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Jacob Bijlsma, boswachter van Staats-

bosbeheer en woonachtig te Broeksterwou-

de, is natuurbeschermer in hart en nieren.

Zelf intensief bezig met de natuur, is hij

ook zeer actief in het uitdragen ervan naar

anderen. Op excursie, in zijn regelmatige radiopraatjes en in

contacten met zijn collega's straalt hij enthousiasme uit.

Nietalleen in woord.

maar ook in daad is hij

bezig met de bescher-

ming van plant en dier.

Zo is hij min of meer in

zijn eentje verantwoor-

delijk voor het behoud

van de zilveren maan

in natuurreservaat

Houtwiel in Friesland.

Vanwaar diebetrok-

kenheid bij het lot van de zilverenmaan? Bijlsma; "De zil-

veren maan is een zeldzame vlinder. Als boswachter ben je

er best trots op dat die in jouw gebied voorkomt. Daarom

ben ik in actie gekomen toen men wilde overgaan op pas-

sief beheer. Het beleid werd gericht op bosontwikkeling in

dit reservaat. Ook in het leefgebied van de zilveren maan

dus. Ik heb net zolang doorgezeurd tot ik weer mocht

maaien". Door de plaatsen waar de soort nog voorkwam te

maaienheeft Bijlsma ervoor gezorgd dat de Rode-Lijstsoort

zilveren maan hier nu nog steeds aanwezig is. Overigens

krijgen ook de libellen de nodige aandacht van Bijlsma, De

blauwe glazenmaker vaart daarwel bij. Bijlsma: "Jammer

genoeg is er bij het grote publiek nog weinig aandacht voor

vlinders. Ook de boswachters zouden best wat meer kennis

van vlinders en libellenmogenhebben. Enthousiasme van

deboswachters is belangrijk om de mensen die onze terrei-

nen bezoeken op de rol van vlinders en libellen in de

natuur te wijzen. De Vlinderstichting zou best wat meer

naamsbekendheidkunnen gebruiken."

Flip Gaasendam uit Zuidbroek

houdtzich al meer danvijftig jaar met

vlinders bezig. Gaasendam: "Mijn belang-

stelling voor vlinders is al gewekt in 1936.

Ik vond een rups en stopte hem in een

potje. Omdat ik wel dacht dat mijn vader, die erg met de

natuur begaan was, dat niet goed zou keuren, verstopte ik

het potje. Toen ik een

week later nog eens

ging kijken was de

rups weg! Mijn vader

legde me uit dat de

rups in een pop was

veranderd. Samen hebben we hem verder opgekweekt; het

bleek een koninginnepage te zijn. Die kwam toen nog voor

in de buurt van Groningen. Ik vond diemetamorfose een

fascinerend proces en was voor altijd verkocht". Zowel over

dag- als over nachtvlinders bezit Gaasendam uitgebreide

kennis, die hij tijdens cursussen en excursies graag met

anderen deelt. Zijn leeftijd was voor hem geen belemme-

ring om zich op het automatiseringspad te begeven: als eer-

ste begon hij met het invoeren van vlinderwaarnemingen

uit Groningen in de PC en recentelijk heeft hij een website

voor 'zijn' vlinderwerkgroep gerealiseerd. De afgelopen

zeven jaar was hij voorzitter van de vlinderwerkgroep Stad

en Ommelaand, waarvan hij een van de initiatiefnemers

was. In juli gaf hij de hamer over aanzijn opvolgster. Een

andere hamer heeft hij nog steeds in handen: hij is ook

voorzitter vande Piet Paulusma-fanclub.

Natuurwacht Bommelerwaard is

de laatste vijf jaar intensiefwerkzaam

geweest aanhet verbeteren van de vlinder-

en libellenpopulatie in de Bommelerwaard.

In 1999 boekte de werkgroep eenbelang-

rijk resultaat. Het door de werkgroep geïntroduceerde en

uitgewerkte Regionaal Plan werd aangenomen doorbeide

betrokken gemeenten,Zaltbommelen Maasdriel en aan een

groot aantalandere betrokken regionale organisaties. Het

plan behelst een koppeling vaneen aantalkleinere natuur-

gebieden en daarmee een uitbreiding van de ecologische

verbindingzone. Verwacht wordt dat veel vlindersoorten,

met name zandoogjes en oranjetipjes, hierbij gebaat zijn. In

het augustusnummer van 'Vlinders' zal een interview met

de voorzitter van de natuurwacht worden opgenomen.

Flip Gaasendam richt regelmatig een markt-

kraam in namens De Vlinderstichting.

Tijdens de Landelijke Vlinderdag op 4 maart jl. reikte

Jan van der Made, directeur van De Vlinderstichting,

drie gouden vlinders uit. Jacob Bijlsma, Flip Gaasendam

en Natuurwacht Bommelerwaard ontvingen dit jaar een

gouden vlinder voor hun inzet voor de vlinders in ons

land.

Zilveren maan.
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