Tienvoor12!

Met geocachers aan het
werk voor Tienvoor12!
De afgelopen winter is er weer veel werk verzet voor
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een aantal van de meest bedreigde soorten in ons
land in de campagne ‘Tienvoor12’. In Drenthe zijn we
aan de slag geweest om het leefgebied van veenbes
parelmoervlinder, veenbesblauwtje en veenhooibeestje te verbeteren en op het Kootwijkerzand wordt hard
gewerkt voor de kleine heivlinder, misschien wel de
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zeldzaamste vlinder van ons land.
In het vorige nummer van Vlinders heeft u al kunnen
lezen over de CITO-events die met geocachers worden uitgevoerd. De afgelopen winter hebben we erg
goed samengewerkt en is er door deze mensen erg
veel goed werk verricht. Op sommige dagen waren we
met z'n veertigen actief om gebieden weer geschikt te
maken voor de kwetsbare vlinders. We bedanken de
geweldige werkers van de geocache CITO-events.

Aan het werk op een zonbeschenen veen.

iets meer beschutting op. Nog dertig andere werkers
waren op deze dag bezig op een heideterrein dat minder kwetsbaar was en zij hebben vooral voor heivlinder
en kommavlinder gewerkt. Tijdens een ander CITOevent werd op het Terhorsterzand kleinschalig geplagd
in een ven waar het veenbesblauwtje nog voorkomt.

Veenbesvlinders
Met een klein groepje zijn we in de boswachterij
Grollo bezig geweest in het mooiste veentje voor de
veenbesparelmoervlinder. Een prachtig mozaïek van
bulten en slenken: lage veenmosdelen met veel kleine
veenbes, afgewisseld met bulten waarop dopheide en
struikheide staan. De variatie wordt bedreigd doordat
er opslag van grove den komt en daarmee hebben we
korte metten gemaakt. Eerst werden rijplaten in het
gebied gelegd zodat we niet steeds over de kwetsbare
veenmosdelen hoefden te lopen en vanaf die plaatsen werden bijna alle dennen verwijderd. Ook in een
strook tussen dit en een nabijgelegen ven werden
struiken weggehaald. Natuurlijk bleven er nog wel een
aantal fraaie vuilbomen overeind staan, want dit levert,
naast nectar voor vlinders en andere insecten, ook net

Ook voor de inwendige mens moet natuurlijk goed worden gezorgd.
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Kleine heivlinder Kootwijk
De kleine heivlinder staat op de rand van uitsterven
en komt alleen nog op het Kootwijkerzand voor.
Afgelopen jaar is er onderzoek gedaan naar deze soort
en is er meer inzicht verkregen in de eisen die deze
vlinder aan zijn omgeving stelt. Op 16 maart zullen we
een CITO-event houden met geocachers die zich voor
deze bijzondere vlinder gaan inzetten. Met alle kennis
in handen over de kleine heivlinder, wordt samen met
Staatsbosbeheer nauwkeurig bepaald, welke acties ze
zullen gaan ondernemen. Zo zal vast en zeker opslag
worden verwijderd, maar ook moet vastliggend zand
worden losgemaakt. In 2013 zal nog meer onderzoek
worden uitgevoerd en we gaan in de nazomer nog een
speciaal evenement organiseren om de kleine heivlinder te behouden. U hoort daar zeker meer van.

De kwetsbare mossen werden beschermd door rijplaten.
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