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Zilveren maan terug in

het Ilperveld

De zilveren maan is een dagvlinder die vroeger veel voor-

kwam in de natte hooi- en rietlanden vanNoord-Holland.

De soort ging achteruit door veranderingen in het beheer,

verdroging van de leefgebieden en verdwijnen van krui-

denrijke moerasvegetaties. Ook het zeldzamer worden van

het moerasviooltje, de voedselplant van de rups, is een

belangrijke factor. Niet alleen de Noord-Hollandse popula-

tie staat onder druk, de soort dreigt in snel tempo uit

Nederland te verdwijnen. Op initiatief van de betrokken

organisaties is er eenonderzoek gestart naar geschikte loca-

ties in Noord-Holland voor deze Rode Lijst-soort. Daaruit

bleek dat er in het Ilperveld nu weer voldoendehoogwaar-

dig leefgebied aanwezig is. Dit komt onder meer omdathet

voor de beheerders mogelijk is een aangepastbeheer uit te

voeren. De vlinder kan dit gebied echter niet op eigen

kracht bereiken, vandaar dat het uitzetten van vlinders

noodzakelijk is.

Wanneer de herintroductievan de zilveren maan lukt, kan

deze opvallende vlinderde ambassadeur worden van het

half natuurlijke veenweidegebied. Dit type landschap is

prominent aanwezig in Noord-Hollands Midden. De pro-

vincie Noord-Holland en Het Noord-Hollands Landschap

willen zich inspannen dit landschap te behouden. Een

extensief beheer heeft voor veel oorspronkelijke planten en

dieren van Noord-Hollands Midden voordelen. Bij het

maaien is het van belang dat er jaarlijks een deel van de

vegetatie blijft staan. Er zijn daarom voor het Ilperveld

beheerkaarten gemaakt, waarop precies staat aangegeven

welk deel in de even jaren en welk deel in de oneven jaren

gemaaid wordt. De provincie Noord-Holland ziet dit pro-

ject als een belangrijke stap in de versterking van de

natuurwaardenin de hele provincie. Daar hoort het

beschermen van bedreigde dier- en plantensoorten bij. De

herintroductiepast ook goed in het project Ilperveld Inte-

graal. Dit project van o.a. de provincie Noord-Holland,Het

Noord-Hollands Landschap en de waterschappen heeftals

doel de milieuproblemen in het Ilperveld op te lossen en de

dynamiek te vergroten. (LvA)
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Op maandag 23 juli liet een gedeputeerde van de provin-

cie Noord-Hollandeen aantal zilveren manen los en her-

introdueerde daarmee de zilvern maan in het Ilperveld.

Deze opvallende vlinder was sinds de jaren zeventig uit

vrijwel de gehele provincie verdwenen.

Ada Wildekamp, geeft de zilveren maan de

vrijheid.
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Zilveren manen op weg naar hun nieuwe leefgebied. Zilveren maan


