Landelijke Dag ook
online een succes
Op 6 maart was de Landelijke Vlinderdag, maar natuurlijk anders dan anders. Het was een
Zoom-webinar dat, vanuit ons kantoor in Wageningen, gelukkig helemaal coronaproof kon
worden gehouden. Meer dan zevenhonderd mensen waren via Zoom aanwezig en nog eens
tweehonderd via de livestream op YouTube. Binnen een dag hadden al 1000 mensen met
terugwerkende kracht die livestream gezien.
In het eerste deel stond de stand van vlinders en
libellen centraal. Chris van Swaay opende met de
dagvlinders. Na een schijnbare stabilisatie gaan nu veel
soorten toch weer verder achteruit. De belangrijkste
oorzaken zijn stikstofdepositie, verdroging en klimaatverandering.
Jurriën van Deijk vertelde vervolgens over de nachtvlinders waarvan we een steeds beter beeld krijgen
van voor- en achteruitgang. Het meetnet groeit hard
en hoe meer jaren geteld wordt, des te meer kunnen
we met de data. De soorten waarvan de rupsen leven
op bomen en grassen bleken vooruit te gaan, maar de
soorten van kruiden lieten een vrij sterke achteruitgang zien. Opvallend verschil met het meetnet dagvlinders is dat veel van de meetpunten voor nachtvlinders
in stedelijk en agrarisch gebied liggen en juist weinig in
natuurgebieden.
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Over het ‘goede’ beheer van bermen ging de laatste
presentatie van Anthonie Stip. Hij lichtte toe wat
Kleurkeur inhoudt en wat dit kan betekenen voor de
vlinders, bijen en andere biodiversiteit in wegbermen
en groenstroken. Tijdens de ‘nazit’, een meer informeel samenzijn van zo’n 150 bezoekers, gingen veel
van de vragen en opmerkingen over Kleurkeur.
Hoewel het technisch niet allemaal vlekkeloos verliep,
zijn we heel tevreden over deze digitale Landelijke dag.
In de evaluatie achteraf kwam wel de wens om de volgende Landelijke Dag weer ‘echt’ en fysiek te houden,
maar we zullen dan ook zeker zorgen dat deze digitaal
te volgen is voor mensen die niet aanwezig kunnen zijn.
Ineke Radstaat

Veel libellen bleken flinke klappen te hebben gehad.
Gerdien Bos vertelde dat de droogte van de afgelopen
drie jaar daar een belangrijke rol in speelde. Toch liet ze
ook een aantal soorten de revue passeren die het de
laatste jaren juist veel beter doen zoals de gewone en
de zuidelijke keizerlibel. Deze profiteren duidelijk van
de opwarming door het veranderende klimaat.

Dat het niet altijd goed gaat liet Irma Wynhoff zien
in het voorbeeld van het donker pimpernelblauwtje
in een wegberm in Limburg. Ze maakt zich ernstige
zorgen over deze zeldzame vlinder daar, nadat er op
het verkeerde tijdstip werd gemaaid, maar samen met
de provincie, gemeente en waterschap wordt actie
ondernomen om nieuw leefgebied te realiseren.

Na de pauze was er een film van Annette van Berkel
over de zo algemene en ‘gewone’ witjes. Prachtig liet
ze, allemaal gefilmd in haar eigen tuin, de ontwikkeling
van eitje tot vlinder zien van een van de nieuwkomers
van de afgelopen jaren, het scheefbloemwitje.
Albert Vliegenthart startte het thema bermen met een
enthousiasmerend verhaal over de waarde daarvan
en vertelde hoe het bermbeheer de afgelopen jaren
gelukkig steeds meer aandacht krijgt van de grotere
beheerders. In de Green Deal Infranatuur zijn veel partijen vertegenwoordigd en die zien allemaal het belang
en de kansen voor meer biodiversiteit in bermen en
groenstroken.

Dagvoorzitter Titia Wolterbeek in de ‘studio’.

Landelijke Dag gemist? Bekijk de livestream en de presentaties op www.vlinderstichting.nl/actueel/landelijke-dag/presentaties
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