
19
Vlinders 1 (2001)

Projectnieuws

Overzicht Europese vlinder-

gebieden

Uitvoering

Chris van Swaay

Opdrachtgever
Ministerie van LNV

Inhoud

In 1999 is de Rode lijst van dagvlin-
ders in Europa verschenen. Hierin

wordt per land een overzicht gege-

ven over de verspreiding, status en

trend. Een van de aanbevelingen

was het aangeven van de belang-

rijkste vlindergebieden, zodat de

bescherming zich hierop zou kun-

nen concentreren.

Dankzij een subsidie van het minis-

terie van Landbouw, Natuurbeheer

en Visserij zal De Vlinderstichting, in

nauwe samenwerking met onze

Britse zusterorganisatie British

Butterfly Conservation, het komend

jaar werken aan zo'n overzicht. Per

land zullen de belangrijkste vlinder-

gebieden door nationale experts

worden aangegeven. Over een jaar

zal het boek worden uitgegeven
door het Expertisecentrum LNV. Wij

hopen dat zo in ieder geval de 'hot-

spots' in Europa goed beschermd

zullen kunnen worden.

VSB Vlindertuinen

Uitvoering

Vivian Siebering en Titia Wolterbeek

Opdrachtgever
VSB Fonds

Inhoud

De Vlinderstichting legt met subsidie

van het VSB Fonds in totaal zo'n 50

VSB Vlindertuinen aan bij zorginstel-

lingen in Nederland. Het project is

in volle gang (aanmelden is helaas

niet meer mogelijk) en op dit

moment is de vlindertuin aangelegd

bij de volgende zorginstellingen:

Noorderhaven, Den Helder

Stichting De Zijlen, Tolbert

Verpleeghuis Birkhoven, Amersfoort

Maria Dommer, Maarssen

De Zeven Bronnen, Maastricht

Verpleeghuis Aeneas, Breda

GGZ Oost-Brabant, Rosmalen

Epilepsiecentrum Kempenhaeghe,
Heeze

Zorgcentrum Berchhiem in Burgum

Verpleeghuis Cornelia in Zierikzee

De tuinen zijn allemaal aangelegd

volgens hetzelfde ontwerp. Dit biedt

goede mogelijkheden voor het

onderzoeken van de ontwikkeling

van de tuinen en hun vlinderbe-

zoek. Wij willen dan ook de instel-

lingen stimuleren om bijvoorbeeld

een monitoringroute op
te zetten

rond de vlindertuin. Vaak is bij de

instellingen zelf weinig tot geen vlin-

derkennis aanwezig, dus hulp van

vlinderdeskundigen uit de buurt is

zeer welkom. Mocht u geïnteres-

seerd zijn in het inventariseren van

vlinders in eenVSB Vlindertuin,

neem dan contact op met De Vlin-

derstichting.

De tuinen zijn in principe openbaar

toegankelijk, dus ga gerust eens

een kijkje nemen bij een VSB Vlin-

dertuin in de buurt!

Nationale Kinder-Vlinder-

kijk-actie

Uitvoering

Vivian Siebering en Titia Wolterbeek

Subsidiegever
Ministerie van LNV e.a.

In september is de proef van de

Kinder-vlinder-kijk-actie gehouden.
Hieraan hebben

ongeveer 60 basis-

scholen actief meegewerkt. De

ervaringen uit de proef verwerken

wij momenteel in het lesmateriaal

en in de website. De grote actie,

waaraan hopelijk 1000 scholen

mee gaan doen, start op vrijdag 20

april. Op dit moment zijn er onge-

veer 300 aanmeldingen. Er kunnen

dus nog veel scholen mee doen.

Ook kunnen wij nog 'steunpunten'

gebruiken. Dit zijn lokale groepen

die de scholen willen ondersteunen

bij de Vlinder-kijk-actie, bijvoor-
beeld door het helpen zoeken naar

een geschikte locatie. Diverse lokale

groeperingen hebben zich daar al

voor aangemeld, maar als je nog

twijfelt of vragen hebt: bel dan even

naar Vivian Siebering of Titia Wol-

terbeek.

Wellicht heeft u zelf contact met

basisscholen. Een goede reden om

deze scholen te stimuleren zich aan

te melden als deelnemer. Deelname

kost voor de school f 100,-. Zij ont-

vangen dan voor twee groepen uit-

gebreid lesmateriaal, posters, zoek-

kaarten, hef nieuwe boekje Dagvlin-
ders in beeld, tussentijdse materia-

len en informatie en aan het einde

een Kinder-vlinder-kijk-actie-atlas

met de resulaten van het project.

Voorlichting vlindervrien-

delijk beheer in Drenthe

Contactpersoon
Vivian Siebering

Opdrachtgever
Provincie Drenthe

Inhoud

Inhoud: Komend jaar organiseert

De Vlinderstichting in samenwerking

met de provincie Drenthe vier

workshops voor beheerders en hun

uitvoerders van natuurterreinen in

Drenthe. De workshops duren één

dag en hebben een interactief

karakter. Dit betekent dat er vol-

doende ruimte is voor het stellen

van vragen en discussie over de

mogelijkheden voor vlindervriende-

lijk beheer in de terreinen van de

deelnemers. Het gaat om de vol-

gende onderwerpen: vlindervriende-

lijk beheer in vochtige graslanden,

bosgebieden, terreinen van natte

heide, vennenof hoogvenen en ter-

reinen van droge heide, heischraal

grasland of zandverstuivingen. In

2002 worden workshops over vlin-

dervriendelijk beheer aan overhe-

den en waterschappen verzorgd.
Kosten: ƒ100,- per persoon. Geïn-

teresseerden kunnen een folder met

aanmeldingsformulier opvragen bij
De Vlinderstichting.

Studiereis naar Kroatië

Uitvoering

Irma Wynhotf

Inhoud

Na de zomervakantie kwam op een

dag een e-mail-bericht binnen,

waarin ik namens de Nederlandse

Ambassade in Zagreb door de

Afdeling Natuurbescherming van

het Ministerie van Landschapsinrich-

ting en -bescherming van Kroatië

werd uitgenodigd, om de opening

van een natuurreservaat voor pim-

pernelblauwtjes bij te wonen. Tevens

werd mij gevraagd om een lezing te

geven over het Europese Maculinea

Action Plan en over de bescherming

van pimpernelblauwtjes in het bij-
zonder. Deze uitnodiging heb ik

graag aangenomen en begin

november zat ik dus in het vliegtuig

naar Zagreb. Ik werd opgehaald en

verwelkomd door Ana Strbenac. Zij

vertegenwoordigt de Afdeling

Natuurbescherming en begeleidde

mij gedurendemijn verblijf.
Kroatië lijdt nog

steeds onder de

gevolgen van de laatste oorlog, en

iedereen is bezig met herstelwerk-

zaamheden. Het land wil
graag

meer aansluiting vinden bij West-

Europa en wil in ruil daarvoor meer

doen voor zijn natuur. Nu heeft 9%

van het landoppervlak onder een

beschermde status. Dit zijn vooral

grote natuur- en landschapsreserva-

ten. Daarnaast moet echter ook een

netwerk aan kleine reservaten dich-

ter bij de mensen ontstaan. Het

reservaat voor het pimpernelblauw-

tje en het donker pimpernelblauwtje

is als eerste gerealiseerd. Het gaat

om een hooiland van ruim één hec-

tare, datonderdeel uitmaakt van

een systeem van rivierbegeleidende

hooilanden,weilanden en bosjes.
Het gebied, de Zovje meadows, ligt

bij de stad Koprivnika, 90 kilometer

ten noordoosten van Zagreb. Het is

hef enige gebied in het land waar

beide soorten pimpernelblauwtjes

samen voorkomen. Door gebrek

aan beheer waren de hooilanden

sterk verruigd en gingen de vlinder-

populaties achteruit. Nu worden de

percelen door vrijwilligers en

schoolklassen beheerd. De vegeta-

tie is weer open, wat ook de mieren

waar de pimpernelblauwtjes afhan-

kelijk van zijn, ten goede komt. Het

is de bedoeling dat in de volgende

zomer een monitoringroute wordt

uitgezet, zodat de leraren en scho-

lieren ook vlinders kunnen tellen.

Op die wijze kan de stand van

zaken worden bijgehouden. Naast

een groep vrijwilligers en enkele

leraren namen ook vertegenwoordi-

gers van de lokale overheden, het

Ministerie van Landschapsinrichting

en -bescherming, de Nederlandse

Ambassade, enkele universiteiten en

het Natuurhistorisch Museum in

Zagreb deel aan de openingsplech-

tigheid. Ik heb het als bijzonder

positief ervaren, dat er gasten met

zoveel verschillende interesses in het

gebied aanwezig waren. Met name

de medewerksters van de Afdeling

natuurbeschermingvan het Ministe-

rie waren bijzonder enthousiast en

daadkrachtig. Als Vlinderstichting

willen we ook in de toekomst graag

met hen blijven samenwerken en

wensen hun veel succes bij de

natuurbeschermingsactiviteiten in dit

mooie land.

In deze rubriek treft u een

korte omschrijving aan van

actuele projecten en rap-

porten van De Vlinderstich-

fing. Rapporten kunnen niet

worden besteld, tenzij
anders vermeld.


