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Butterfly measures auction

Money is urgently needed for our campaign Tienvoorl 2. Dutch Butterfly

Conservation is full of ideas. The auction that took place at our National

Butterfly Day proved to be an excellent fundraiser. Conservation

measures for each these twelve endangered species were linked with

attractive proposals. Bidding was close and more than € 3000 was raised!

Nieuw: vlinderveiling

Het was een uniek gebeuren. In de pauze van de

Landelijke Vlinderdag stond Peter Smits als volleerde

veilingmeester op de bühne. In de zaal zo'n honderd

vlinderliefhebbersdie meebodenop beschermings-

maatregelen voor deTienvoor!2-soorten.Op deze

manier werd geld ingezameld om de twaalfvlinder-

soorten met minderdan tien vliegplaatsen in ons land

te steunen. De campagne Tienvoorl 2 wil in tien jaar

tijd deze soorten er weer bovenop helpen. Daarvoor is

geld nodig en deze veiling, georganiseerd in samen-

werking metTripleE, was een van de manieren om

daar financiën voor te krijgen. De veiling leverde ruim

€ 3.000 op.

De gouden tip

Er zijn meer manieren,want er zijn ook al veel vlinders

geadopteerd via de website www.tienvoor12.nu. Door

een donatiekunnen mensen actief bijdragen aan de

bescherming van een bepaalde soort. Ook de komen-

de jaren zullen we nog volop op zoek gaan naar finan-

ciële ondersteuning. We hopen dat er bedrijven zijn die

zich betrokken voelen bij vlinders of bij een bepaalde

soort en dieeen substantiële bijdrage kunnen leveren.

Daar gaanwe de komende maandenactief naar op

zoek. Als u nog ideeën hebt, mail ze dan, want wie

weet zit de gouden tip erbij.

Tienvoor12

De Vlinderstichting heeftook zelf geld voor de cam-

pagneTienvoorl2. Vanuiteen legaat hebben we

geld bestemd voor de activiteiten in deze campagne.

Samen met het ingezamelde geld kunnen we nu aan

de slag. De twaalf soorten zijn ondergebracht bij de

projectleiders van De Vlinderstichting en deze zullen

de komende maanden de plannen voor elke soort

concreet gaan maken. Dat is per soort wel heel ver-

schillend. Voor sommige soorten worden erditjaaral

beheermaatregelen uitgevoerd. Voor andere soorten

gaat het om veel grootschaliger activiteiten, zoals bij-

voorbeeldaankoop van terreinen en dat kan nog wel

enkele jaren kosten.

Goed nieuws?

VanuitZuid-ümburg bereiken ons al positieve

geluiden over de veldparelmoervlinder, een van de

Tienvoor12-soorten. Nadat in 2010 er honderden

vlinders waren geteld zijn er ook dit voorjaar al weer

rupsennesten aangetroffen. En het positieve is dat

deze niet alleen op de Bemelerberg zelfzijn gevonden,

maar ook al in de directe omgeving.Voor een soort als

de veldparelmoervlinder is essentieel dat hij meerdere

vliegplaatsen in de buurt heeft, zodat er sprake is van

een zekere risicospreiding. Dat lijkt nu voorzichtig aan

in Zuid-ümburg te gaan gebeuren.

Chris
van

Swaa;

Via de bon in dit tijdschrift kunt u de veldpareimoervlinderofeen andere soort adopteren.

Veilingmeester Peter Smit in actie. Hoor ik daar 140?

"Hoor ik daar 140? 150 achterin. Wie meer? Ja, 160,170,

180. Kijk eens om wat een prachtige vlinder het gaat.

Deze heeft echt uw hulp nodig. Prima 190, 200, 210.

Eenmaal, andermaal...verkocht!"


