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Nieuws Wielenwerkgroep

Vlinderberm Canterlân

De stukken die zijn ingezaaid, hebben

nog niet het gewenste resultaat gehad.

Vrijwel niets is opgekomen. Alleen hier

en daar is de Kleine klaproos gesigna-

leerd. Van het Grasklokje en Zandblauw-

tje geen spoor.

Mogelijke oorzaak? Het inzaaien is vrij

laat uitgevoerd in november. Vlak daar-

na viel de vorst al in. Bovendien bleek

het een winter te worden van langdurige

vorstperiodes. Wellicht heeft het zaad

geen tijd gehad om te ontkiemen.

Gelukkig deed het plantgoed het beter.

Koninginnekruid, Valeriaan, Boeren-

wormkruid en vooral Knoopkruid hebben

volop gebloeid. Met het maaibeheer is

daar dan ook rekening mee gehouden

dit seizoen. De perceelvakken waar deze planten bloeidenzijn pas na de bloei, in oktober gemaaid.
Hebben onze activiteiten nu effect gehad op de vlinderpopulatie? Moeilijk te zeggen. Temeer daar het dit jaar een merkwaardig

vlinderjaar bleek. Er waren periodes van 'vlinderstilte'; juni was een koude en natte maand en de vlindergeneraties van

juli/augustus kwamen heel laat en aarzelend op gang.

Toch kan gezegd worden dat vooral het Knoopkruid een trekpleister bleek voor verschillende vlinders (Zwartsprietdikkopje,

Argusvlinder en witjes). Ook het Koninginnekruid en in mindere mate het Boerenwormkruid trokken vlinders aan.

Conclusie: een deels geslaagde operatie, waarbij we moeten afwachten of volgend jaar de planten die gebloeid hebben zich

handhaven en misschien uitbreiden.

Zoals al gemeld in Twirre nr. 2 van dit jaar is er door een aantal Wielenwerkgroepleden in het najaar van 1996 enig zaai- en

plantwerk verricht in de Vlinderberm. Hiervoor zijn zaden en planten gebruikt van inheemse planten zoals Koninginnekruid,

Knoopkruid, Boerenwormkruid.

Opzet en hoop was om het aantal nec-

tarplanten wat op te krikken, nu de Ak-

kerdistels langzaam aan verdwijnen.

Bijkomend aspect zou zijn een voor het

oog van de mens wat bloemrijker en

aantrekkelijker berm. We zijn nu een jaar

later, het inventarisatie-seizoen is inmid-

dels voorbij. Wat is nu de conclusie?
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