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Herstelplan dagvlinders

Vlinderherstel:

nu kan het nog!

Tekst:Liesbeth van Agten Kars Veling

Hoogste tijd In 1989 kwam de Atlas van de Nederlandse

dagvlinders uit, waaruitbleek dat in de periode 1981-1986

de dagvlinders sterk waren achteruitgegaan. Naar aanlei-

dingdaarvan gafhet Ministerie van Landbouw, Natuurbe-

heeren Visserij opdracht voor het opstellen van het

‘Beschermingsplan Dagvlinders’. Na 1989 is de aandacht

voor vlinders in beleiden beheer dan ook duidelijk toegeno-

men en is er veel kennis verzameld, met name over de eco-

logie en eisen aan de leefomgeving.

Maar ondanks de toegenomenkennis en aandacht gaathet

nog steeds erg slecht met de dagvlinders in Nederland. In

1995 kwam de Rode Lijst Dagvlinders uit, waarin het alar-

merende beeld van de vlinderstand dat naar voren kwam

uit de monitoringgegevens van De Vlinderstichting werd

bevestigd. 17 soorten bleken al uit ons land te zijn verdwe-

nen en met nog eens 30 soorten dreigde hetzelfde te gebeu-

ren. De Vlinderstichting en haar vrijwilligers hebben de

afgelopen jaren bepaald niet stilgezeten. Maar toch consta-

teerde het CBS jongstledenjuni een achteruitgang van maar

liefst 40 tot 50% sinds 1990. Erg verontrustend is dat niet

alleen de bedreigde, maar ook de meer algemene vlinder-

soorten drastisch in aantal afhemen.Het wordt dus hoog

tijd dat alles en iedereen gaatmeewerken aan duurzaam

behoud en herstel. Want De Vlinderstichting kan het niet

alleen!

Weg is weg Uit het Herstelplan Dagvlinders blijkt, dat vlin-

derherstel alleen mogelijk is als een uitgebreid pakket maat-

regelen wordt genomen.Een deel van de benodigde maatre-

gelen, bijvoorbeeld aanpak van verdroging, verzuring en

vemesting van terreinen, heeftvooral een lange-termijnwer-

king. Er kan echter niet worden gewacht tot de natuur weer

op orde is. Want veel bedreigde vlindersoortenzijn nog

maar in enkele kleine gebiedjes te vinden. En juist deze po-

pulaties verdwijnen de laatste jaren steeds meer. Daarom is

op zeer korte termijn actie nodig van de terreinbeherende

organisaties en De Vlinderstichting om een verdere terug-

gang te voorkomen. Er moeten mi maatregelenworden

getroffen. Want weg is weg!

In het herstelplan worden voor alle Rode-Lijstsoorten concre-

te maatregelen voorgesteld. Duurzaam vlinderherstel is

alleen mogelijk als allerlei organisaties en instanties samen-

werken om deze maatregelen te realiseren. Zowel het rijk,

de provincies en gemeentenals de terreinbeherendeorgani-

saties (zoals VerenigingNatuurmonumenten,Staatsbosbe-

heer en de provinciale landschappen) hebben hierbij een

verantwoordelijkheid. In het herstelplan wordt per provin-

cie en per beherende organisatie aangegeven welke bedreig-

FOTO: FRANS HODZELMANS

U als donateurweet het natuurlijk wel: het gaat slecht

met de Nederlandse dagvlinders. Om ook anderen daar-

van te doordringen bracht De Vlinderstichting dit voor-

jaar het Herstelplan Dagvlinders uit. In dat plan worden

maatregelen voorgesteld die genomen moeten worden

om vlinderherstelmogelijk te maken. Het herstelplan

doet een beroep op beleidsmakers en terreinbeherende

instanties en organisaties om samen met De Vlinder-

stichting behoud en herstel van de vlinderstand in

Nederland te realiseren.

Zelfs met de algemene vlinders zoals de Kleine vos gaat het slecht!
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de soorten in hun werkgebied

aanwezig zijn. De voorgestelde

maatregelen zullen moeten wor-

den opgenomen in het reguliere

beheer van terreinen.Voorlich-

ting, advisering en scholing van

debeheerders nemen dan ook

een belangrijke plaats in.

Inrichtings- en beheer-

maatregelen Naast soortge-

richte maatregelen moet ook een

aantal maatregelen op het gebied van inrichting en beheer

worden genomen,waarmee behoud en herstel van de vlin-

derstand kan worden bereikt. Ook hierop wordt in het her-

stelplan ingegaan. Maatregelen als gefaseerd maaien, aange-

past beheer van bossen en bosranden, natuurvriendelijk

beheervan bermen en openbaargroen komen aan de orde.

Deze maatregelen zijn niet alleen voor vlinders van belang,

maar ook veel andere dierenen planten zullen er van pro-

fiteren.

Publieksbrochure Het herstelplan is dus in eerste instan-

tie gericht op beleidsmakers en terreinbeherende organisa-

ties en instanties. Om het plan en de noodzaak van vlinder-

herstelook bij een grotere groep natuurliefhebbersonder

de aandacht te brengen is een brochure uitgekomen die bre-

der verspreid zal worden. Dat gebeurt onderandere via

NME-centra en tijdens de Week van het Landschap, waar-

over u elders in dit tijdschrift meer kunt lezen. ™

Bestellen

Het Herstelplan Dagvlinders

kost f 25,- (voor donateurs:

f 15,-) enkan via de

bestelbon in het blad ofvia

e-mail worden besteld bij De

Vlinders lichting.


