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Vlinderjaar 1989

Als aandachtsgebied in het Vlinderjaar
is de westelijke Achterhoek gekozen

(zie kaartje). Dit is een streek waar

nog een relatief groot aantal dagvlinder-

soorten voorkomt en waar goede kansen

op herstel mogelijk zijn. Dit regionale

project zal een voorbeeldfunctie krijgen

voor de daaropvolgende plannen voor

behoud en herstel in andere regio's.
Pauline Schakenbos werkt aan een

nadere invulling van dit project.
Zoals het er nu ligt omvat het project
de volgende onderdelen:

1. Beherende instanties worden benaderd

en geïnformeerd over maatregelen die

bevorderlijk zijn voor de lokale vlin-

derpopulaties. Zowel beheerders

van natuurterreinen, van lijnvormige

elementen, als van stedelijk groen
en ook agrariërs wil de Vlinderstich-

ting bij het herstelprogramma betrek-

ken.

2. Het publiek wordt geïnformeerd.
In heel Nederland zal de aandacht ge-

vestigd worden op de actie in de

Achterhoek, middels de landelijke
media. In de streek zelf wordt

het publiek via de regionale media

benaderd. In samenwerking met

IVN-, KNNV-, NJN- en ACJN-afde-

lingen zullen wandelingen en tentoon-

stellingen worden gehouden.

3. Scholen worden bij de actie in

de Achterhoek betrokken. In samen-

werking met het IVN en de werkgroep

van schoolbiologen worden schoolpro-

jecten georganiseerd in heel Nederland.

Een inventarisatieproject wordt

opgezet voor de scholen in de

Achterhoek, zodat de scholieren

met elkaar de dagvlinderstand
in hun streek in kaart kunnen

brengen.

Langzaam kruipt 1989 naderbij. Velen zien al halsreikend uit naar de eerste

activiteiten in het kader van het Vlinderjaar. Teneinde de spanning niet te

hoog op te laten lopen geeft Els Hekstra de vorderingen van de organisatie

aan het papier prijs. Aansluitend een verslag van de regionale medewerkersdag
van 11 juni j. I.

Om te beginnen wil ik iets meer vertel-

len over het regionale aandachtsgebied,
de Achterhoek, een van de drie actie-

projecten van de Vlinderstichting.

Figuur: het aandachtsgebied in de

Achterhoek.
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4. De uitgave van een (kleurrijk)
boek over de Achterhoek en zijn

dagvlinders zal zowel voor beheer-

ders, voor het geïnteresseerde

publiek als voor de deelnemers

aan het inventarisatieproject als

bron van informatie kunnen dienen.

Daarnaast zijn we druk bezig in

overleg met de directie Natuur,

Milieu en Faunabeheer van het Minis-

terie van Landbouw en Visserij (NMF).

We hebben een aantal projectvoorstel-
len ingediend, waarover intern nog

beslist moet worden. Nu de soortenbe-

schermingsplannen zijn goedgekeurd
door de Minister is er al wel toegezegd
dat er een folder uitkomt met vlinders

erop, die ook verspreid wordt door

NMF. In deze folder wordt de Vlinder-

stichting genoemd.

De eerste aankondiging over het

Vlinderjaar is 15 juli de deur uit

gegaan. Als het goed is moet u dat

ook in uw dagblad hebben kunnen

lezen. Zo niet, dan kunt u het redac-

tieadres van krant/tijdschrift aan

een van onze medewerkers doorgeven

(tel: 08370-11220).

Els Hekstra

Informatiedag regionale medewerkers

De Vlinderstichting heeft behoefte aan

personen die in verschillende delen van

het land activiteiten, zoals lezingen,

tentoonstellingen en marktkramen in

hun regio willen organiseren en de pu-

bliciteit willen coördineren. Daarom

was er op 11 juni een informatiebijeen-
komst georganiseerd.

We waren verheugd dat ruim 20 belang-

stellenden, zowel mannen als vrouwen,

de oproep hadden beantwoord en

richting Wageningen waren gekomen.

Zij vormden een bont gezelschap, van

jong tot oud, afkomstig uit alle uithoe-

ken van Nederland. En allen met een

ding gemeen: hun liefde voor vlinders.

Na het welkomstwoord van de voorzitter

van de Vlinderstichting, Jan van der

Made, vertelde Pauline Schakenbos over

de oprichting en de huidige activiteiten

van de stichting. De toon was optimis-
tisch. Het aantal donateurs groeit we-

kelijks en de vrijwilligers werken ac-

tief aan diverse projecten zoals een

tweede tentoonstelling, een marktkraam

en een nieuw (algemeen) vlinderboekje.

Vervolgens sprak Jan van der Made

over het Landelijk Dagvlinderproject.

Van de 61 vlindersoorten dreigen er

25 uit te sterven. Om een beeld van

de huidige situatie te krijgen moeten

de door de diverse landelijke medewer-

kers verzamelde gegevens (in totaal 3

miljoen vlinders!) verwerkt worden.

Chris van Swaay en Marnix Tax zitten

als kluizenaars de waarnemingen te ver-

werken en de definitieve Atlas te

schrijven. De Atlas zal van groot be-

lang zijn bij het opstellen van soortbe-

schermingsplannen en in de toekomst

biotoopbeschermingsplannen. Zoals be-

kend is de achteruitgang van de vlin-

dersoorten in veel gevallen te wijten

aan de verdwijning van de biotopen.

Jan van der Made benadrukte het be-

lang van inventarisatie en monitoring

(ook als de Atlas af is) en pleitte voor

de regionalisering van het onderzoek.

Daarna sprak Els Hekstra over het

Vlinderjaar 1989. Wat zij vertelde kunt

u lezen in het vorige nummer van

'Vlinders?.

Na een smakelijke lunch, een rondleiding

in de vlindertuin met José Kroes en veel

geanimeerde (vlinder)uitwisselingen tus-

sen de bezoekers werd het programma

hervat met een lezing van Jan van der

Made over de levenswijze van enkele

bedreigde vlindersoorten. Aan de hand

van schitterende dia's werd de proble-
matiek helder uiteengezet.

De dag werd besloten met discussies in

kleine groepjes, waarbij vele nieuwe

ideeën naar voren kwamen. De Vlinder-

stichting kan terugzien op een geslaag-

de dag met nieuwe contacten en nieuwe

suggesties omtrent de activiteiten in

het Vlinderjaar.

Erik van Tiel


