Drie kleine vlindertjes…
Hekkenactie voor bedreigde argusvlinder

de argusvlinder. De Vlinderstichting zal waar nodig
de boeren ondersteunen bij het nemen van de juiste
beheermaatregelen.

Tekst: Anthonie Stip Toen ik nog een dreumes was, leerde mijn moeder mij
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een liedje over kleuters op een hek. Als jochie vulde ik
dat beeld in met jonge boerenzwaluwtjes die – net uitgevlogen – hun honger kwetterend kenbaar maakten
aan ouderlief. Sinds ik weet waar argusvlinders eitjes
leggen en waar hun rupsen leven, heeft het liedje er
een dimensie bij gekregen. Aan de voet van een houten hek leven namelijk rupsen van de argusvlinder. Daar
gaan we iets mee doen!
Er leeft in ons land maar één dagvlinder die zo uitgesproken de warmte van een houten hek verkiest om
haar kroost groot te brengen. Dat is de argusvlinder,
lange tijd een gewone vlinder van het boerenland.
Doorgewinterde vlinderaars zullen weten dat De
Vlinderstichting al een aantal jaren volop aandacht
vraagt voor de argusvlinder. Het vergaat hem namelijk
niet al te best. Minus 98 procent, zo maakt jarenlang
tellen van vlinders ons duidelijk. We maakten daarom
een beschermingsplan voor de argusvlinder, dat
momenteel volop in uitvoering is (zie ook de folder bij
deze Vlinders). Zo hebben we succesvol gelobbyd bij
een aantal provincies om de argusvlinder op te nemen
als doelsoort in het vernieuwde agrarisch natuurbeheer, dat in 2016 ingaat. Gelderland, Limburg, NoordBrabant en Zuid-Holland gaven aan onze oproep
gehoor. Hier kunnen boeren zich dus inspannen voor
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Onderaan de linkerpaal van dit hek werd een rups gevonden.
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Verticale structuren
Maar er is meer! We weten uit onderzoek dat argusvlinders hun eitjes vaak leggen op warme plekjes bij verticale structuren. In het boerenland gebeurt dat veel bij
houten hekken en paaltjes. Jammer genoeg worden
houten hekken geregeld vervangen door aluminium
varianten. Bovendien verruigt de vegetatie rondom
hekken bij perceelsingangen snel door achterblijvend
beheer. Daarmee raken sluipenderwijs steeds meer
voortplantingslocaties in het boerenland ongeschikt
voor de argusvlinder.
Het goede nieuws is dat we hier wat aan gaan doen.
Samen met het Zuid-Hollands Landschap en de
Natuurcoöperatie werkt De Vlinderstichting aan een
project in de Krimpenerwaard (Zuid-Holland) waarin
150 houten hekken worden teruggebracht in het
veenweidegebied. De hekken worden geplaatst om de
landschappelijke kwaliteit van de streek te benadrukken. In de Krimpenerwaard is nog een forse populatie
argusvlinders aanwezig. Er is daarom een uitgelezen
kans om de 150 nieuwe hekken dusdanig te plaatsen dat de argusvlinder er optimaal van profiteert.
De Vlinderstichting gaat afspraken maken met de
Natuurcoöperatie en het Zuid-Hollands Landschap
over een argusvlindervriendelijk beheer rondom de
hekken. Door deelname aan dit project slaan we twee
vliegen in één klap: we maken meer plekken geschikt
voor de argusvlinder om zich voort te planten en waarborgen dat deze gunstig beheerd worden.
Weer een telweekend
Vanwege het grote succes van vorig jaar wordt het telweekend argusvlinder herhaald op 23 en 24 mei 2015.
Meer informatie is te lezen op www.vlinderstichting.nl/
argusvlinder. Telt u ook mee?
Excursie voor donateurs
Op 8 augustus 2015 van 10 tot 12 uur (reservedatum bij slecht weer: 15 augustus) organiseert
De Vlinderstichting samen met het Zuid-Hollands
Landschap een excursie in de Krimpenerwaard
om de argusvlinder in zijn Krimpenerwaardse leefgebied te bekijken. U kunt deelnemen aan deze
excursie door u aan te melden via argusvlinder@
vlinderstichting.nl of telefonisch via 0317-467346.
Maximum aantal deelnemers is 25. Geef u snel op,
want vol is vol!
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Extra gift
De extra gift die De Vlinderstichting
u één keer per jaar vraagt, is dit jaar
bestemd voor de argusvlinder. U kunt
ons helpen om nieuwe plekken voor
de argusvlinder geschikt te maken!
Dat kunt u doen met de bijgevoegde
acceptgirokaart of door uw gift
over te maken op rekeningnummer
NL70INGB0005134425 ten name van
De Vlinderstichting in Wageningen,
onder vermelding van “argusvlinder”.
Mogen wij op uw steun rekenen?
Hartelijk dank!
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