenliggende periode 
heeft het herpetogeografisch en -ecologisch 
onderzoek in Nederland dan ook een gewel
dige ontwikkeling doorgemaakt, vooral de 
laatste vijf jaar. Het Vijfde Verslag is een vrij 
omvangrijk boek geworden met gedetailleer
de kaarten en uitgebreide informatie over de 
ecologie van de soorten. 
De atlas is gebaseerd op het Herpetogeogra
fisch Archief van de vereniging Lacerta, aan
gevuld met gegevens uit literatuur, archie
ven, de landelijke en provinciale herpeto-
fauna-intentarisaties, en veldwerk door de 
auteurs. Dit laatste had vooral betrekking op 
de 'witte vlekken' op de kaarten. De ver-
spreidingsgegevens worden gepresenteerd in 
hokken van 5 x 5 km (uurhokken) overeen
komstig de bladen van de topografische kaar
ten. Onderscheid wordt gemaakt tussen ge
gevens van vóór en na 1970. Na een bespre-

Vroedmeesterpad (Alytes obstetricansl 

king van de geschiedenis van de Nederlandse 
herpetofauna en het Nederlandse landschap 
wordt per uurhok aangegeven hoeveel soor
ten er bekend zijn. Dan begint de beschrij
ving per soort, die % van het boek in beslag 
neemt. Per soort wordt een verspreidings-
kaart gegeven en wordt de verspreiding uit
voerig besproken, waarbij ook ecologie en bi
otoop aan de orde komen. Diverse foto's van 
biotopen illustreren de hoofdstukken. Jam
mer genoeg geven deze niet altijd kenmer
kende of optimale situaties van de betreffen
de soorten weer (b.v. Gewone pad, Hazel-
worm, Zandhagedis). Bij twee 'soorten' 
wordt het verspreidingsbeeld gespecificeerd. 
Zo wordt bij het Groene kikker-complex op 
de verspreidingskaarten onderscheid ge
maakt in meldingen gebaseerd op alleen bio-
metrische gegevens en op biometrische en se-
rologische. Bij de adder wordt een vergelij
king gemaakt met de kartering van de pro
vincie Drenthe op basis van km-hokken, 
waaruit duidelijk de versnippering van het 
areaal blijkt. 

Na de soortsbehandeling worden de resulta
ten besproken, o.a. wat betreft de betrouw
baarheid van de gegevens en onvolkomenhe-
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den van het bestand. Uitvoerige aandacht 
krijgt de ontwikkeling van de soortsbestan-
den, waarbij een poging wordt gedaan om de 
huidige status van de soorten met behulp van 
grafieken zo goed mogelijk in te schatten. 
Dit resulteert in een overzicht van de status, 
dat door de auteurs Rode Lijst wordt ge
noemd. De bedreigingen, die tot deze status 
leidden worden in een matrix gepresenteerd, 
waarbij de soorten zijn uitgezet tegen de be
dreigingen per landschapselement of -type. 
Een uitvoerige literatuurlijst completeert het 
boek. 
Uit zoogeografisch oogpunt biedt het boek 
nieuwe interessante gegevens, doordat bij 
enkele soorten de grenzen van het bekende 
verspreidingsgebied zijn gecorrigeerd. Na
tuurlijk zijn de verspreidingskaartjes niet 
compleet (zie b.v. algemene soorten zoals de 
Gewone pad en de Bruine kikker), maar juist 
daardoor zal het boek een aansporing kun
nen zijn om de overgebleven witte vlekken 

nader te inventariseren. Zoals bij de adder al 
bleek is het verspreidingsbeeld sterk afhanke
lijk van de gekozen hokgrootte. Bij de zeld
zame soorten is het beeld daardoor soms te 
rooskleurig (bv. bij de Boomklikker). Niette
min is bij veel soorten een achteruitgang aan
toonbaar door vergelijking met de situatie 
van vóór 1970. 
Een zwak punt lijkt mij de controle op de be
trouwbaarheid van de gegevens. Uit het boek 
valt niet op te maken op grond van welke cri
teria gegevens op hun betrouwbaarheid zijn 
beoordeeld. Uit eigen ervaring is mij bekend 
dat bij veel soorten determinatiefouten wor
den gemaakt, en ik vraag mij af hoe deze zijn 
gecontroleerd. Wat mij betreft hadden on
controleerbare gegevens, waarbij reden was 
om enige argwaan te hebben, met een aparte 
symbool op de kaart weergegeven mogen 
worden. Zo zet ik vraagtekens bij de gtoene 
stippen in Noord-Brabant op het kaartje van 
de Zandhagedis. 

Op originele wijze wordt geprobeerd de mate 
van bedreiging per soort te presenteten, al 
zou ik liever gezien hebben dat de 'Rode 
Lijst' was ingedeeld in categorieën op basis 
van zeldzaamheid en mate van bedreiging. 
De categorie 'met uitsterven bedreigd' zou 
de situatie voor enkele soorten dan boven
dien treffender weergeven. 
Al met al is de waarde van het boek evident. 
Het is een belangrijk naslagwerk, dat bij 
geen enkele herpetoloog zou mogen ontbre
ken, maar dat ook in veel bredere kring aan
geschaft zou moeten worden. Zoals de 
auteurs zelf terecht opmerken, kan het boek 
van dienst zijn bij de ruimtelijke ordening, 
en het natuur- en landschapsbeheer, wan
neer men daar met deze belangrijke dier-
groepen rekening wenst te houden. De prijs 
van het boek kan daarbij geen bezwaar zijn, 

A. H. P. Stumpel 

Vragen en mededelingen 
De Levende Natuur in Openbare 
Leesbibliotheken 

Herhaaldelijk ontvangt de redactie verzoeken 
om een in het tijdschrift gepubliceerd artikel 
aan iemand toe te sturen. Aan zulk een 
dienstvetlening kan de redactie niet voldoen. 
Verwezen wordt dan naar Openbare- of uni
versiteitsbibliotheken. Een aantal daarvan is 
geabonneerd op de Levende Natuur. Dit 
aantal zou kunnen worden uitgebreid als u 

de bibliotheek van uw woonplaats als abon
nee zou werven; een kleine moeite voor u, 
maar een dienst voor velen. 

Ten behoeve van de abonnementenwerving 
zijn folders aan te vtagen bij de administratie 
De Levende Natuur, Noordereinde 69, 1243 
JJ 's-Graveland. 

Overdrukken, extra nummers, 
oude jaargangen 

Van alle artikelen, ook van de 85ste en de 
86ste jaargang kunnen overdrukken worden 
gemaakt. Elke overdruk is voorzien van een 
omslagje met de opdruk 'De Levende Na
tuur'. De kosten die afhankelijk zijn van 
aantal pagina's en de oplaag liggen vrij hoog, 
bijvoorbeeld: 6 pagina's in een oplaag van 50 
stuks kost ƒ 335, —. Prijsaanvragen en bestel
ling bij de redactie, tel. 08370-12925. 
Oude nummers zijn te verkrijgen, zo lang de 
voorraad strekt, minimumafname per 5 
nummers. Prijs: 5 nummers (zelfde num

mer) ƒ 20,—, 10 nummers ƒ 35,—. 
85ste jaatgang (1984), nummers 1 t/m 6 
ƒ 3 5 , -
86ste jaargang (1985), nummers 1 t/m 6 
ƒ 3 5 , -
lopende jaargang, 1986, abonnement 
ƒ42,50 

Te bestellen door overmaking van het bedrag 
op postgironr. 81935 t.n.v. De Levende Na
tuur, 's-Graveland, onder duidelijke vermel
ding van het gewenste. 

Tentoonstelling in het Biesbosch 
Bezoekerscentrum, Drimmelen 

'Herfst- en wintetverschijnselen', onderver
deeld in de categorieën paddestoelen, vruch
ten en zaden, vogelttek en vallende blade
ren, toont wat er juist in de Biesbos in dat 
jaatgetijde leeft. Voor scholen zijn speciale 

programma's gemaakt onder het motto: 
'binnen leren is buiten zien'. Deze tentoon
stelling is van 6 sept t/m 30 nov. 
Inf. Biesbosch Bezoekerscentrum, Dorpstraat 
14, 4924 BE Dtimmelen, tel. 01626-2991. 
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