
Projectnieuws

Belangrijke vlinderge-
bieden in Europa

Uitvoering

Chris van Swaay en Martin Warren

(British Butterfly Conservation)

Opdrachtgever
Ministerie van LNV

Inhoud

In 1999 verscheen de Rode Lijst
van dagvlinders in Europa (Red
Data Book of European Butterflies)

bij de Raad van Europa. Een van

de belangrijkste conclusies uit dit

rapport was dat het belangrijk was

om zo snel mogelijk de vindplaat-
sen van de meest bedreigde soorten

te beschermen. Maar daarvoor

moet het eerst duidelijk zijn waar

die belangrijke vlindergebieden lig-

gen. In navolging van de vogels en

de planten zal nu een overzicht

worden gemaakt van de 'Prime But-

terfly Areas in Europe'. Het moet

eind 2001 af zijn en zal door het

ministerie van LNV worden uitgege-

ven als boek. De Vlinderstichting
zal dit samen met British Butterfly
Conservation uitvoeren.

Nationale Kinder-vlin-

der-kijk-actie

Uitvoering
Vivian Siebering en Titia Wolter-

beek

Subsidie

VSB Fonds, Ministerie van LNV

Inhoud

September was de maand van de

proeffase van de Nationale Kinder-

vlinder-kijk-actie. Zestig basisscholen

deden hieraan mee. Op verschillen-

de plekken in het land hebben kin-

deren bijgebonden welke dagvlin-
ders zij zagen. Via de website

www.vlinderskijken.nl konden zij
hun waarnemingen aan De Vlinder-

stichting doorgeven. De (voorlopige)
resultaten daarvan zijn te zien op

dezelfde site bij de Kindervlinder-

kaarten. Uit de binnengekomen
reacties lijkt de actie goed te zijn

verlopen. Op dit moment vindt een

grondige evaluatie van de proeffase

plaats, zodat in april volgend jaar

gestart kan worden met een Kinder-

vlinder-kijk-actie waaraan 1000

basisscholen meedoen. Voor deze

grote actie zoeken wij nog steeds

lokale informatiepunten en ook

scholen kunnen zich nog steeds

aanmelden. Geïnteresseerd? Vraag

naar de folder 'Vlinders kijken'.

Geen Vlinder Minder!

Uitvoering
Robert Ketelaar, Arnout-Jan Rosse-

naar, Chris van Swaay, Kars Veling,
Michiel Wallis de

Vries

Opdrachtgever
Ministerie van LNV

Inhoud

In een nieuw project
bundelen natuurbeheerders, vrijwilli-

gers en De Vlinderstichting de

krachten voor behoud en herstel van

de Nederlandse vlinderfauna. Dit

project 'Geen Vlinder Minder!' is dit

voorjaar van start gegaan.

Door de intensieve samenwerking
worden de overlevingsperspectieven
van bedreigde dagvlinders van

graslanden en moerassen vergroot.

Vrijwillige natuuronderzoekers heb-

ben een vaak onderbelichte maar

zeer belangrijke rol in de bescher-

ming van de flora en fauna. Ze

leveren waardevolle kennis over de

verspreiding van vlinders en houden

de kwaliteit van het leefgebied in

de gaten. Deze vrijwilligers krijgen

in het project "Geen Vlinder Min-

der!" de rol van vlinderwacht. Zij

gaan in samenwerking met de

beheerder de populatie monitoren

en houden de beheersituatie en

kwaliteit van het leefgebied bij.
Tevens zijn zij vraagbaak voor de

beheerder. De Vlindersfichting ver-

zorgt waar nodig een scholingstra-

ject voor de vlinderwachten. In

2000 zijn de volgende activiteiten

in het kader van Geen Vlinder Min-

der! uitgevoerd:
• bezoek aan alle populaties van

de grote vuurvlinderen potentiële
locaties van de veldparelmoervlin-

der met beheerders

• bezoek aan 40 populaties van

het gentiaanblauwtje
• bezoek aan de populaties van de

bruine vuurvlinder op de Veluwe

• bezoek aan twee populaties van

hef bruin dikkopje
• maken van overlevingskaarten

(waarop de precieze verspreiding
van deze vlinders het betreffende

natuurgebied en de voorgestelde

beheermaatregelen worden

beschreven).
• uitgave van speciale informatie-

brochures over het gentiaan-

blauwtje, bruine vuurvlinder,

grote vuurvlinder en veldparel-
moervlinder.

Praktijkgids Natuurbe-

heer voor Vrijwilligers

Uitvoering
Dick Groenendijk & Titia

Wolterbeek

Opdrachtgever
Ministerie van Landbouw, Natuurbe-

heer en Visserij
Inhoud

De Vlinderstichting gebruikt vlinders

en libellenals handvat bij haar acti-

viteiten. Beide diergroepen zijn te

zien als indicator voor de kwaliteit

van de natuur. In gebieden waar

veel vlinders en libellen voorkomen,

kunnen ook veel andere dieren en

planten leven. Naar aanleiding van

de vele vragen die vanuit diverse

soorten vrijwilligers De Vlinderstich-

ting bereiken, wilde De Vlinderstich-

ting haar kennis (het komen tot) vlin-

der- en libellenvriendelijk natuurbe-

heer toegankelijk maken. Met een

subsidie van het ministerie van INV

in het kader van de regeling Verster-

king Maatschappelijke Betekenis

Natuur was het mogelijk een hand-

boek samen te stellen.

Dit handboek is nu vrijwel af. In

samenwerking met de KNNV zal

het uitgegeven worden in het voor-

jaar van 2001 onder de naam:

'Praktijkgids Natuurbeheer voor Vrij-

willigers. Vlinders en Libellen als lei-

draad 1. De Praktijkgids bestaat uit

twee delen. In het eerste deel wordt

ingegaan op het voordeel om vlin-

ders en libellenals indicator te

gebruiken. Verder wordt een con-

creet stappenplan voor de aanpak
van projecten gegeven, worden de

mogelijkheden van monitoring
behandeld en komt de communica-

tie rond natuurzaken aan deorde.

In het tweede deel worden concrete

beheermaatregelen per biotooptype
behandeld. Achtereenvolgens
komen bosranden, graslanden en

In deze rubriek treft u een

korte omschrijving aan van

actuele projecten en rap-

porten van De Vlinderstich-

ting. Rapporten kunnen niet

worden besteld, tenzij
anders vermeld.
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ruigtes, waterpartijen en oevervege-

taties, en siergroen aan de orde.

De uitgever heeft ervoor gekozen
om de Praktijkgids voor wat betreft

vormgeving en uitstraling aan te

laten sluiten bij het boek 'Organi-
seer je eigen natuur'. Dit boek zal

in december 2000 verschijnen.

Op zaterdag 26 augustus 2000

zijn de conceptteksten van de Prak-

tijkgids uitgetest in een workshop.
Ongeveer 20 Vlinder- en Libellen-

werkgroepen konden op deze dag

aanwezig zijn. Het eerste deel van

de dag bestond uit lezingen over

de inleidende hoofdstukken van de

Praktijkgids. Achtereenvolgens kwa-

men 'Vlinders en libellenjals hand-

vat 1, 'Projectmanagement 1, 'lnventa-

risatie en monitoring’ en 'Communi-

catie 1 aan deorde. Het middagpro-

gramma bestond uit vier praktijkge-
richte workshops. Deelnemers kon-

den op twee workshops intekenen.

Tijdens de workshops kregen de

deelnemers een korte inhoudelijke

toelichting op de thema's (inrichting
en beheer van bosranden, graslan-
den, water- en oevervegetaties en

siergroen). Hierna gingen de deel-

nemers in subgroepjes van drie of

vier personen aan de slag om voor

een fictieve situatie een beheer- en

inrichtingsplan op te stellen.

Deze workshops werden buiten

gehouden en geholpen door het

mooie weer was het voor velen een

leerzame en plezierige dag. Boven-

dien lukte het een aantal deelne-

mers om naast de drukke workshop-
activiteiten de sleedoornpage in

levende lijve (voor velen de eerste

keer) te zien te krijgen!

Cadeautip: CD-rom

Tuin(d)ieren
De Vlinderstichting heeft samen

met SWAN de CD Tuin(d)ieren uit-

gegeven.
Deze praktische CD-rom

staat boordevol informatie over de

dieren in uw tuin. Door middel

van veel informatie, foto's, illustra-

ties en geluiden leert u bijna 300

algemene tuindieren kennen. En

met behulp van de tuinideeën kunt

u uw tuin nog aantrekkelijker
maken voor bijvoorbeeld de zwar-

te roodstaart, het oranjetipje of de

blauwe glazenmaker. Tuin(d)ieren
is voor f 79,50 (donateursprijs
f 69,50) verkrijgbaar bij De Vlin-

derstichting. De prijs is inclusief

verzendkosten.

ISBN 90-72578-23-6

Bestelnummer: 0606
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