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Goed nieuws en

slecht nieuws In

de afgelopen tien jaar

zijn er nogal wat soor-

ten achteruit gegaan.

Dat is landelijk zo en

ook in Friesland en

Limburg zijn er recent

soorten verdwenen.

Het veenhooibeestje zat

nog tot 1996 in de

Groote Peel, maar is

sindsdien niet meer

waargenomen. In Fries-

land daarentegen is in

2000 juist ontdekt dat er in het Fochteloërveennog vele

tientallenveenhooibeestjes vliegen.

Op de Pietersberg is in 1992het boswitje verschenen en

inmiddels is dit fragiele witje daar, met het bruin zandoog-

je, de meest talrijke soort in de zomer.

Beginpunt Hoewel het uitkomen van de atlassen een eind-

punt is van een vreselijk drukke periode voor de Vlinder-

werkgroep Friesland, de Vlinderstudiegroep van het

Natuurhistorisch Genootschap in Limburg en De Vlinder-

stichting, moet het gezien worden als een beginpunt. De

atlassen geven bijzonder veel informatie over het voorko-

men van vlinders in de provincie en al die informatie kan

en moet worden gebruikt om de situatie voor vlinders te

verbeteren. Natuurbehe-

rende instanties, gemeen-

ten, maar ook water-

schappen en particulie-

ren kunnen nu gericht

gaanwerken aan het

behoudvan de vlin-

ders dieer nog zijn en

proberen de verdwe-

nen soorten weer

terug te krijgen. De

atlassen zullen ook

het draagvlak onder j
de bevolking vergro-

ten, waardoor de te nemen maatregelen

zullenkunnenrekenen op grote steun van de bevolking.

Prachtige boekwerken De twee atlassen zijn heel ver-

schillend van opzet. In deFriese atlas is nadrukkelijk gepro-

beerd om de informatievoor iedereen met interesse voor

natuur aantrekkelijk te maken. Er zijn korte soortteksten

geschreven en er is bijvoorbeeld een hoofdstuk opgenomen

met leuke vlindergebieden in Frieslandwaar men zelf de

vlinders kan opzoeken.

De Limburgse atlas is een zeer uitgebreid boekwerk gewor-

den waarbij veel informatieuit literatuur is verwerkt over

gedrag, ecologie en bedreiging en bescherming.

Beideboeken zijn prachtig vormgegeven en hebben veel

foto's en beideboeken zijn dan ook zeer geschikt om avon-

den mee op de bank te zitten, al dan niet voor de open

haard en al dan niet met een lekker glaasje rode wijn. ■

Bestellen

• 'Dagvlinders in Fryslên' kost f 47,50 en kan worden besteld bij de

KNNV Uitgeverij. Maak f 47,50 (+f 7,- verzendkosten) over op giro
13028 van de KNNV Uitgeverij te Utrecht onder vermeldingvan

'K2 Dagvlinders in Fryslan'.
• 'Dagvlinders in Limburg' is af te halen bij het Natuurhistorisch

Genootschap in Limburg (Het Groene Huis), Godsweerderstraat 2,

6041 GH Roermond) en bij het Natuurhistorisch Museum in Maast-

richt. Prijs ƒ80,00, ISBN 90-74508-10-3. U kunt ook bestellen door

overmaking van het bedrag (+ ƒ13,50 verzendkosten) op postgiro

429851, t.n.v. Publicatiebureau Natuurhistorisch Genootschap, o.v.v.

vlinderatlas. Schriftelijk kan ook: Groenstraat 106, 6074 EL Melick.

De prijs voor donateurs vanDe Vlinderstichting en leden van het

NHG is ƒ 65,00 .(+ ƒ13,50 verzendkosten).

Ruim tien jaar, vanaf 1990, zijn de vlinderaars in Fries-

land en Limburg zeer actief geweest om hun provincies

op het voorkomen van dagvlinders te onderzoeken. In

totaal zijn in de twee provincies meer dan 170.000 waar-

nemingen verzameld van 1.017.301individuen!

Ruim 800 vrijwillige veldmedewerkers waren meer dan

2000 dagen op pad. Al die gegevens zijn verwerkt in

twee fraaie boekwerken. Behalve de kaartjes van de

soorten zijn vele wetenswaardigheden over de vlinder-

soorten in de boeken
opgenomen. Per provincie is de

vliegtijd van de vlinders berekend en uiteraard zijn beide

boeken voorzien van schitterend fotomateriaal.


