
20 april 2016, pag. 24

Fleurige fladderaar
laat het afweten

NATUURLIJK

Laten we het eens over vlin-
ders hebben. De zomer
komt er immers aan en op

dagen dat de zon zich laat zien,
fladderen de eerste citroenvlin-
ders en kleine vossen weer in de
tuinen en bermen rond.

Maar over deze bekende soor-
ten gaat het nu even niet. We
zoeken het iets verder van eigen
huis en tuin, op het boerenland.
Want met de soorten die het van
weilanden en akkers moeten
hebben, gaat het niet goed. Op
waarneming.nl slaat de Vlinder-
stichting alarm.

We zouden het deze keer niet
over vogels hebben, maar wie de
berichtgeving over de boeren-
landvlinders volgt, ontkomt niet
aan de vergelijking met veld-
leeuwerik en grutto. In de mo-
notone graslanden hebben
kritische vlinders even weinig te
zoeken als de weidevogels.

Over de laatste 25 jaar zijn de
cijfers op een rijtje gezet. Dan
blijkt dat het vooral in het boe-
renland van Drenthe, Gronin-
gen, Overijssel en Limburg

Vlinders komen in
beleid amper voor

slecht gaat met de vlinders.
Friesland hoort weliswaar tot de
provincies waar het beeld wisse-
lend is, maar goed is anders.

De voortdurende intensive-
ring van de landbouw is de
belangrijkste oorzaak van de
ellende, schrijft de Vlinderstich-
ting. Er is simpelweg te weinig te
halen voor de beestjes. Er is
amper gelegenheid meer om
fleurig van bloem naar bloem te
fladderen.

Als belangenorganisaties een
probleem duidelijk proberen te
maken, kiezen ze vaak voor een
gidssoort. Een beestje dat sym-
bool staat voor alle kommer en
kwel. Voor de boerenlandvlin-
ders is dat de argusvlinder. Een
prachtig gekleurd en getekend
beestje. In de afgelopen kwart
eeuw verdween 98 procent van
de Nederlandse populatie. In
sommige delen van het land is
de argusvlinder al helemaal
verdwenen.

Hij wordt al keningin fan de
greide genoemd, als een zusje
van de grutto die de titel kening

fan de greide draagt. Of vlinder
en vogel blij moeten zijn met
zo’n benaming? Het koning-
schap lijkt zo langzamerhand
synoniem voor uitstervend ras.

Het mooie is wel dat voor zo’n
diersoort steevast projecten
worden bedacht. Voor de argus-
vlinder gaat het om een driejarig
experiment waarbij in agrarisch
gebied bloemenranden worden
aangelegd. Vervolgens wordt
gekeken of en hoeveel vlinders
daar op afkomen. In onze pro-
vincie doet de Vlinderwerkgroep
Fryslân aan deze monitoring
mee.

De overgebleven boerenland-
vlinders moeten komen van
overgebleven eilandjes in het
verder monotone grasland. Van
bloemrijke akkerranden, over-
hoekjes en bermen. De Vlinder-
stichting noemt dit de kleurrijke
dooradering van het landschap.
Die moet worden uitgebreid
zodat bloemrijke linten uitein-
delijk het hele boerenland door-
snijden.

In de wereld van agrarisch
natuurbeheer moeten de nog
nieuwe collectieven leren dat ze
rekening moeten houden met
vlinders en andere insecten,
stelt de Vlinderstichting. De
kleine beestjes komen in het
beleid amper voor en profiteren
dus ook niet van de subsidies.

Alle betrokken partijen zou-
den zich voor de vlinders moe-
ten inzetten, volgens de stich-
ting. Dat doen ze al voor de
vogels in hetzelfde leefgebied
die ook belang hebben bij
bloem- en kruidenrijk grasland.
Zou het daarom niet logisch zijn
dat de bescherming van weide-
vogels en het beleid voor boer-
landvlinders meer op elkaar
worden afgestemd?
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