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Natuurlijk is dit niet met opzet

gebeurd en heb ik getracht dit

artikel met zorgvuldigheid te

schrijven. Toch is dat helaas niet

geheel gelukt. Bij deze bied

ik dan ook Hans Smeenk en

Staatsbosbeheer hiervoor mijn

excuses aan.

Richard Fidom

Tel mee in Bulgarije

In Bulgarije worden de

Natura2000 terreinen dit

jaar op vlinders geïnven-
tariseerd. Bijna al deze ter-

reinen zijn erkend als Prime

Butterfly Area: de rijkste vlin-

dergebieden van Bulgarije.

Wilt u meedoen? De reis naar

Bulgarije moet u zelf betalen,

maar er is een vergoeding

van 10 euro per dag plus

benzinekosten mogelijk.

Stuur een email naar Stoyan

Beshkov [stoyan.beshkov@

gmail.com] en het Natura

2000 kantoor in Bulgarije

(office@natura2000bg.org)

voor meer informatie(mag

in het Engels als uw Bulgaars

niet zo goed is).

Heet Nederland op de foto: NL

in Beeld

Enkele maanden geleden heeft

de stichting Saxifraga samen met

de Vlinderstichting en SOVON

het project NL in Beeld gelan-

ceerd. Het is de bedoeling om

in het centrum van alle 36.000

kilometerhokken van Nederland

te fotograferen.Daarmee ont-

staat een uniekbeeld van het

huidige Nederlandse landschap.

Vaak wordt gezegddat het

Nederlandse landschap de laat-

ste decennia sterk veranderd is,

maar dat is nooit vastgelegd in

beelden uit het hele land.

Verschillende malen heeft men

gepoogd een dergelijk project

te starten, maar dat was nog in

het dia-tijdperken dan lijkt zo'n

project moeilijk uitvoerbaar. Nu

kunnen de foto's op de websi-

te www.nlinbeeld.orggeplaatst

worden en zijn ze voor iedereen

te raadplegen en te downloaden.

Iedereen die iets van doen heeft

met het Nederlandse landschap

zal het belang van het landschap

voor het voorkomen van planten

en dierenonderstrepen. Maar

de vraag is hoe je veranderingen

in het landschap kunt kwantifi-

ceren. Vogels en vlinders kun je

met behulp van een standaard-

methode inventariseren. En dan

kun je na een aantal jaren zeg-

gen of een soort vooruit- of ach-

teruit is gegaan. Alle uitspraken

over veranderingen in populaties

worden op deze manier onder-

bouwd.

Bij het landschap ligt dat anders.

Het is niet te tellen ofte inventa-

riseren. Er is geen enkele organi-

satie die het landschap inventa-

riseert zoals dat met de Grutto's

en de Oranjetipjes gebeurt. Het

landschap is van ons allemaal,

maar daarmee eigenlijk ook van

niemand. Als je het niet fotogra-

fisch vastlegt, zullener slechts

vage beelden overblijven van het

landschap van 'vroeger'. Het pro-

bleem is vooral dat het geheu-

gen de oude beelden slecht vast-

legt, omdat je steeds weer de

werkelijkheid van iedere dag

om je heen ziet. Dat verander-

de landschap komt in de plaats

van de herinnering. Mede daar-

om is het van grootbelang om

het landschap in beelden vast te

leggen.

Uiteraard is het een gigan-

tisch karwei om alle 36.000 hok-

ken te inventariseren. Maar het

is ook een uitdaging om een

dergelijk uniek project van de

grondte krijgen. De weerklank

die het project heeft gekregen

heeft onze stoutste verwachtin-

gen overtroffen: ongeveer40%

van de 36.000 hokken wordt

ditjaar gefotografeerd. Je kunt

op de website www.nlinbeeld.

org (klik op overzicht aanmel-

dingen) zien welke kilometer-

hokken dat zijn. Uit de reacties

van fotografen merken we dat

de weerklank van het project te

maken heeftmet de emotione-

le band die mensen hebben met

het landschap in hun omgeving.

Iedereen die het landschap en

de vlinders een warm hart toe-

draagt, kan nog meedoen met

ditproject. Op de website kun je

de hokken uitzoeken die je wilt

fotograferen.Met een paar klik-

ken zijn die hokken geclaimd en

kun je aan de ganggaan met

fotograferen. Het is belangrijk

dat het gebeurt en je beleeft

veel plezier aan het fotograferen

van het Nederlandselandschap.

Kom naar de

INSECTENexperience

Op Wageningen Campus en

in CineMec Ede is van 25 tot

en met 28 mei van alles te

beleven. Van insectensafari's

tot een kinderuniversiteit,

van filmfestival en insecten

culinairtot straattheateren

insecten in tuin en huis. De

INSECTENexperience laat u

op een inspirerende, veelzij-

dige en wonderlijke manier

kennis maken met de wereld

van insecten.

Kijk voor meer informatieen

het volledige programma op

www.insectenexperience.nl

Giften

Van Stichting Dier in Nood

ontvingen wij € 500,-- Hartelijk

dank!

Wij ontvingen afgelopen jaar

enkele grote erfenissen. Zeer

welkom, bijvoorbeeld ter

ondersteuning van de cam-

pagneTien voor12. Dus: laat u

een testament opmaken? Denk

ook aan De Vlinderstichting!

Hans

Smeenk

Voor het februarinummer

van Vlinders heb ik een arti-

kel geschreven over het

Luttenbergerven. In dit arti-

kel is een grote fout geslopen.

Daarnaast heb ik de naam van de

persoon die jarenlang deze route

gelopen heeft, niet genoemd.

Ten eerste is de eigenaar/beheer-

der van het Luttenbergerven

niet het Landschap Overijssel,

maar Staatsbosbeheer. Deze

organisatie heeft veel ener-

gie gestoken in het beheer

van het Luttenbergerven. Ook

heeft Staatsbosbeheerer veel

maatregelen genomen die

gezorgd hebben voor de posi-

tieve trends van zeldzame soor-

ten als de aardbeivlinderen zil-

veren maan. Om dan een naam

van een andere organisatie te

lezen als beheerder,hebben

Staatsbosbeheer en haar mede-

werkers met deze inzet bepaald

niet verdiend. Daarnaast heeft

Hans Smeenk meer dan tien jaar

deze vlinderroutegelopen en

daarmee gezorgd voor een grote

hoeveelheid gegevens en con-

tinuïteit daarin.Zonder deze

meetgegevens had ik dit artikel

niet kunnen schrijven.

28 Vlinders 2 2011


