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Het was volop in het nieuws in maart: "Vlinders uit 

het diepste dal", "Voorzichtig herstel dagvlinders" en 

natuurlijk ook media die ervan maakten: "Het gaat goed 

met de vlinders". Er is zeker reden voor optimisme, maar 

we zijn er nog lang niet. Op twitter kwam de volgende 

mooie vergelijking langs. "Als je 40 graden koorts hebt, 

ben je hartstikke ziek. Zakt de koorts naar 39,5, dan is 

dat een licht herstel, maar je bent nog steeds erg ziek. 

Zo is het ook met de vlinders." 

Toch mogen we blij zijn dat er de afgelopen jaren voor 
het eerst meer soorten voor- dan achteruit zijn gegaan. 
Bovendien zijn onder de stijgers een aantal zeldzame 
en bedreigde vlinders, soorten die het erg moeilijk 
hebben. Behoud en herstel van de twaalf meest 
bedreigde vlinders van ons land is de doelstelling van 
het project Tienvoor12, dat we in 2011 zijn gestart. 
Binnen tien jaar moeten deze 12 soorten weer goede 
overlevingskansen hebben en moeten ze op minimaal 
tien plekken populaties hebben. Het is verheugend om 
te zien dat van die twaalf soorten er de afgelopen tien 
jaar negen een matige tot sterke toename laten zien en 
maar drie een afname. Maar nog lang niet al die soor-
ten zijn al veilig, dus we gaan nog volop aan de slag de 
komende jaren.

Voorzichtig herstel 
Tienvoor12!-soorten

De drie soorten met de laatste tien jaar (nog steeds) een afname: 
(1) veenbesblauwtje, (2) veenhooibeestje en (3) grote vuurvlinder.

De negen soorten met een matige tot sterke toename: (4) grote parelmoervlinder, (5) veldparelmoervlinder, (6) kleine heivlinder, 
(7) spiegeldikkopje, (8) bruin dikkopje, (9) donker pimpernelblauwtje, (10) veenbesparelmoervlinder, (11) pimpernelblauwtje en (12) iepenpage.
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