Tien voor 12!

Nieuwe kans
veenbesblauwtje
Henk Bosma

Het veenbesblauwtje, een van de Tienvoor12-soorten,
komt alleen nog voor in een aantal veentjes in Drenthe
en één in Groningen. Het is een echte hoogveenspecialist, waarvan de rupsen leven op kleine veenbes en
lavendelheide. Bij Sellingen, in Zuidoost-Groningen, is
afgelopen winter hard gewerkt aan nieuw leefgebied.
Tekst: Het zijn bijzondere plekjes waar het veenbesblauwtje
Kars Veling nog voorkomt: hoogveenrestanten met veenmospakDe Vlinderstichting ketten waar dopheide, struikhei en kraaiheide bulten
vormen. Juist in de overgang van die bulten naar het
open veenmos staan de waardplanten van de vlinder:
kleine veenbes en lavendelheide. De afgelopen tientallen jaren zijn veel van deze veentjes verdroogd en
het veenbesblauwtje is op veel locaties verdwenen. Bij
Dwingeloo komt de soort nog maar op een paar plekken voor en ook is er nog één vliegplaats bij Sellingen,
in Zuidoost-Groningen. De vlinder vliegt maar in een
korte periode, van half juni tot half juli. De rest van de
tijd zijn de rupsen aanwezig, schuilend in het veenmos
en etend van de waardplant. In Sellingen is gewerkt
aan nieuw leefgebied voor deze ernstig bedreigde
vlinder.

Het veenbesblauwtje is op veel locaties verdwenen.

Meer dan 25 vrijwilligers uit het hele land hebben op
een zaterdag in januari opslag van berk uit het veentje
verwijderd en meer ruimte gecreëerd in de bosrand
eromheen. Er is kleinschalig geplagd en er zijn rasters
Kars Veling

geplaatst om te voorkomen dat het vee, dat de hei in
de omgeving begraast, het kwetsbare veen ingaat. In
de weken daarvoor was al een kraantje gehuurd dat
wat kleine veenputten heeft uitgegraven, zodat daar
de veenvorming weer op gang kan komen. De locatie ligt nog geen twee kilometer van de vliegplaats
waar het veenbesblauwtje nog steeds voorkomt.
Boswachter Nico de Vries van Staatsbosbeheer: "We
hopen echt dat hij het veentje zal weten te vinden
als dat weer de juiste omstandigheden heeft". De vrijwilligers hadden gereageerd op een oproep van De
Vlinderstichting in het kader van de campagne 'Tien
voor 12'. Er kwam zelfs een groep vrijwilligers van
Natuurmonumenten uit het Zwanewater in NoordHolland om hun Staatsbosbeheercollega's, maar vooral
de veenbesblauwtjes, in Groningen te helpen.
Door deze werkzaamheden moet hier binnen een
aantal jaren goed leefgebied ontstaan, zo hoopt
Staatsbosbeheer. Beheerder Hein Kuiper: “Het veenbesblauwtje zit hier in de boswachterij maar op één
veentje en dat maakt hem enorm kwetsbaar. We zijn
dan ook heel blij dat De Vlinderstichting er, via de
campagne 'Tien voor 12' voor zorgt dat deze nieuwe
plek geschikt gemaakt wordt”. Deze campagne heeft
als doel dat de twaalf meest bedreigde soorten in
Nederland binnen tien jaar duurzame overlevingsmogelijkheden hebben. De financiën worden bijeen
gebracht door De Vlinderstichting zelf, haar donateurs
en giften van andere vlinderliefhebbers. Alle hulp
is van harte welkom: kijk daarvoor op de website
Tienvoor12.nl.

Kappen voor het veenbesblauwtje.
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