Mijn berm bloeit!

Een prachtige wuivende berm vol met koekoeksbloemen, paardenbloemen, pinksterbloemen.
Er jagen oranjetipjes achter de vrouwtjes aan, citroenvlinders en koolwitjes dartelen rond.
Kortom, het is er genieten. En dan, een week later, komt de maaimachine langs. Bloemen en
vlinders zijn verdwenen. Herkenbaar?
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We merken al een tijdje dat bermen en bermbeheer
bij veel mensen en organisaties leeft. Zodra de eerste
maaimachines de deur uit gaan, stromen bij De Vlinderstichting de mailtjes, telefoontjes en berichten op
sociale media binnen. Vaak van bezorgde of teleurgestelde natuurliefhebbers die het jammer vinden dat
de berm vol bloemen en vlinders nu verdwenen is. Dat
is begrijpelijk. Ondanks goede bedoelingen gaat er
nog veel mis met het bermbeheer bij gemeenten, provincies en waterschappen. Om inzichtelijk te krijgen
waar verkeerd beheer plaatsvindt en hoe het met de
bloemrijkdom van onze bermen is gesteld, zijn De Vlinderstichting en FLORON op 1 mei de campagne ‘Mijn
berm bloeit!’ gestart. In ‘Mijn berm bloeit!’ roepen we
iedereen op om mooie en slecht beheerde bermen in
kaart te brengen en te melden. Dat kan via onze app
Vlindermee. U kunt overal in Nederland bermen op de
kaart zetten, met een foto en uw ervaring erbij. Zodra
een berm is gemeld, is dat direct zichtbaar in de app
en op vlinderstichting.nl/mijnbermbloeit.
De tweede stap in ‘Mijn berm bloeit!’ is het tellen van
vlinders en enkele eenvoudig herkenbare planten in

de bermen. Dat gaat net zoals bij de tuinvlindertelling: na een korte registratie kunt u in de app Vlindermee een telling uitvoeren, terwijl u in de berm loopt.
Het heeft onze voorkeur wanneer u in een straal van
50 meter rond de locatie de vlinders en/of de planten
telt. Meer mag natuurlijk altijd, maar dan kunt u beter
een nieuwe locatie melden en ook daar tellen. In de
app zit een eenvoudige determinatiehulp voor het
herkennen van de vlinders en planten. Met de tellingen wordt inzichtelijk waar de echte vlinderbermen in
Nederland nog te vinden en waar ze helaas verdwenen zijn. Het is belangrijk om ook nulwaarnemingen
(geen vlinders of bloeiende planten) te melden,
want die vertellen ons ook waar het slecht gesteld
is. En als u een vlinderroute telt, kunt u ook daar de
nectarplanten noteren en doorgeven op uw digitale
telformulier. In 1994-95 en 2007-08 is dit ook al eens
uitgevoerd, waardoor een waardevolle tijdreeks
ontstaat.
Mocht u helemaal de smaak te pakken hebben en wat
meer plantenkennis in huis hebben, dan kunt u zich
aanmelden bij FLORON (mijnbermbloeit@floron.nl)

Vlindermee downloaden
Op uw telefoon of tablet gaat u naar de App Store (Apple) of Play Store (Android) en zoekt u op Vlindermee.
Na downloaden en installeren van de app kunt u onder het tabblad ‘Mijn berm bloeit’ op elke plek in Nederland
een mooie of slecht beheerde berm melden. U wordt gevraagd hiervoor uw naam en emailadres op te geven.
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voor het inventariseren van planten in bermen om de
huidige bloemrijkdom, en daarmee het nectaraanbod
voor vlinders en vele andere insecten, in bermen door
het hele land in beeld te brengen. Goede informatie
hierover ontbreekt nu namelijk, terwijl het beperkte
aanbod aan bloemen in bermen als een belangrijke
oorzaak van de achteruitgang van deze soorten wordt
gezien. Om deze informatie te verzamelen vragen
we u om een of meer trajecten van 100 meter berm
te inventariseren op planten. Veel plantenkennis is
niet nodig. Voor het herkennen van de belangrijkste
nectarplanten is een zoekkaart gemaakt die is te
downloaden op floron.nl/bermen. Hier vindt u ook
een korte uitleg over de te volgen werkwijze. Ervaren
floristen kunnen er ook voor kiezen om een complete soortenlijst van het bermtraject te maken. De
resultaten van de tellingen geeft u door via de NDFF
Verspreidingsatlas (www.verspreidingsatlas.nl). Op
basis van deze gegevens berekenen we een nectarindex, waarmee we op kaart zichtbaar maken hoe het
met de bloemrijkdom van de bermen in Nederland is
gesteld.
Met deze waardevolle informatie kunt u zelf, maar
kunnen ook wij, aan gemeenten en andere overheden
laten zien waar de pluspunten en knelpunten in het
bermbeheer zitten. Meer informatie over ‘Mijn berm
bloeit!’ is te vinden op www.vlinderstichting.nl/mijnbermbloeit. Doet u mee?

In deze berm met klepelbeheer bij Den Andel (GR) is geen bloem te
vinden.
Anthonie Stip

Deze campagne wordt mogelijk gemaakt door bijdragen
van het Prins Bernhard Cultuurfonds, fonds KNNV, provincie
Drenthe en BIJ12.

Een bloeiende berm met onder meer scherpe boterbloem en rode
klaver in Bleskensgraaf (ZH).
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