Toekomst
In de toekomst kan eDNA een belangrijke rol gaan
spelen bij de monitoring van watergebonden soorten.
Zeker als het haalbaar en betaalbaar wordt om met
watermonsters complete soortenlijsten te genereren
en daar ook dichtheden uit te bepalen. Hierdoor kunnen relatief eenvoudig veel verspreidingsgegevens
verzameld worden. De methode moet echter vooral als
aanvulling worden gezien op bestaand veldwerk. Veel
libellensoorten zijn in de vliegtijd eenvoudig waar te
nemen. De onschatbare hoeveelheid waarnemingen
die door vrijwillige waarnemers verzameld worden,
zal niet snel vervangen kunnen worden door eDNAonderzoek.
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Volop actie voor
Tienvoor12!- soorten

Tienvoor12!

andere soorten nog niet eenduidig. Er zijn veel factoren van invloed op de concentratie eDNA (hoeveel
DNA een soort produceert, hoe actief een soort is in de
periode van monsteren, het volume van het water, de
aanwezigheid van micro-organismen, de voedselrijkdom etc.). Er zal daarvoor per soort en per watertype
onderzoek nodig zijn om op basis van eDNA accurate
dichtheidsschattingen te kunnen maken. Tot slot richten we ons op een tweede toepassing waarbij met een
universele primer het DNA van álle libellen vermeerderd wordt. Dit DNA kan vervolgens via een sequencer
worden uitgelezen en worden vergeleken met een
aangelegde referentiedatabase op de computer. Het is
dan mogelijk om op basis van één watermonster een
lijst van de voorkomende libellen te genereren. Voor
vissen en amfibieën zijn al positieve resultaten bereikt.
Voor libellen willen we dit eveneens gaan ontwikkelen.

De afgelopen winter zijn er weer heel wat activiteiten
geweest om de sterkst bedreigde vlinders te steunen.
Zo is er gewerkt in een veentje in Drenthe voor de
Tekst:
veenbesparelmoervlinder en hebben we, in de stroKars Veling
mende regen, op het Miljoenenlijntje bij Eys gewerkt in De Vlinderstichting
het leefgebied van het bruin dikkopje. Deze activiteit
werd uitgevoerd in het kader van de actie Groen en
Doen, gesteund door het Ministerie van Economische
Zaken.
Een grote happening vond plaats op 16 maart, toen
bijna 150 vrijwilligers het leefgebied voor de kleine
heivlinder op het Kootwijkerzand hebben aangepakt
tijdens een Geocache CITO-event. Er zijn veel boompjes verwijderd en er is kleinschalig geplagd, waardoor
er weer meer open zand komt. Dat is waar deze zeldzame soort van houdt. Een aantal studenten zal dit jaar
studie doen naar de rupsen van de kleine heivlinder
en hopelijk kunnen we door hun resultaten deze soort
nog beter beschermen.
Diergaarde Blijdorp heeft ons verrast door twee soorten uit de campagne Tienvoor12 te adopteren. De
iepenpage en het veenbesblauwtje worden financieel
ondersteund, waardoor we veel gerichte acties kunnen ondernemen. Zo worden er in Heerlen meer iepen
geplant, waarbij ook medewerking wordt verkregen
van het Hotel Van der Valk, waar de iepenpage aan de
rand van de parkeerplaats zijn leefgebied heeft.
De provincie Noord-Brabant heeft de opdracht gegeven om het leefgebied van het spiegeldikkopje te verbeteren en dat is hoognodig, want de afgelopen tien
jaar zien we deze prachtige vlinder van steeds meer
locaties verdwijnen.
In de komende nummers van Vlinders leest u meer
over deze activiteiten.

De iepenpage is geadopteerd door diergaarde Blijdorp.
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