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Projectnieuws

VSB Vlindertuinen

De Vlinderstichting legt met subsidie van het VSB Fonds in totaal zo'n 50

vlindertuinen aan bij zorginstellingen in Nederland, Op pagina 29 vindt u

hierover een artikel. Er zijn op dit moment 23 vlindertuinen aangelegd bij
de volgende instellingen:

Referentieonderzoek

donkere waterjuffer in

Zweden en Noorwegen

Opdrachtgever:

Uitvoering:

Robert Ketelaar

Inhoud:

De kennis over de ecologie en

habitatkeuze van de donkere water-

juffer is zeer gering. Dit komt omdat

De Weerribben de enige locatie in

noordwest-Europa is, en omdat in

de internationale literatuur weinig

over deze soort is gepubliceerd. In

samenwerking met collega's uit

Zweden en Noorwegen zijn 20

locaties van de donkere waterjuffer
bezocht. Op basis van vegetatieop-

namen, kartering van de vegetatie-

structuur en de waterkwaliteit wordt

nu een ecologisch profiel van de

donkere waterjuffer gemaakt. Op
basis hiervan kunnen mogelijke

leefgebieden op hun geschiktheid

voor de donkere waterjuffer worden

getoetst. De eerste resultaten wijzen
uit dat het optimum voor de donke-

re waterjuffer ligt in voedselarme,

niet verzuurde wateren. De vegeta-

tiestructuur is doorslaggevend: een

redelijk dichte emersie vegetatie van

bijvoorbeeld bolpijp en/of zeggen

in kniediep water. Ook de aanwe-

zigheid van dood drijvend planten-
materiaal bleek van belang voor de

eiafzet.

Perspectieven voor de

donkere waterjuffer in

Nederland

Opdrachtgever:
Provincie Overijssel

Uitvoering:
Robert Ketelaar

Inhoud:

De donkere waterjuffer is uit heel

noordwest-Europa van slechts een

vliegplaats in De Weerribben

bekend. Dit onderzoek is bedoeld

om potentieel geschikte leefgebie-

den in kaart te brengen en te con-

troleren op de aanwezigheid van de

donkere waterjuffer. Het inventarise-

rend deel van het onderzoek heeft

zich beperkt tot de grotere laag-

veenmoerassen in Noord-Neder-

land. Hierbij zijn geen nieuwe po-

pulaties van de donkere waterjuffer
ontdekt. De grondige analyses van

kansrijke leefgebieden en het

opstellen van maatregelen voor

beheer en inrichting worden nu uit-

gevoerd, mede op basis van het

referentieonderzoek dat in Zweden

en Noorwegen is uitgevoerd (zie

hierboven)

Geen Vlinder Minder!

Opdrachtgever:
Ministerie van LNV

Uitvoering:
Robert Ketelaar (coördinatie), Dick

Groenendijk, Kars Veling, Victor

Mensing, Jolanda Pieket, Lia Post

Inhoud:

Het project Geen Vlinder Minder!

gaat zijn tweede jaar in. Dit jaar
worden vooral populaties van de

zilveren
maan,

de bruine vuurvlin-

der en de aardbeivlinder bezocht.

Ook komen dit jaar de brochures

voor de zilveren
maan, aardbeivlin-

der en bruin dikkopje uit. De over-

levingskanrten zijn in maart van de

drukker gekomen en van veel loca-

ties zijn concept-kaarten gemaakt

en besproken met de beheerder.

Het draagvlak voor dit project is

nog steeds groeiende. Beheerders

zijn nu in staat om de vragen waar

ze soms als een hele tijd mee rond-

lopen in het veld voor te leggen. En

De Vlinderstichting is nu in staat om

de opgebouwde kennis over de

ecologie van vlinders direct te verta-

len naar beheermaatregelen.

Kijken naar dagvlinders
en libellen in Flevoland

Opdrachtgever:

provincie Flevoland, Stichting
DOEN!

Uitvoering:
Robert Ketelaar (De Vlinderstichting)

en Jeroen Reinheid (Landschapsbe-
heer Flevoland).
Inhoud:

Recent verscheen een brochure die

mensen die beginnen met het kijken

naar dagvlinders en libellen een

duwtje in de rug wil geven. De bro-

chure geeft gedetailleerde foto's

van de 16 algemeenste dagvlinders

en libellen van Flevoland. Daar-

naast wordt met sjablonen aange-

geven wat de belangrijkste vliegtijd
is en in welke biotopen de vlinder

of libel is aan te treffen. De brochu-

re is niet officieel te koop, maar alle

vlinderwerkgroepen krijgen de bro-

chure opgestuurd en hij zal wel tij-
dens de volgende landelijke dag

voor een klein bedrag verkrijgbaar

zijn.

Prins Bernhard Fonds

Zorgcentrum Nieuw Vredeveld Amstelveen

Rentray Zutphen

Noorderhaven Den Helder

De Uiterton Vlieland

Stichting De Zijlen Tolbert

Verzorgingshuis Suderigge Lemmer

Birkhoven Amersfoort

Woon-zorgcentrum Maria Dommer Maarssen

St. Camphill Maartenhuis De Koog Texel

De Zeven Bronnen Maastricht

Aeneas Breda

Gelderhorst Ede

GGZ Oost Brabant loc. Coudewater Rosmalen

De Nudehof Wageningen

Epilepsiecentrum Kempenhaeghe Heeze

SZR, Locatie Steenvoorde Rijswijk
Oud Burgeren Gasthuis Nijmegen

Zorgcentrum Berghhiem Burgum

Verpleeghuis Cornelia Zierikzee

Wooncentrum Warnsveld Warnsveld

Stichting De Brink Vries

Stichting Berne Zorg Heeswijk

Verpleeghuis Het Immendaal Beekbergen

Vlinders 3 (2001)


