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Korte berichten en mededelingen

VAN HET BESTUUR

Nieuwe en vertrekkende medewerkers

Op de afdeling voorlichting en educatie zijn weer enkele nieuwe

personen gekomen. Jeroen Beens houdt zich bezig met het bouwen

van nieuwe kooien voor de kweek en de tentoonstelling. Adrie Otte

is het nieuwe lid van de redactie van het tijdschrift "Vlinders".

Monique Kunz heeft als vrijwilliger de Vlinderstichting verlaten.

Nieuw donateurschap

Bij de Vlinderstichting is het werk op de afdeling voorlichting en

educatie voor een groot deel afhankelijk van binnenkomende donaties.

Om het aantal donateurs te vergroten is een tweede mogelijkheid om

de stichting te steunen ingevoerd. Naast het bestaande donateur-

schap van ƒ 25,- per jaar is het nu ook mogelijk om voor ƒ 15,-

per jaar donateur te worden. Goedkope donateurs zijn dan geen

abonnee op het tijdschrift "Vlinders", maar ontvangen wel twee

keer per jaar een nieuwsbrief van de stichting. Ook krijgen zij

een set wenskaarten als geschenk. Het is de hoop dat hierdoor een

bredere groep mensen de Vlinderstichting financieel zullen bijstaan.
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LANDELIJK DAGVLINDERPROJECT

Inventarisatie 1988

In afwachting van de subsidietoekenning van het Ministerie van

Landbouw en Visserij voor het Landelijk Dagvlinderproject gaat

de inventarisatie in 1988 door.

Na 6 jaar veldonderzoek door ongeveer 800 vrijwillige medewerkers

is de balans opgemaakt. We weten nu welke uurhokken goed,
welke slecht en welke niet zijn onderzocht. In de slecht en niet

onderzochte uurhokken zullen alle dagvlinders geïnventariseerd
worden (zie kaart 1). In de goed onderzochte uurhokken zullen

uitsluitend de zeldzame vlinders en trekvlinders geïnventariseerd
worden (zie kaart 2 en de tabel). Uit alle uurhokken zijn dus

waarnemingen van zeldzame soorten en trekvlinders welkom!

Waarop is de bepaling van de volledigheid van inventarisatie

gebaseerd? Er is een groep van 12 dagvlindersoorten, die zo

algemeen en zo gemakkelijk te herkennen zijn, dat bij een goede
uurhokinventarisatie zeker de helft van deze soorten gezien wordt.

We noemen dat de basissoortengroep. Het gaat om de volgende
soorten: Citroenvlinder, Groot koolwitje. Klein koolwitje. Klein

geaderd witje. Kleine vuurvlinder, Icarusblauwtje, Kleine vos,

Dagpauwoog, Hooibeestje, Atalanta, Distelvlinder en Bruin zandoogje.

Lijst van zeldzame soorten en trekvlinders die in 1988 in alle uurhokken

geïnventariseerd worden.

1. Zeldzame soorten en soorten waarbij speciaal aandacht aan ecologie en beheer

besteed kan worden.

2. Trekvlinders.

3. Soorten die de laatste jaren niet meer waargenomen worden, maar waarvan even-

tuele waarnemingen zeker opgestuurd kunnen worden.

Heteropterus morpheus Spiegeldikkopje Argynnis paphia Keizersmantel

Carterocephalus palaemon Bont dikkopje Melitaeacinxia Veldparelmoervlinder
Hesperia comma Kommavlinder Mellicta athalia Bosparelmoervlinder

Erynnis tages Bruin dikkopje Coenonympha arcania Tweekleurig hooibeestje

Spialia sertorius Kalkgraslanddikkopje Goenonympha tullia Veenhooibeestje

Pyrgus maivae Aardbeivlinder Hipparchia statilinus Kleine heivlinder

Papilio machaon Koninginnepage Melanargia galathea Dambordje

Leptidia sinapis Boswitje

Aporia crataegi Groot geaderd witje 2.

Callophrys rubri Groentje Colias hyaie Gele luzernevlinder

Thedabetulae Sleedoornpage
Coiias croceus Oranje luzernevlinder

Quercusia querqus Eikepage Vanessa atalanta Atalanta

Nordmannia ilicis Bruine Eikepage Cynthia cardui Distelvlinder

Strymonidia w-album lepepage Issoria lathonia Kleine parelmoervlinder

Lycaena dispar Grote vuurvlinder Fabriciana adippe Adippevlinder
Heodes tityrus Bruine vuurvlinder

Palaeochrysophanus hippothoe Rode vuurvlinder 3.

Cupido minimus Dwergblauwtje Thymelicus acteon Dwergdikkopje
Vacciniina optilete Veenbesblauwtje Strymonidia pruni Pruimepage
Maculinea alcon ericae Heidegentiaanblauwtje Lycaeides idas Vals heideblauwtje

Ladoga Camilla Kleine ijsvogelvlinder Cyaniris semiargus Klaverblauwtje
Limenitis populi Grote ijsvogelvlinder Maculinea arion Tijmblauwtje

Apatura iris Grote weerschijr\vlinder Maculinea teleius Pimpernelblauwt je

Nymphalis polychloros Grote vos Maculinea nausithous Donker pimpernelblauwtje

Nymphalis antiopa Rouwmantel Clossiana euphrosyne Zilvervlek

Bolaria aquilonaris Veenbesparelmoervlinder Brenthis ino Purperstreepparelmoervlinder

Clossiana selene Zilveren maan Euphydryas aurinia Moerasparel moervlinder

Fabriciana niobe Duinparelmoervlinder Melitaea diamina Woudparelmoervlinder
Mesoacidalia aglaja Grote parelmoervlinder Coenonympha hero Zilverstreephooibeestje
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Kaart 1. Uurhokken die in 1988 op alle dagvlindersoorten inclusief zeldzame

soorten en trekvlinders geïnventariseerd worden.

(Voor zeldzame soorten en trekvlinders zie ook kaart 2)
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Kaart 2. Uurhokken die in 1988 uitsluitend op zeldzame soorten en trekvtinders

geïnventariseerd worden.

(Zie ook kaart 1)
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Wanneer we van deze veronderstelling uitgaan, is het vrij gemak-

kelijk om voor elk uurhok te bepalen hoeveel soorten uit deze

basissoortengroep gezien zijn. Alle uurhokken, waarin meer dan

de helft van de basissoorten zijn waargenomen, zijn goed onder-

zocht en zijn op kaart 1 zwart gekleurd. Uit de overige uurhokken

zijn 6 of minder basissoorten gezien, of er zijn helemaal geen

waarnemingen gedaan. Deze uurhokken zijn slecht of niet onder-

zocht en zijn op kaart 2 zwart gekleurd.

Tips voor de inventarisatie

-Amersfoortcoördinaten op km-hokken nauwkeurig noteren.

-Onderaan het formulier de naam van het natuurgebied, terrein-

tje, weg en dergelijke noteren.

Zo worden de gegevens nog bruikbaarder voor toepassing bij

beheersplanning en ruimtelijke ordening, in het belang van het

behoud en herstel van de Nederlandse dagvlinderfauna.

Plantenlijst
De aan enkele medewerkers verstrekte plantenlijst met nummercodes

en alfabetische rangschikking op Nederlandse en Latijnse naam

is niet bruikbaar. Er blijken in deze lijst, afkomstig van het

botanisch basisregister van het Centraal Bureau voor de Statistiek,

namelijk enkele nummercodes af te wijken van de lijst van de

European Invertebrate Survey, die voorheen altijd is gebruikt.

De ElS-lijst kan aangevraagd worden voor degenen die deze

nog niet hebben.

Renee Bronsema verlaat Landelijk Dagvlinderproject

Renee Bronsema heeft van april 1985 tot 31 maart 1988 als admini-

stratief medewerkster bij het LDP meegewerkt. Behalve het

reguliere werk heeft ze ook uw waarnemingen op formulieren

gezet, de medewerkers- en financiële administratie gevoerd en

de verzending van formulieren, handleidingen en nieuwsbrieven

verzorgd. Alles bij elkaar een waardevolle bijdrage aan het project.

NIEUW PROJECT BIJ DE VLINDERSTICHTING

Per 1 april start de Vlinderstichting een nieuw project: "Stimulering

ecologisch groenbeheer". Dit project is mogelijk gemaakt door een

subsidie van het Ministerie van Landbouw en Visserij en het

Cewestelijk Arbeidsbureau te Ede. Voor de duur van een jaar is

hiervoor een betaalde full-time medewerker aangesteld. Pauline

Schakenbos gaat het nieuwe project uitvoeren.

De Vlinderstichting krijgt van groenbeherende instanties diverse

vragen over de wijze waarop zij met het groenbeheer rekening
kunnen houden met dagvlinders. Op dit moment levert de Vlinder-

stichting op verzoek beheersadviezen en inventarisatiegegevens.

Door de toenemende vraag is er behoefte ontstaan aan een voor-

lichtingsprogramma. Pauline Schakenbos gaat dit programma

opzetten. Zij zal contacten leggen met instanties die het groen

in Nederland beheren, hen bekend maken met de Vlinderstichting

en nagaan aan welke informatie en adviezen zij behoefte hebben.
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De benodigde kennis is aanwezig uit negen jaar dagvlinderonder-
zoek: het Landelijk Dagvlinderproject en het dagvlinderonderzoek

van de Vakgroep Natuurbeheer van de Landbouwuniversiteit te

Wageningen. Door dit onderzoek is er nu meer bekend over de

ecologie en het gedrag van de verschillende dagvlindersoorten
en over de eisen die zij aan hun omgeving en het beheer stellen.

Volgend jaar, in het Vlinderjaar, zal het voorlichtingsprogramma
"Ecologisch groenbeheer" van start gaan. De Vlinderstichting
hoopt dat vele beheersinstanties over zullen gaan op een 'vlinder-

vriendelijk groenbeheer.

PRESENTATIE NIEUW VLINDERBOEK

Op 21 maart j.l., het begin van de lente, vond in Egmond-Binnen
een feestelijke gebeurtenis plaats. Daar werd in de Sint Adelbert-

Abdij een nieuw en zeer bijzonder vlinderboek, "De dans van de

vlinder" ten doop gehouden.
Dit bibliofiel uitgegeven boekje is tot stand gekomen door de inzet

van een groep enthousiaste medewerkers.

Auteur is broeder Frans Melkert, een vlinderliefhebber bij uitstek.

Broeder Frans woont en werkt in de Sint Adelbert-Abdij. Daar

kweekt’en bestudeert hij het gedrag van vlinders in de vlinder-

tuin van de abdij.
Pieter Wetselaar, grafisch kunstenaar, schilderde de schitterende

aquarellen als illustratie bij de tekst.

Het unieke van dit boek is dat het bijna geheel met de hand is

gemaakt, vaak volgens zeer oude methoden.

In "De dans van de vlinder" wordt uiterlijk en leven van een acht-

tal in Nederland voorkomende vlinders geschetst, t.w. Citroen-

vlinder, Kleine vos, Dagpauwoog, Atalanta, Distelvlinder, Vuur-

vlindertje, Rietvink of Drinker en Windepijlstaart.

Wie dit boek in zijn of haar bezit wil krijgen, dient ƒ 50,- (exem-

plaar gebrocheerd) of ƒ 75,- (exemplaar in geheel linnen band) te

storten op postrekening 2922 van de HKB te Amsterdam met ver-

melding van rekening 63.53.15.289 t.n.v. Phoenix & Co., 2
e

Lelie-

dwarsstraat 21, 1015 TB Amsterdam, o.v.v. "vlinder".

(Slechts een beperkte oplage van 150 genummerde exemplaren!)
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