Samenvatting

De Rode Lijst Dagvlinders, gepubliceerd in 1995, geeft
een weinig rooskleurig beeld van de vlinderstand in Nederland. Van de 70 soorten die in Nederland voorkwamen
in het begin van de 20e eeuw, zijn er inmiddels 17 uitgestorven. Dertig soorten worden in meer of
mindere mate in hun voortbestaan bedreigd.
Rijk, provincies, gemeenten,
terreinbeheerders: iedereen
Om deze achteruitgang een halt toe te roepen
is medeverantwoordelijk
zijn maatregelen noodzakelijk. Soortgerichte,
voor een vlindervriendelijk
beheer
gebiedsgerichte en algemene maatregelen en
maatregelen op het vlak van terreinbeheer. De
Vlinderstichting richt zich behalve met het bevordern van
dergelijke maatregelen ook op de natuur dicht bij huis om
zo een breed draagvlak te creëren voor natuurbeheer in
het algemeen en vlinderherstel in het bijzonder.
Soortbeschermingsplannen worden voorgesteld voor de
zevenenveertig soorten dagvlinders die de status doelsoort
hebben in het nationaal natuurbeleid. Deze soortbeschermingsplannen omvatten een soortbeschrijving, beleidsaspecten, doelstellingen, knelpunten, maatregelen en actiepunten. Een aantal van deze aspecten wordt per doelsoort
beschreven in het laatste hoofdstuk. Bij het opstellen en
uitvoeren van soortbeschemringsplannen moet nauw
worden samengewerkt met beherende instanties en lagere
overheden, want deze moeten de herstelplannen uitvoeren. Monitoring en evaluatie zijn van belang om te kunnen
beoordelen of de genomen maatregelen het gewenste
effect hebben.
Algemene maatregelen die in het plan zijn omschreven
zijn gericht op uiteenlopende items als maaibeheer, bossen en bosranden, begrazing, bermen en openbaar groen,
agrarisch natuurbeheer, vlindervriendelijk tuinieren, vlindervriendelijk beheer van gezondheidscentra, natuur op golfbanen en voorlichting en educatie.
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De Vlinderstichting heeft zich het behoud en herstel van
de Nederlandse vlinders ten doel gesteld. Hiervoor is hulp
op vele niveau’s onontbeerlijk. Europa, het rijk, de provincies en gemeenten, terreinbeherende instanties waaronder
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en provinciale landschappen, bedrijven als waterleidingmaatschappijen en
particuliere terreineigenaren zijn alle medeverantwoordelijk
voor (de uitvoering van) een natuurbeleid waarin vlinders
een blijvende rol spelen.
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