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Insekten zijn maar klein en voor het instand houden van
een diversiteit aan insektensoorten zijn vaak geen grote
natuurgebieden noodzakelijk maar zijn het juist microbiotopen die van groot belang zijn. Deze microbiotopen zijn
landschapselementen van een centimeter tot niet meer
dan enkele meters: een konijnekeutel, een kadaver, een
braambosje, een houtwal, een dode boom of die ene natte
plek in een droge hei. Elke terreinbeheerder kan dus een
bijdrage leveren aan de instandhouding van dit soort kleinschalige milieus. Alleen al in Nederland zijn er zo'n 20.000
insektensoorten en door deze enorme soortenrijkdom is
onze kennis over veel insektengroepen en hun interacties
vaak zeer fragmentarisch of zelfs nihil.
Dat ligt anders voor de dagvlinders, Deze opvallende en
attractieve insektengroep is door de jaren heen goed bestudeerd en het is deze groep die in het "Vlinderjaar 1989"
ïn het brandpunt van de belangstelling staat. Dat is ook
noodzakelijk, want de Nederlandse dagvlinderfauna is in
de laatste vijftig jaar sterk achteruitgegaan. Van de 71
soorten standvlinderszijn er nu 15 soorten uitgestorven en
bijna 30 soorten zijn kwetsbaar of worden bedreigd. Om
een bijdrage te leveren aan het behoud en herstel van de
dagvlinders werd door het Ministerie van Landbouw en
Visserij een beschermingsplan voor dagvlinders opgesteld. Als onderdeel van dit plan werd een boek uitgebracht waarin voor overheden, grondeigenaren, terreinbeheerders etc., richtlijnen voor een vlindervriendelijk
terreinbeheer zijn gebundeld. Want dat wordt in het boek
wel duidelijk: dagvlinders zijn overgeleverd aan het beheer.
In het hoofdstuk "Dagvlinders en hun bedreigingen", worden de verschillende biotopen: bossen en struwelen, grasland en ruigte, heide, moerassen, akkers en stedelijke
omgeving behandeld in relatie met de biologische eisen
van de vlinders. Per biotoop wordt een lijstje van de potentiële vlindersoorten gegeven, waarbij voor iedere soort de
levenswijze en de voedselplanten vermeld zijn. Welke vlinders bijvoorbeeld in een bos aangetroffen kunnen worden,
hangt in eerste instantie af van het soort bos. In eenvormig
naald- en loofbos zonder open plekken, paden en weiden
komen vrijwel geen dagvlinders voor De ecologische betekenis van de bossen wordt namelijk voor een groot deel

bepaald door de opbouw van bosranden. Hier moet liefst
sprake zijn van een geleidelijke overgang van korte grazige vegetatie via ruigte en opgaande struiken naar bomen.
In het hoofdstuk "Bescherming van dagvlinders" worden
de verschillende beheersmaatregelen voor vlindersoorten
per biotooptype gegeven. Enkele voorbeelden van vlindervriendelijke beheersmaatregelen in het biotoop "bossen en struwelen": Bosrandvlinders zijn bijvoorbeeld het
Bont zandoogje, het Groot dikkopje, het Landkaartje en het
Koevinkje. Hun waardplanten staan vaak op bosweiden of
-paden. Het positieve effect van bosranden kan worden
vergroot door het hakken van inhammen, zodat een min of
meer golvende bosrand ontstaat.
Ook is het goed te beseffen dat bij de bestrijding van
bramen, vooral als deze langs bosranden of paden staan,
veel vlinders daardoor hun nectarbron wordt ontnomen,
Vooral echte bosvlinders zoals de Kleine ijsvogel vlinder en
de Bruine eikepage ondervinden hiervan veel schade.
Daarnaast zijn deze bramen ook van groot belang voor
andere insekten, reptielen, vogels en kleine zoogdieren.
De voorstellen voor de voor de vlinders zo belangrijke
randen en bospaden zijn minder goed doordacht; een
overgangszone van opgaand bos naar schraal grasland
met een breedte van 3 tot 5 meter en warme, zonnige
bospaden met een totale breedte van 5 meter blijken in de
praktijk vaak te verdwijnen onder de overhangende takken
Al met al gaat het hier om een breed opgezet en toch
gemakkelijk leesbaar handboek, mede omdat door de
indeling naar biotoop de lezer een gemakkelijke ingang
wordt geboden. Het boek heeft veel praktische adviezen
voor iedere beleidsmaker en beheerder die een steentje
wil bijdragen aan de bescherming van onze dagvlinders
en daarmee tegelijkertijd ook aan andere kleine gewervelde en ongewervelde dieren.
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