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Landelijke Vlinderdag druk bezocht

Summary
A brief account of the

National Butterfly Day,

held in Wageningen.

Erik van Tiel

De Landelijke Vlinderdag 1990 is een suc-

ces geworden. Deze contactdag voor vlinder-

liefhebbers, gehouden in Wageningen op 17

maart, was bedoeld om mensen op de hoogte

te brengen van de laatste ontwikkelingen op

vlindergebied. Van de gelegenheid werd

door de ruim 150 aanwezigen bovendien

druk gebruik gemaakt om ervaringen en in-

formatie uit te wisselen.

De dag werd geopend door Jan van der

Made, voorzitter van De Vlinderstichting. In

zijn openingswoord ging hij vooral in op her-

introductieals middel om vlinderpopulaties

weer terug te krijgen in de natuur. Van der

Made pleitte vooral voor een gedegen onder-

bouwing van de herintroductie. Dit middel

moet in handen blijven van deskundigen. Par-

ticuliere initiatieven werden, hoe goed be-

doeldook, afgeraden.

Vervolgens hieldChris van Swaay een voor-

dracht over de invloed van klimaats-

verandering op dagvlinders. Als het ‘broei-

kaseffekt’ inderdaad doorzet, dan zal dit ver-

strekkende gevolgen hebben voor de vlinder-

populaties in ons land.

Op een vlinderdag hoort natuurlijk ook een

diashow. Hoe mooi vlinders wel nietzijn

toonde de bekende fotograaf Frans Hodzel-

mans met een reeks schitterende plaatjes.

Wat voor vlinderonderzoek er in Nederland

plaatsvindt werd uiteengezet door Kars Ve-

ling. Er zijn momenteeleen drietal onderzoe-

ken aan de gang: soortgericht onderzoek, ver-

spreidingsonderzoek en monitoring. De laat-

ste twee worden aktief door De Vlinderstich-

ting gedaan. Bij monitoring worden vlinders

langdurig gevolgd om te zien hoe de vlinder-

stand in de loop van de jaren verandert. Alle

vlinderliefhebberskunnen aan dit monitoring

onderzoek meedoen. Kars hield hiertoe een

vurig pleidooi.

Een voorbeeld van soortgericht onderzoek

werd verduidelijkt door Karin Verspui. Zij

vertelde over de ecologie en de mogelijkhe-

den voor behoud en herstel van de Bosparel-

moervlinder. Op grond van de resultaten kun-

nen beheersadviezen gegevenen terreinen ge-

schikt gemaakt worden voor herintroductie

van deze bedreigde vlindersoort.

Zeer bijzonder was de dia-presentatie van

Anton Blickman. Met behulp van een pola-

roid brilletje werd een diepte-effect verkre-

gen waardoor de vlinders zowat door de zaal

vlogen. Ook de serie ‘Vlinders voor de lens’

van Cor Zonneveld was zeer de moeite

waard.

Als tussendoortje vertelde Roy Kleukers iets

over het komende Sprinkhanenprojekt. Hier-

over kunt u iets lezen in de rubriek ‘In ’t

kort’.

Wat het beheerbetreft waren er twee interes-

sante lezingen. Peter Verbeek, als adviseur

van De Vlinderstichting nauw betrokken bij

het beheer van het natuurgebied Hagen in de

Achterhoek, toonde voorbeelden van goede

en slechte bosinrichtingen. Er kunnen nu ad-

viezen gegeven worden om de vlinderstand

te verbeteren. Maar bosbeheerders overtui-

gen blijkt in de praktijk nietaltijd even ge-

makkelijk!

Dat particuliere initiatieven succes kunnen

hebben bewees Frans Raemakers. Hij heeft

samen met een groep natuurdeskundigen een

stuk spoorberm bij Weert sinds 1984 op vlin-

dervriendelijke wijze beheerd.

Tot slot hield Irma Wynhoff een voordracht

over het herintroductieprojekt dat dit jaar

van stapel loopt. Vanuit het zuiden van Po-

len worden Pimpemelblauwtjes en Donker

pimpemelblauwtjes gehaald en losgelaten in

een geschikt proefgebied in Brabant. Pas

over een jaar of tien zal moeten blijken of

het experiment echt geslaagd is. Maar zolang

zult u niet hoeven wachten op de volgende

Landelijke Vlinderdag. Na afloop van deze

zeer geslaagde dag werd uit de mond van

Jan van der Made vernomen dat de volgende

Landelijke Vlinderdag gehouden zal worden

op zaterdag 23 maart 1991. Noteren dus!

De Landelijke Vlinderdag is zo langzamerhand een

jaarlijkse traditie geworden. Dit jaar was er een afwis-

selend aanbod van lezingen en diashows. Erik van

Tiel was erbij.


