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Vlinderjaar aktiejaar

Els Hekstra

WAAROM EXTRA AANDACHT?

Uit het onderzoek van het Landelijk Dagvlin-

derprojectblijkt dat Nederland 75 soorten

dagvlinders rijk was. Daarvan zijn nu 15 soor-

ten uitgestorven en zijn 29 soorten bedreigd.

HOE KAN DIT?

Er is een aantal redenen voor de achteruit-

gang aan te geven. Dit zijn:

-intensivering van de landbouw;

-isolatie van vlindersoorten;

-te weinig kennis over de leefwijze van vlin-

dersoorten;

-algehele verslechtering van het milieu.

Eén voor één zullendeze redenen de revue

passeren.

Door het intensieve landgebruik van zowel

landbouwgrond als de groei van de stedelijke

gebieden hebben dagvlinders alleen nog over-

levingskans in natuurgebieden. Het overmati-

ge gebruik van kunstmest en bestrijdingsmid-

delen heeft tot gevolg dat ‘onkruid’ geen kans

meer heeft. Daardoor zien we geen kleurige

velden en weilanden meer. Ook slootkanten

worden zoveel mogelijk ‘kaal’ gehouden. Kla-

ver, pinksterbloem en andereonkruiden zie je

nog maar zeldenin een weiland. Veel dagvlin-

ders halen echter hun nectar uit rodeklaver

en voor de Oranjetipjes is de pinksterbloem

onmisbaar.

Wat vlinders nodig hebben zijn juist veel slor-

dige randen en slootkanten waar veel bloe-

men groeien en waarlangs ze naar een andere

plaats kunnen vliegen.

Natuurgebieden zijn vaak klein ofver van el-

kaar verwijderd, waardoor dealdaar aanwezi-

ge vlinderpopulaties erg kwetsbaar worden.

Vlinders zijn namelijk in drie groepen onder

te brengen. Er zijn vlinders die vanuit het zui-

den van Europa elk jaar aan het begin van de

zomer naar het noorden vliegen. Voorbeelden

hiervan zijn de Atalanta en de Distelvlinder.

Deze vlinders zijn goede vliegers en behoren

ook niet tot de bedreigde soorten. We noe-

men ze trekvlinders.

Daarnaast zijn er vlinders die ook goed kun-

nen vliegen en waarvan de rupsen leven van

verschillende in Nederland voorkomende

planten. In Nederland zijn van deze categorie

zo’n twintig soorten. Voorbeelden zijn de

Kleine vos, het Icarusblauwtje, het Koolwitje

en het Landkaartje. Dit zijn vlinders die iede-

reen in zijn eigen tuin tegen kan komen.

In het vorige nummer van Vlinders is ingegaan op de korte geschiedenis van de Vlin-

derstichting. In dit nummer wil ik u iets meer vertellen over de achtergronden van het

Vlinderjaar.

Hel Pimpemelblauwljeis door

onkundigbeheer uit Nederland

verdwenen. De Vlinderslichtingwil

deze vlinder weer in ons land

introduceren.
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De derdegroep vlinders bestaal uit soorten

dieheel specifieke eisen stellen aan hun om-

geving. Aan zowel de planten waar de rups

van leeft (waardplanten) als aan de struktuur

van landschap en vegetatie stellen ze hun ei-

sen, die van soort tot soort sterk kunnen ver-

schillen.

U kunt zich voorstellen dat wanneer er iets ge-

beurt met dat specifieke gebied de hele vlin-

derpopulatie kan verdwijnen en omdat de leef-

gebieden van verschillendepopulaties zo ver

uiteen liggen kan de soort er nimmermeer te-

rugkeren. Zo kunnen alle populaties in Neder-

landéén voor één uitsterven.

Op een aantal voorbeelden van deze drie groe-

pen vlinders wordt in dit en komende num-

mers van Vlinders ingegaan. Zij zijn als ‘vlin-

derjaarvlinders’ eruit gelicht.

Over de laatste groep vlinders is erg weinig

bekend. Elke vlinderstelt zo z’n eigen eisen

aan de omgeving en daarom zijn alleenalge-

mene richtlijnen voor het beheer te geven. In

de praktijk zal per gebied de situatie moeten

worden bekeken, mederekening houdend

met de (potentieel) aanwezige vlindersoorten.

De kennis omtrent de leefwijze van vele dag-

vlindersoortenontbreekt bij veel terreinbehe-

rende instanties.

De Vlinderstichting probeert daar iets aan te

doendoor:

-algemene richtlijnen te geven voor beheer;

-specifieke aanwijzingen te geven per gebied

en per vlindersoort;

-kennisvergroting over de leefwijze van dag-

vlinders door het geven van cursussen en le-

zingen en doorhet uitbrengen van boekwer-

ken.

De milieuverontreiniging gaatook aan de

vlinders niet voorbij. Wat precies de invloed

is van luchtverontreiniging en zure regen is

nietbekend. Vlinders maken deel uit van de

gehele voedselketen in het ecosysteem. Als er

iets in het leefmilieuverandertdan heeft dat

consequenties voor het hele ecosysteem.

Samenvattendkan men zeggen dat de meest

soortenrijke vlinderstand te verwachten is

wanneer een gebied voldoet aan deeisen van

variatie en verbindingen. Er moet variatiezijn

in:

-natte en droge gebieden;

-voedselrijke en voedselarme grond;

-bos- en weilandstruktuur;

-ouderdom van bomen;

-korte en opgaande vegetatie;

-naaldbos, gemengd en loofbos.

Voorts moeten er geleidelijke overgangen

zijn van weiland of open gebieden naar bos

en van bospad naar bos.

Als verbindingswegen voor vlinders komen

ruige stukjes in de bosrand (overgangen naar

Het Vlinderjaarkrijgt volop aandacht

in de media.
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slootkanten berm) en bloemrijke randen van

weilanden, spoorwegen,kanalen, rivieren en

bermen in aanmerking.

DOEL VLINDERJAAR

Het doelvan het Vlinderjaar is dat zowel ter-

reinbeheerders(Landschappen, Staatsbosbe-

heer, Natuurmonumenten) en groenbeheer-

ders (gemeenten, waterschappen) als particu-

lieren (u en ik) oog krijgen voor vlinders, zo-

dat er meer aandacht geschonken wordt aan

behoud en herstel van de Nederlandsevlinder-

fauna.

HOE WILLEN WE DIT DOEL

BEREIKEN?

Door dit jaar tot Vlinderjaar uit te roepen is

het mogelijk landelijk de aandacht te vestigen

op vlinders.Er is veel bekend over vlinders,

maar niet iedereen is ervan op de hoogte.

Er zou nog veel meer onderzocht moeten wor-

den over de specifieke, nu nog mysterieuze

leefwijze van bepaalde vlindersoorten. Door

meer onderzoek te doenkunnen we te weten

komen welke maatregelen nodig zijn om vlin-

ders te behouden. Dit betekent dat er meer

geld voor onderzoek nodig is.

Van een aantal soorten is al bekend waarom

ze uit Nederlandzijn verdwenen. Het Pimper-

nelblauwtje is zo’n soort. Dooronkunde is de

pimpernel, de waardplant van het Pimpemel-

blauwtje te vroeg in de zomer gemaaid. Hier-

doorkon de plant niet tot bloeikomen en kon

het Pimpemelblauwtje de eitjes niet op de

plant afzetten. Door deze fout van de terrein-

beheerders is de vlinderverdwenen. In het

Vlinderjaar wil de Vlinderstichting zich inzet-

ten om deze vlinder opnieuw in Nederland te

herintroduceren.Het geschikte leefgebied

voor de vlinders komt nog in een tweetal ge-

bieden in Noord-Brabantvoor. Hiermee wil

de Vlinderstichting daadwerkelijk een begin

maken met het herstel van de vlinderfauna.

Ook behoud van kansrijke gebieden is een

doel in het Vlindeijaar. In mei 1989 wordt

hiermee officieel van start gegaan. Het gebied

‘tussen Berkel en oude IJssel’ is hiervoor aan-

gewezen als aandachtsgebied. Pauline Scha-

kenbos gaat in haarartikel hier verderop in.

De Vlinderstichting wil graaginformatie-en

documentatiemateriaal verstrekken. Door het

schrijven van folders en informatiebrochures

voor verschillende doelgroepen kan het ‘ken-

nisgat’ langzaam maar zeker opgevuld wor-

den. Ook educatie naar scholen toe ziet de

Vlinderstichting als een van haar doelstellin-

gen. Nu is die educatie nog alleen gericht op

basisscholen, maar in de toekomst zal ook

aan beroepsopleidingen op het uitvoerende

vlak aandacht worden besteed. Daarvoor

heeft de Vlinderstichting meer ruimte nodig

en zet zij zich in voor het realiseren van een

Nationaal Vlindereducatiecentrum, waar men

sen en groepen terecht kunnen met vragen.

Voor al deze projecten is veel geld nodig.

Door het uitroepen van het Vlinderjaar hoopt

de Vlinderstichting een start te kunnen maken

met deze drie projecten. Hiervoor is een speci-

aal gironummer geopend:

gironummer 582.1989.

De start van het Vlinderjaar was op 12 april;

minister Braks van Landbouw en Visserij

opende het Vlinderjaar.

Daaraan voorafgaand werd het boek ‘Actie

voor Vlinder, hoe kunnen we ze redden?’ aan

de pers gepresenteerd.

De volgende personen en instellingen willen

we graag hartelijk danken voor hun medewer-

king ter verwezenlijking van het Vlindeijaar;

Zo'n bosrand is ongeschikt
voor vlinders en zal geen

dienst kunnen doen als

verbindingsweg. Verbetering
van zulke bosranden is dan

ook een van de taken in het

Vlinderjaar 1989.

Foto: K. Veling
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-de drukker van al onze uitgaven, Grafisch

Service Centrum, Wageningen, diehet moge-

lijk maakte dat de Vlinderaffiches gedrukt

konden worden;

-Nederlands InstituutLandbouwkundig Inge-

nieurs, dieeen bijdrage heeft gegevenvoor

de coördinatie van het Vlinderjaar;

-Ministerie van Landbouw en Visserij, Dir.

NMF;

-het WereldNatuur Fonds;

-Vereniging tot Behoud van Natuurmonumen-

ten, die het moglijk maakte dat het dia-klank-

beeld ‘Vlindersen hun omgeving’ tot stand

kwam;

-Prins BemhardFonds, die ƒ30.000,- beschik-

baar stelde voor het schrijven en drukken van

de determinatiegids in samenwerking met de

Koninklijke NederlandseNatuurhistorische

Vereniging.

Beschikbaar gesteld voor het Vlinderjaar:

-Vlinderpoppen, gemaakt naar voorbeeldvan

echte vlinders doormevr. Lagendijk uit Ha-

zerswoude;

-fototentoonstelling, gemaakt door dhr.Fal-

keisen;

-vlindertentoonstelling door de gemeente Bre-

da, dhr. Frans Hodzelmans en mevr. Rita van

de Broek.

-vlindertekeningen doordhr. P. Schoenma-

kers.


