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Catching up

A key issue for many nature conservation organisations and

policy makers is keeping the distribution data of protected

animals and plants up-to-date.Through extensive surveys

and the help of many volunteers, Dutch Butterfly

Conservation is well under way with updating.The list of

protected species comprises twenty-two butterfly, one moth

and five dragonfly species. Locations are being visited where

individuals of rare and protected species have been sighted

in the past, but from which norecent observations have

been reported.

In de politiek

In het najaar van 2003 is in de

Tweede Kamer het Amendement

'Van der Ham' aangenomen. Hierin

werd aangegeven dat er goede

overzichten moeten komen van het

voorkomen van planten en dieren

in Nederland. Bij het bedrijfsleven,

binnen het ministerie van LNV en bij

soortbeschermende organisaties

zoals De Vlinderstichting bestaat de

behoefteom te komen tot een

actuele, betrouwbare en toeganke-

lijke databasevoor beschermde

planten- en diersoorten.

Om een start te maken met het vul-

len van deze database legt de over-

heid de eerste prioriteit bij de lijst

van zogenaamde inhaalslagsoorten.

Deze lijst van inhaalslagsoorten

bevat de soorten van de Europese

Habitatrichtlijn en de overige

beschermde soorten in Nederland.

Op de inhaalslaglijst staan 22 dag-

vlinders, een nachtvlinder en vijf

libellensoorten(zie tabel).

Wat is er al gebeurd?

In 2004 zijn vele vrijwilligers al op

pad geweest om kilometerhokken

te bezoeken waar een beschermde

soort vroeger was waargenomen,

maar waarvan we recentelijk geen

meldingen meer binnen hebben

gekregen. Zo is op veel plaatsen

gespeurd naar de groene glazenma-

ker en het heideblauwtje. Als een

soort werd waargenomen was dat

natuurlijk prachtig, maar er werd

ook flinkaandacht geschonken aan

nulwaarnemingen. Als er op de

juiste tijd en met het juiste weer was

gezocht dan is het feit dat een soort

niet is gezien ook een belangrijke

waarneming. Na een aantal van die

nulwaarnemingen kunnen we rede-

lijk zeker concluderen dat de soort

er niet meer voorkomt.

Hoe nu verder?

We hebben nog lang niet alle kilo-

meterhokken kunnen bezoeken; in

2005 willenwe alle nog overgeble-

ven gebieden onderzoeken. Daar-

voor hebbenwe de hulp nodig van

honderden vrijwilligers. Deze adop-

teren kilometerhokken en garande-

ren daarmee dat ze dat kilometer-

hok in de juiste tijd en onder de

goede omstandigheden bezoeken

en er speciaal op zoek gaan naar de

soort waar het om gaat.

Kars

Veiing

In 2004 en 2005 wordt volop gewerkt aan de inhaalslag: het up-to-date

krijgen van de verspreiding van beschermde planten en dieren. Ook De

Vlinderstichting is hier volop mee bezig. Dit nummer van ’Vlinders’

besteedt uitgebreid aandacht aan de inhaalslag van vlinders en libellen.

Veldwerk inuitvoering.

Nederlandse naam wetenschappelijke naam

dagvlinders

bruin dikkopje Erynnis tages

donker pimpernelblauwtje Maculinea nausithous

dwergblauwtje Cupido minimus ssp. minimus

dwergdikkopje Thymelicus acteon ssp. acteon

groot geaderd witje Aporia crataegi

grote ijsvogelvlinder Limenitis populi

grotevuurvlinder Lycaena dispar ssp. batava

heideblauwtje Plebeius argus ssp. argus

iepenpage Satyrium w-album

kalkgraslanddikkopje Spialia sertorius ssp. sertorius

keizersmantel Argynnis paphia

klaverblauwtje Polyommatus semiargus ssp. semiargus

pimpernelblauwtje Maculineatelelus

purperstreepparelmoervlinder Brenthis ino

rode vuurvlinder Lycaena hippothoe ssp. hippothoe

rouwmantel Nymphalis antiopa

tweekleurig hooibeestje Coenonympha arcania

veenbesparelmoervlinder Boloria aquilonaris

veenhooibeestje Coenonympha tullia ssp. tullia

veldparelmoervlinder Melitaea cinxia

woudparelmoervlinder Melitaea diamina

zilvervlek Boloria euphrosyne

nachtvlinders

spaanse vlag Callimorpha quadripunctata

libellen

gaffellibel Ophiogomphus cecilia

gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis

groene glazenmaker Aeshna viridis

noordse waterjuffer Sympecma peadisca

rivierrombout Gomphus flavipes


