
Meer kleur in

het Groene Hart

Els Hekstra

Van april tot en met oktober 1991 loopt in het Veenweidege-

bied tussen Alphen a/d Rijn, Woerden en Vinkeveenhet re-

gionaal vlinderherstelprojekt Meer kleur in het Groene Hart.

In dekomende zomer zal hier een begin worden gemaakt

met het herstel van een vlinderrijke natuur. Dat is nodig,

want het gaat slecht met de vlinders in het Veenweidege-

bied. En datbetekent dat het slecht gaat met de hele natuur

in het gebied. Vlinders zijn namelijk gidssoorten\ zij zijn

zeer gevoelig voor veranderingen in hun leefgebied en ge-

ven daarom de kwaliteit van de natuur aan.

Dat natuur en landschap in het gebied sterk in kwaliteit zijn

achteruitgegaan, blijkt overduidelijk uit de sterk bedreigde

vlinderstand in deze regio. De Moerasparelmoervlinder en

het Gentiaanblauwtje zijn inmiddels uitgestorven. De Zilve-

ren maan en de Aardbeivlinderzijn sterk bedreigd. Niet al-

leen deze bijzondere vlinderszijn flink in aantal achteruitge-

gaan, maar ook de meeste ‘gewone’ vlindersoorten.

Om deze ernstige situatie te veranderen, zal in de komende

tijd vooral gewerkt worden aan het behoud en herstel van de

leefgebieden en de vergroting van de samenhang tussen deze

leefgebieden. Maatregelen voor vlinders zijn bovendien gun-

stig voor vele andere diersoorten, waardoor de hele natuur

verrijkt zal worden. Op ruime schaal zal in 1991 onderzoek

worden gedaan in het gebied, samen met vrijwilligers.

AGENDAVeenweideprojekt

Vlindert eldagen:

1 juni, 28 juni, 29 juni. 26 juli en 27 juli om 10.00 uur verza-

melen op de parkeerplaats van het Gemeentehuis te Nieuw-

koop;

Excursies:

25 mei, 24 juli en 21 augustus. Plaats en tijd worden nader

bekend gemaakt in de plaatselijke dag- en weekbladen. Ook

kunt u bellen met De Vlinderstichting: 08370-24224;

Afsluiting Veenweideprojekt:

Op 26 oktober wordt het Veenweideprojekt afgesloten. Meer

informatie volgt.

Voorts vinden op de basisscholen in de regio vlinderprojek-

ten plaats in de maanden augustus en september.

De Zilveren maan is een van de sterk bedreigde vlindersoorten die het

Veen weidegebiednog rijk is, maar voorhoe lang nog?

Dit jaar vindt een vlinderherstelprojekt

plaats in het Veenweidegebied bij Nieuw-

koop. Vele aktiviteiten staan op stapel,

waarvan hier meer nieuws.

Vlinders 6e Jaargang nummer 2, mei 19914


