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Vlinderjaar 1989

Op dit moment zijn we bezig met het

aankondigen van het Vlinderjaar bij
andere natuurbeschermingsorganisa-
ties, zodat we tot een goede afstemming
van eikaars activiteiten kunnen komen.

Tot dusverre hebben het IVN, Natuur-

monumenten en de Landelijke Natuur-

historische Musea hun toezegging

gegeven mee te helpen het Vlinderjaar
tot een succes te maken. Verder

zijn er contacten gelegd met de direc-

tie Natuur, Milieu en Faunabeheer

van het Ministerie van Landbouw

en Visserij (NMF), de Nederlandse

Entomologische Vereniging (NEV),

de Koninklijke Nederlandse Natuurhis-

torische Vereniging (KNNV) en de

Stichting Natuur en Milieu.

Waarom nu eigenlijk een Vlinderjaar
Als Vlinderstichting hebben we als

doel om bij een zo breed mogelijk

publiek de belangstelling en daarmee

de zorg voor de dagvlinders te wekken.

Door verschillende activiteiten voor

verschillende doelgroepen te organi-

seren hopen we iedereen op zijn/haar

eigen interesseniveau iets over vlin-

ders te vertellen.

1989 is uitgeroepen tot Vlinderjaar en dit is nu al te merken aan een verhoogde
activiteit binnen de Vlinderstichting. Els Hekstra is bezig met de voorberei-
dingen en zal ons op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

De Vlinderstichting is volop in actie

en werkt hard aan de planning, or-

ganisatie en realisatie van het VLIN-

DERJAAR.
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Een greep uit het voorlopige program-

ma :

In samenwerking met het Wereld Na-

tuurfonds wordt het Duitse actieboek

'Aktion Schmetterling' vertaald en

bewerkt naar de Nederlandse situatie.

Dit schitterende boek komt in maart

1989 klaar.

Voor de vlinderaars is er een interna-

tionaal congres wat gehouden wordt

in het lAC-gebouw te Wageningen.
Dit alles in samenwerking met de

vakgroep Natuurbeheer van de Land-

bouwuniversiteit. Het congres begint

op 12 april 1989. Dat is alvast een

datum die u kunt noteren in uw agenda
De congrescommissie zal zo spoedig

mogelijk komen tot een nadere invul-

ling van het programma.

Helaas is de serie zomerzegels 1989

van de PTT, waarvoor we een voorstel

hadden ingediend, niet doorgegaan.

Zeer heugelijk nieuws is, dat veel

organisaties en ook particulieren

spontaan hun hulp aanbieden en

zich graag in willen zetten voor

het vlinderjaar. Zie ook de oproep

voor regionaal medewerkers elders

in dit blad.

Drie actieprojecten
Met het vlinderjaar heeft de Vlinder-

stichting 3 actieprojecten waarvoor

zij zich wil inzetten, namelijk:
1. Vlindereducatiecentrum

2. Regionaal aandachtsgebied in

de Achterhoek

3. Herintroductie van twee soorten

Blauwtjes.
Voor al deze projecten worden veel

gesprekken gevoerd en ze worden

steeds duidelijker en nader omschre-

ven. Ook wordt gezocht naar spon-

sors en subsidiegevers die het

geheel zouden kunnen bekostigen.
In de loop van dit jaar hopen we

u meer te kunnen vertellen over

ieder afzonderlijk project.

Aandachtssoorten

Voor het Vlinderjaar zijn 7 vlindersoor-

ten uitgekozen, die we er uit willen

lichten. Dit zijn twee bedreigde
soorten, t.w. het Pimpernelblauwtje
en de Zilveren Maan, en vijf algemeen
voorkomende soorten, t.w. de Dag-

pauwoog, het Koolwitje, het Bruin

Zandoogje, het Icarusblauwtje en

de Citroenvlinder. Deze vlinders

zijn zo gekozen, dat verschillende

landschapstypen en waardplanten

vertegenwoordigd zijn. Van deze

7 soorten hopen we in 1989 gratis
folders te kunnen uitdelen aan

een breed publiek.

In samenwerking met het IVN wordt

getracht een reeks brochures uit

te geven met als thema de dagvlin-
ders in de Nederlandse landschappen.
Deze brochures kunnen door de

IVN-ers gebruikt worden om tijdens
excursies ook iets te vertellen over

de vlinders die voorkomen in dat

gebied. Door samenwerking te zoeken

met de schoolbiologen en schoolgidsen

e.a. willen we een schoolproject
starten in augustus of september
1989.

Tot zover een eerste indruk wat u

zoal kunt verwachten in het NATIO-

NALE VLINDERJAAR 1989.

Voor suggesties en ideeën kunt u

schrijven of bellen naar de Vlinder-

stichting.

Vlinderjaarcoördinator Els Hekstra


