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Uitbreiding

De veldparelmoervlinder had (weer) een erg goed

jaar. Nadat ook vorig jaar al veel vlinders op en rond

de Bemelerberg vlogen, is hij nu op allerlei nieuwe

locaties aangetroffen. Er is zelfs een melding uit

Noord-Brabant, maar waarschijnlijk betreft het hier een

zwerver. Het bruin dikkopje, dat een aantal heel goede

jaren had, lijkt dit voorjaar redelijk te hebben gevlogen.

Op de bekende plaatsen is dit dikkopje goed gezien.

Er zijn, voor zover nu (juli) bekend, geen nieuwe vind-

plaatsen bij gekomen.

Heel erg vroeg

De twee pimpernelblauwtjes waren er erg vroeg bij dit

jaar. Op het moment van schrijven is nog nietbekend

of ze weer in mooie aantallen gevlogen hebben.Voor

deze zeldzaamhedenzijn we hard bezig om een groot

LIFE-project voor te bereiden. Hopelijk gaat Europa

een deel van de kosten voor haar rekening nemen. Het

gaat hierbij niet alleen om vlinders, maar om de hele

ontwikkeling van het gebied rondom de Moerputten.

Voedsel voor de iepenpage

Voor de iepenpagezijn al maatregelen uitgevoerd. Bij

de bomen waarin de belangrijkste populatie huist, in

de stad Heerlen, is een rioolturbine geplaatst en is flink

gegraven voor een betere waterberging. Men weet dat

de iepenpageer voorkomten men is daarerg zuinig

op. De waardbomen waren dan ook netjes beschermd.

Na de oplevering van het werk bleefechter een kale

zandvlakte achter en het vliegseizoen van de iepen-

page stond voor de deur. Daarom is, in samenspraak

met de gemeente en het waterschap besloten om nec-

tarplanten aan te brengen in het gebied. Betaald van-

uit de campagneTien voor 12 zijn 300 nectarplanten,

waaronder kruidvlier en koninginnenkruid aangeplant

in het gebied rondom de waardiepen. Het beheer zal

op langere termijn waarschijnlijk door schapen zal wor-

den uitgevoerd.

Onderzoek

Voor het spiegeldikkopje hebben we vorig jaar het

Limburgse deel van het verspreidingsgebied onder

de loupe genomen. Dit jaar is De Vlinderstichting in

het Brabantse deel actief. Er wordt precies in kaart

gebracht waar deze kleurige soort nog voorkomt en

doorhet nauwkeurig beschrijven van de vliegplaatsen

willen we de sleutelfactoren te weten komen waarmee

de overleving van de soort kan worden veiliggesteld.

En een wijntje toe!

Als vervolg op de vlinderveiling die tijdens de lande-

lijke Vlinderdag werd gehouden heeft TripleE in juni

een wijnveiling gehouden tijdens de open dag van

de Wijngaard Wageningse Berg. Speciale flessen, elk

gesierd met een van de Tien voor 12-soorten ging
onder de hamer. Helaas was het een zeer regenachtige

dag, dus waren er minder bezoekers dan op gehoopt,

maar toch heeft de veiling meer dan 300 euro opge-

bracht. Samen met de donaties en de mensen die

soorten adopteren krijgen we zo toch steeds meer

steun voor onze campagne. Wilt u ook meehelpen kijk

dan op www.tienvoorl2.nu

Wijn voor vlinders.

De campagne Tien voor 12 is begonnen. De meest

bedreigde vlinders in ons land willen we binnen tien

jaar goede duurzame populaties geven.Dat is een hele

uitdaging, maar die gaat De Vlinderstichting graag aan.

Voor een aantal van de speerpuntvlinders is er goed

nieuws te melden.Zo heeft de grote parelmoervlinder

vaste voet gekregen in Zuid-Limburg. Voor het derde

jaarop rij zijn daar vlinders gezien en het lijkt er dus op

dat hij zich er gevestigd heeft. Dat betekent dat naast

de zeer kwetsbare populatie op de Veluwe en de wat

grotere op een aantal Waddeneilandener een heel

nieuw vlieggebied is bijgekomen. Ook van de iepen-

page is een nieuwe vliegplaats ontdekt. Deze ligt wel

vlakbij de bekende plaats in Heerlenen het zou goed

kunnen dat de twee vliegplaatsen met elkaar in verbin-

ding staan. Mogelijk liggen ook ergens tussen die twee

plekken nogandere vliegplaatsen.


