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Beheer van bosranden

Met meer dan gemiddelde

belangstelling heb ik de stukken

over dagvlinders gelézen (nacht-
vlinders worden niet behandeld).
Jammer genoeg sluit de naam-

geving niet aan bij die van

belangrijke andere werken als

de Atlas van de Nederlandse

dagvlinders, het Handboek

Natuurdoeltypen, de Veldgids

Dagvlinders, de naamgeving in

de Nederlandse wetgeving
(Flora en Fauna wet, Rode lijst),
Vlaanderen (Dagvlinders in

Vlaanderen) en de officiële

Nederlandse namenlijst van het

CBS (Biobase). Uit de verwijzing

op blz. 80 blijkt dat de auteurs

deze lijst overigens wel kennen.

Dat maakt de vergelijking voor

veel niet-vlinderkenners niet

eenvoudiger. Toch jammer dat

de redactie van de KNNV, die

net een paar maanden eerder

de nieuwe Veldgids Dagvlinders
heeft gecontroleerd, dit niet

heeft opgemerkt. Dat was de

bruikbaarheid van dit boekje
zeker ten goede gekomen.
Helaas blijkt de informatie over

vlinders ook niet zo up-to-date
als het deel over de vegetatie.
Het lijkt erop of recente litera-

tuur over het hoofd gezien is.

Een deel van de soorten is in

schema's volgens mij op de ver-

keerde plek geplaatst, bijvoor-

beeld dat de bosparelmoervlin-
der in bossen op klei en leem

voorkomt (blz. 15) en dan nog

een voorkeur heeft voor de stuk-

ken met de hoogste bomen (blz.
1 7). Bij de verantwoording
wordt ook geen enkele vlinder-

kenner genoemd. Het was een-

voudig geweest dit soort inhou-

delijke zaken kort te sluiten met

bijvoorbeeld De Vlinderstichting.
Dat is jammer, maar doet uitein-

delijk niets at aan het feit dat de

voorgestelde maatregelen voor

de inrichting en het beheer van

bosranden zonder meer een

positief effect zullen hebben op

de hele flora en fauna inclusief

de vlinders. Voor bos- en

natuurbeheerderseen boek dat

ze zullen moeten hebben (en
lezen en uitvoeren wat wordt

voorgesteld!).
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Achter deze wat ingewikkelde
titel gaat een Franse vlinderatlas

schuil. De laatste vlinderatlas

dateert uit 1935 en sinds die tijd
is er geen overzicht met alle

franse dagvlinders verschenen.

De samenstellers hebben daar-

om in enkele maanden veel lite-

ratuur doorgenomen, collecties

geraadpleegd en entomologi-
sche verenigingen om gegevens

gevraagd. Het resultaat is een

rapport met voor elke vlinder-

soort een kaartje van Frankrijk

waarop per departement is aan-

gegeven of de soort er voor-

komt. Met grijstinten is aange-

geven of de soort er voor 1970

is waargenomen, erna of in

beide perioden. Op die manier

ontstaat een redelijk beeld van

het voorkomen van een vlinder.

Vergeleken met de kleine kaart-

jes in Europese vlindergidsen

geven deze kaarten een gede-
tailleerder en juister beeld. De

auteurs merken terecht op dat

op de kaartjes niet te zien is of

een soort talrijk in een departe-
ment voorkomtof maar heel

lokaal. Ook kunnen niet zomaar

conclusies over de voor- of ach-

teruitgang van een soort worden

getrokken, omdat in de twee

perioden niet even intensief naar

vlinders is gekeken. Natuurlijk
valt ook op dat uit sommige

departementen bijna geen

gegevens bekend zijn; zelfs de

meest algemene soorten ontbre-

ken er.

Behalve de kaartjes bevat het

rapport een uitgebreide litera-

tuurlijst, voor tien soorten wat

gedetailleerdere kaartjes en een

overzicht van het aantal vlinder-

soorten per departement (de

vlinderrijkste departementen zijn
de Alpes-Maritimes en Hautes

Alpes met 200 dagvlindersoor-

tenl). Beschrijvingen van de vlin-

ders en foto's ontbreken. Al met

al een leuk rapport om tijdens
een Franse vakantie te gebrui-
ken en hopelijk een stap in de

richting van een landelijk vlin-

der-databestand.
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Inge van Halder

Met de uitgave van dit boekje
wil de KNNV bereiken dat bos-

randen in de toekomst beter

ingericht en beheerd zullen wor-

den. Elke bosbeheerder die

openstaat voor de aangeleverde
ideeën zal met behulp van dit

boekje de natuurwaarde van

zijn bosranden aanzienlijk kun-

nen verbeteren.

Het boekje is erg kleurrijk (naar

mijn mening at en toe zelfs een

beetje te veel, maar dat is een

kwestie van smaak) en staat

boordevol toto's. De tekst is

goed geschreven en prettig lees-

baar, al valt in een boekje als dit

niet te voorkomen dat het at en

toe wat 'technisch' wordt. Dat

schrikt misschien een deel van

de leken at, maar zal voor de

doelgroep (in eerste instantie

beheerders) geen probleem
hoeven te vormen. De vegeta-

tiekundige basis, geschreven
door de topmensen op dat

gebied in ons land, sluit aan bij
de nieuwe 'Vegetatie van Neder-

land' en is dus helemaal up-to-
date.
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