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In ’t kort

WERKGROEP SPHINGIDAE

BELGISCH DAGVLINDERPROJECT

Eind 1981 startte de Jeugdbond voor Natuurs-

tudieen Milieubescherming een dagvlinder-

project. De bedoeling van dit project is zo-

veel mogelijk dagvlinderwaamemingen van

België en het Groot-Hertogdom Luxemburg

te verzamelen om zo de achteruitgang van de

dagvlinderfauna vast te stellen, in beeld te

brengen en deomvang duidelijk te maken. Zo

komen we te weten wat er waar nog te be-

schermen valt en kan er in de toekomst een

dagvlindervriendelijk beheer komen.

Iedereen in België of Nederland die dagvlin-

derwaamemingen uit België heeft kan mee-

doen. Geefdan bij de waarnemingen:

-naam en adres;

-de wetenschappelijke naam van de waarge-

nomen soort;

-zo exact mogelijk de vindplaasts (gemeente,

provincie en wanneer u deze met zekerheid

kunt achterhalen ook de UTM-code op 10 x

10km-schaal, code met twee letters en twee

cijfers);

-de exacte datum;

-het aantal waargenomenexemplaren, manne-

tjes of vrouwtjes, etc.;

-het stadium;

-landschap: stedelijk, gesloten bos, open bos,

bosrand, moeras, heide, hoogveen, duinen,

wei- of hooiland, akkerland, struweel, holle

weg, wegberm A (enkel met kruiden), weg-

berm B (met struiken/bomen), rotsformatie,

steengroeve, rune, vuilnisbelt, etc.;

-bodem (grondsoort, vochthuishouding, etc.);

-reliëf(vlak, zacht glooind, heuvelrug, pla-

teau, helling, brede valleibodem, smalle val-

leibodem, etc.);

-was het een incidentele waarneming ofwerd

het gebied nauwkeurig onderzocht op deze

dag?;

-werden hier geregeld waarnemingen ver-

richt?

De waarnemingen opsturen naarJ.N.M-

V.B.W.G.

p/a J.N.M-secretariaat

Kortrijksepoortstraat 140

B-9000Gent

België

NIEUWE UITGAVEN VAN DE

VLINDERSTICHTING

In het vlinderjaar geeft de Vlinderstichting

een aantal nieuwe boekwerkjes uit. Hieronder

volgt een kleine beschrijving.

Kweekhandleiding

In ditboekje wordt de kweek van vier dag-

vlinders behandeld,namelijk het Groot kool-

witje, de Kleine vos, de Atalanta en de Dag-

pauwoog. Het bevat informatieover de ver-

zorging, de benodigde materialenen de (bio-

logie en) levenswijze van deze soorten.

Het boekje is bedoeld voor het kweken in de

klas, maar het kan ook heel goed gebruikt

worden door beginnende kwekers.

De prijs is (inclusief verzendkosten) ƒ6,75.

Boek: Actie voor Vlinders

In april zal een bijzonder mooigeïllustreerd

vlinderboek verschijnen. Dit boek met als mo-

gelijke titelActie voor Vlinders is het door de

Vlinderstichting naar de Nederlandse en deels

Belgische situatiebewerkte Duitse boekAk-

tionSchmetterling. In dit boek worden de ver-

Daarik momenteelin het buitenland verblijf,

en wel voor geruime tijd, ondervindthet ver-

werken van de binnengekomen gegevens aan-

zienlijke vertraging. Het beloofde verslag zal

dus ook niet voor heteinde van dit jaar kun-

nen verschijnen.

J.C. Meerman, Coördinator werkgroep Sphi-

nigdae,

Karveel 07-56,

8232AM Lelystad.



314e jaargangnummer 1, februari 1989

schillendebiotopen met hun belangrijkste

vlinders, de natuurbeschermingsproblemen

en het gewenstebeheer besproken.

Actie voor Vlinders is een uitgave van het We-

reld NatuurFonds en de Vlinderstichting. De

prijs van het boek zal ƒ60,- zijn. Met de aan-

schaf van het boek steunt u het werk van het

WereldNatuurFonds en de Vlinderstichting:

het herstel van de Nederlandsevlinderfauna.

Belangstellenden kunnen dit boek nu reeds re-

serveren. Intekenen voor april is voordelig. U

betaalt dan geen verzendkosten. Reserveer nu

door terugzending van de antwoordkaart die

bijgesloten is bij dit nummer van Vlinders.

Atlas van de Nederlandse Dagvlinderfauna

In mei 1989 zal de definitieveAtlas van de

NederlandseDagvlinderfauna verschijnen.

Vanwege de beperkte oplage van de eerste

druk biedenwij u als abonnee van Vlinders

nu de mogelijkheid de Atlas bij voorinteke-

ning te bestellen. Bovendien krijgt u dan een

interessantekorting. Met de bijgesloten ant-

woordkaartkunt u het boek bestellen.

Dit 250 pagina’s tellende standaardwerk is ge-

baseerd op het landelijke inventarisatieproject

naar de Nederlandse dagvlinderfauna dat van

1980 tot 1986 is uitgevoerd. Er hebben onge-

veer 1000 vrijwillige veldmedewerkers aan

meegewerkt. De inventarisatieis door het

Landelijk Dagvlinder Project van de Vlinder-

stichting gecoördineerd. Het boek wordt door

de Vlinderstichting in samenwerking met Na-

tuurmonumenten uitgegeven. Als standaard-

werk mag het niet ontbreken in dekast van de

vlinderliefhebberen de natuurbeheerder.Ook

voor debreed georiënteerde natuurkenner is

het een bock vol interessante informatie.

In het boek worden alle in Nederlandvoorko-

mende dagvlinders behandeld.Aan elke vlin-

dersoort zijn twee royale pagina’s van 24 bij

29 cm besteed. Twee verspreidingskaartjes la-

ten zien waar de vlinders vroeger voorkwa-

men en waar we ze nu nog kunnen vinden.

Voor dekaarten is een steunkleur gebruikt. In

de begeleidende tekst wordt de verspreiding

toegelicht en wordt beschreven waar we de

vlinders in het veld aan kunnen treffen. Ook

wordt ingegaan op de oorzaken van achteruit-

gang van populaties. Uitgaande van deeisen

die de vlinders aan landschap, vegetatie en

voedselplanten stellen, wordenadviezen gege-

ven over de gewenste inrichting en beheer

van landschap en biotoop. Uit een eenvoudig

diagrammetje is af te lezen wanneer het de be-

ste tijd is om de soort in het veld te zien. Bij

elke soortbeschrijving staat een mooiepente-

kening van de vlinder.

In een aantal begeleidende hoofdstukken wor-

den de verschillendebiotopen met hun karak-

teristieke dagvlinders behandeld.Hieruit

wordt duidelijk welke dagvlinders men in een

bepaald biotoop kan aantreffen. Bij elk bio-

toop wordt ingegaan op de specifieke beheers-

problemen.

In vergelijking met de Voorlopige Atlas is de

definitieveAtlas geheel anders van inhouden

opzet. Daardoor heefthet boek aan waarde ge-

wonnen voor het gebruik in het natuurbeheer.

Het boek is ook voor de leek begrijpelijk ge-

schreven. De kaartbeelden zijn completer,

omdat twee keer zoveel inventarisatiegege-

vens zijn gebruikt.

NEDERLANDSE DAG VAN HET

’CONGRES ON THE FUTURE OF

EUROPEAN BUTTERFLIES’

Van 12 tot 15 april wordt het internationale

congres ’Future of Butterflies in Europe’ ge-

houden in het InternationaalAgrarisch Cen-

trum in Wageningen. Het congres wordt geor-

ganiseerd doorde Vlinderstichting in samen-

werking met de Landbouw Universiteit en de

Entomologische Vereniging. Meerover de in-

houd van het congres was in het vorige num-

mer van Vlinders lezen.

Speciaal voor het Nederlandse publiek is er

op zaterdag 15 april een vierdecongresdag

waarin ruimeaandacht wordt geschonken aan

de typisch Nederlandseproblematiek rondom

de dagvlinderfauna. Op deze dag kan afzon-

derlijk worden ingeschreven. De kosten be-

dragen ƒ10,- voor donateursen ƒ15,- voor

niet-donateurs voor de gehele dag inclusief

lunch, koffie en thee. U kunt zich door over-

making van het verschuldigde bedrag op gi-
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ronr. 5134425 tnv Vlinderstichting Wagenin-

gen o.v.v. vierde congresdag aanmelden.U

krijgt dan binnenkorteen programmatoege-

zonden. Op deachterkant van de girokaart

kunt u vermeldenof u een bijdrage wilt leve-

ren aan de Nederlandse dag in de vorm van

een poster, lezing of een diaklankbeeldpresen-

tatie.

Deonderwerpen dieop de vierde congresdag

aan bod komen zijn wellicht interessant voor

de medewerkers van het Landelijk Dagvlin-

derproject, beheerders van natuurgebieden,

beleidsmedewerkersop het gebied van de

ruimtelijke ordening, faunabeheeren natuur

en verder iedereenmet belangstelling voor

vlinders.

Programmaonderdelen:

�Resultaten van zes jaar Landelijk Dagvlin-

derproject

�Studies van regionale vlinderwerkgroepen

naar soorten en terreinen.

�Gebruik van inventarisatiegegevens in de

planning van landschapsinrichting en land-

schapsbeheer.

�Toekomstig inventarisatieonderzoek:

- dagvlinders inkleine landschapselementen

- inventarisatie van bedreigde en kwetsbare

dagvlinders.

�Dagvlindermonitoring in Nederland.

�Beheersproblemen in verschillende biotopen.

ELS VONK NEEMT AFSCHEID VAN

DE REDACTIE

Els Vonk verlaat deredactie van Vlinders. Zij

heeft in 1986het allereerstenummer van

Vlinders gemaakt. Als eindredactrice heeftzij

het tijdschrift de vorm gegeven die het drie

jaargangen heeft gehad. Daarnaast heeftzij in

de begintijd van de afdeling Voorlichting en

Educatie veel projecten medeopgestart, zoals

het boekje Vlinders in uw tuin.

Toen zij in 1987 haarbaan bij de Vlinder-

stichting heeft verwisseld voor een baan in

haar eigen vakgebied is ze als redactielidac-

tief gebleven. Nu is ze naar Utrecht verhuisd

vanwege een vaste aanstelling bij de Landelij-

ke Vereniging van Vrijwilligerscentrales.

Els was een fijne collega om mee te werken,

wij zullen haar waardevolle inbreng missen.

Els, veel succes in Utrecht en bedankt voor je

inzet voor de stichting en het tijdschrift.

OUDE NUMMERS VAN VLINDERS

Regelmatig komen er aanvragenbinnen voor

oude nummers van ons tijdschrift en meestal

moesten we nee verkopen omdat die num-

mers op waren. Voor alleaanvragers nu goed

nieuws: de uitverkochte nummers zijn gekopi-

eerd, dus u kunt het nog eens proberen. De

nummers kosten ƒ6,25 per stuk, in het eerste

jaar zijn slechts twee nummers verschenen. U

kunt de kopieën bestellen doorhet verschul-

digde bedrag over te maken op gironummer

5134425 tnv Vlinderstichting, Wageningen,

onder vermelding van welke nummers u wilt

hebben.


