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VOORWOORD
Als njn'er kwam ik voor het eerst intensief in contact met vlinders. Voor die tijd ving ik wel eens een koolwitje, maar pas
bij de jeugdbond ging er een wereld voor mij open. Er waren meerdere witjes! Vanaf die tijd vormden vlinders een van de
doelen van de vele veldtochten die ik ondernam met mede-jeugdbonders. Zo herinner ik me nog de eerste zilveren manen
tijdens een pinksterkamp in Dwarsgracht (de Wieden) en de gentiaanblauwtjes op de Gorsselsche Heide. En tijdens een
zomerkamp op Terschelling vingen we zelfs drie soorten parelmoervlinders op één terreintje! Geleidelijk aan kom je erachter dat het allemaal niet zo vanzelfsprekend is dat je overal zoveel soorten ziet. In bijzondere terreinen vind je bijzondere
soorten. Maar ook daar hebben sommige soorten het moeilijk.
De grote vuurvlinder is zo'n soort. Dankzij mijn werk als boswachter in de Weerribben heb ik veel met deze prachtige
vlinder te maken. Ik herinner me nog de eerste keer dat ik er eentje zag: op een akkerdistel op een oude brandplek. Vooral
de combinatie: zo'n zeldzame vlinder op zo'n algemene plant.
Maar zo ingewikkeld zit het soms in elkaar. Ondanks het feit dat sommige soorten op de meest vulgaire bloemen foerageren zijn het toch zeer kritische soorten. Het zijn indicatoren voor de kwaliteit van de terreinen waarin ze voorkomen. Als
vlinders verdwijnen komen ook andere soorten in de knel!
Vandaar dat vlinders nu veel aandacht krijgen van Staatsbosbeheer en andere natuurbeschermingsorganisaties. Zo wordt
het bosrandbeheer aangepast en gefaseerd maaien op veel plaatsen toegepast. En niet alleen voor zeldzame vlindersoorten,
maar als biotoopverbetering voor fauna in het algemeen.
Buiten de natuurgebieden gaat het er voor vlinders en andere insecten steeds slechter uit zien. Schaalvergroting en intensivering van het grondgebruik beloven niet veel goeds voor de flora en fauna die er nog resten. Uit deze atlas blijkt weer
dat zelfs sommige algemene soorten moeilijke tijden door maken. Je kunt je er bij neerleggen maar je kunt je er ook door
laten inspireren. Met een kleine inspanning is hier vaak veel te winnen.
De basis voor beschermingswerk zijn de waarnemingen van vlinders. Deze vertellen ons iets over voor- of achteruitgang
van soorten. Daarom is het verzamelen van waarnemingen niet alleen een leuke bezigheid, maar ook een belangrijke zaak.
Vele inventarisaties worden gedaan door vrijwilligers die zo waardevolle gegevens verzamelen. Tijdens mijn werk merk ik
regelmatig dat juist deze waarnemingen voor ons belangrijk zijn en soms zelfs leiden tot aanpassingen in het beheer.
Maar het mooiste blijft toch om zelf het veld in te trekken en te genieten van de toch nog vele soorten die er bij ons te zien
zijn. Van de eerste oranjetip tot de laatste gehakkelde aurelia!
Jeroen Bredenbeek,
inventarisatieboswachter Noordwest-Overijssel

Vlinderen. Ondertussen al ruim 20 jaar in de ban van vlinders en hun rupsen. Wat is het toch om elke zomer opnieuw de
velden in te gaan om tellingen te verrichten en gegevens te verzamelen? Voor ons is het struinen een belevenis. Het ervaren
hoe de ene vlinder vaak een heel andere levenswijze heeft dan de andere. En je ziet zoveel meer. We hopen dat De Vlinderstichting met de verzamelde gegevens veel voor het behoud van de vlinders en hun leefgebied kan doen. Dat de natuur
weer een opgaande lijn mag vormen.
H. en A. Hoornveld, Drachten,
inzenders van veel waarnemingen
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'Hoe gebruikt een natuurbeheerder deze Vlinderatlas?' Dat is de vraag die ik in dit voorwoord aan de orde wil stellen.
Beheerders zoeken meteen naar de verspreidingskaarten. Zonder dralen gaat onze blik steeds naar dat plekje op de kaart
dat onder onze hoede staat. Zijn er stipjes bijgekomen of verdwenen? Welke soorten? Zijn er kwetsbare of bedreigde soorten bij? En hoe is het in de nabije omgeving of in vergelijkbare terreinen gesteld? Beheerders zijn ook voortdurend gespitst
op een mogelijke verrijking van hun terreinen. Zijn de kolonisatiekansen toegenomen? Rukken er interessante soorten op?
Bovendien zijn wij aartsoptimisten. Hoezo honkvast? Allemaal hebben we wel eens meegemaakt dat een 'onwaarschijnlijke' soort zich toch in ons terrein vestigde. Vooral de beheerders die al (veel) langer meelopen, zijn daarom niet zo onder de
indruk van een onderzoek naar het zwerfgedrag van vlinders dat 'maar' hooguit een jaar of vier kan duren.
Vervolgens zoeken we de beschrijving op van de soorten waarvoor onze terreinen van belang zijn. Beheerders leven voortdurend met de vraag of de aan hen toevertrouwde soorten het in hun terreinen slechter of juist beter doen dan het landelijke beeld. Dan proberen we antwoorden te vinden op een aantal vragen. Is er nieuwe kennis bijgekomen, waarmee je bij
het beheer rekening kunt houden? Worden er nieuwe beheer- of inrichtingsmaatregelen voorgesteld? Is er meer bekend
geworden over de eisen die een soort aan het terrein stelt?
Een onderwerp dat de gemoederen nog steeds bezighoudt is de herintroductie van verdwenen soorten. Hoe wordt daar
inmiddels over gedacht? Zijn er meer voorbeelden bekend geworden van al dan niet geslaagde herintroducties? Wat waren
succes- of faalfactoren?
En daarnaast … genieten van de vele mooie foto's. We zijn blij met de keuze van de redactie om de vlinders niet beeldvullend op te nemen maar juist als onderdeel van hun omgeving. Maar hoe fraai ook, nog meer genieten wij van die foto
daaronder, die van de biotoop. Beheerders zien altijd veel liever een foto van een top-habitat van een bedreigde soort dan
een close-up van diezelfde soort, hoe fraai dan ook. Rare mensen die beheerders!
Rienk Slings,
beheeradviseur nv pwn Waterleidingbedrijf Noord

Vlinderaars zijn optimisten. Toch weet bijna iedere vlinderaar dat de grote ijsvogelvlinder is verdwenen, dat de bruine
eikenpage in aantal en verspreidingsgebied is gehalveerd en dat zelfs in de betere vlindergebieden nu veel minder soorten
vliegen dan, pak 'm beet, vijftig jaar geleden. Waar komt dit optimisme toch vandaan?
In deze atlas staat een grafiek die hoopvol stemt. Het verdwijnen van soorten is namelijk de laatste jaren afgevlakt. En
bovendien: voor het eerst sinds zestig jaar heeft zich in ons land weer een nieuwe soort gevestigd: het boswitje. Is dit een
trendbreuk? Werpt het beschermingswerk van terreinbeheerders, provincies, Rijk, De Vlinderstichting en heel veel vrijwilligers zijn vruchten af? Of is er wat anders aan de hand?
In deze atlas staan geen antwoorden op bovenstaande vragen. De kaarten en teksten maken wel duidelijk hoe groot de
kaalslag de afgelopen eeuw is geweest. De sterk toegenomen belangstelling voor dagvlinders sinds de vorige atlas heeft de
achteruitgang nog niet kunnen stoppen.
Maar deze nieuwe atlas laat ook zien dat er nog veel mogelijk is. Er zijn nog diverse populaties van kritische soorten aanwezig. Door middel van onder andere de Ecologische Hoofdstructuur en gerichte soortenbescherming wordt er veel gedaan om Nederland ook voor dagvlinders leefbaar te houden of te maken.
De resultaten van het beleid kunnen met behulp van monitoring worden bepaald. De Vlinderstichting is dan ook trots
op onze vrijwilligers die zich keer op keer inzetten om dergelijke gegevens te verzamelen. Daarom een heel hartelijk
'dankjewel' aan allen die hun waarnemingen doorgeven en zo een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan deze atlas.
Onder andere dankzij deze gegevens is dit een prachtig boek geworden met een schat aan nieuwe informatie. Met deze
atlas krijgen de berichten over de achter- én vooruitgang meer reliëf en zijn betere beschermingsmaatregelen mogelijk. Wie
weet lukt het ons de huidige trend van achteruitgang verder bij te buigen en wellicht zelfs om te zetten in een vooruitgang.
Vlinderaars vertrouwen immers op een betere vlindertoekomst.
Theo Verstrael,
directeur De Vlinderstichting
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