
Tien voor 12!
actie voor vlinders

12 vlindersoorten dreigen 
uit ons land te verdwijnen. 
Dat mogen we niet laten 
gebeuren!

De Vlinderstichting
De Vlinderstichting is de landelijke 
natuurbeschermingsorganisatie die 
zich speciaal inzet voor de bescher-
ming van vlinders en libellen. Dat is 
nodig, want het gaat niet goed met 
deze dieren. Dagvlinders behoren tot 
de meest bedreigde diergroepen in 
ons land. Om te voorkomen dat nog 
meer soorten verdwijnen hebben ze 
extra aandacht nodig. Bovendien 
zijn vlinders en libellen bijzondere 
dieren die - nu nog - zowel in natuur-
gebieden als dicht bij huis te zien 
zijn en waar veel mensen plezier aan 
beleven. Wij vragen aandacht voor 
deze soortgroepen door bekendheid 
te geven aan deze diergroepen in het 
algemeen en de noodzaak tot be-
scherming in het bijzonder. 
Door gericht onderzoek, het geven 
van adviezen, voorlichting en edu-
catieve projecten proberen wij onze 
doelstelling: een natuur vol vlinders 
en libellen, te bereiken. Onze mede-
werkers worden bij hun natuurbe-
schermingswerk geholpen door meer 
dan 1750 vrijwilligers en gesteund 
door ruim 5500 donateurs.

Het spiegeldikkopje heeft 
nog vijf vliegplaatsen. 

Het bruin dikkopje vind je 
alleen in Zuid-Limburg.

De iepenpage zit alleen nog 
in Heerlen.

De grote vuurvlinder zit 
vooral in de Weerribben. 

Het veenbesblauwtje zit 
nog in een aantal veentjes.

Het pimpernelblauwtje zit 
nog in de Moerputten.

Donker pimpernelblauwtje: 
alleen in het Roerdal.

De veenbesparelmoervlinder 
zit alleen in Drenthe.

De grote parelmoervlinder 
zit o.a. nog op de Veluwe.

De veldparelmoervlinder zit 
in Zuid-Limburg.

De kleine heivlinder is bijna 
verdwenen van de Veluwe.

Het veenhooibeestje heeft 
nog enkele vliegplaatsen.

De Vlinderstichting
Mennonietenweg 10
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tel. 0317 467346
info@vlinderstichting.nl
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ING-bank 5134425
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Doe mee!
Ook u kunt ons steunen door do-
nateur te worden, een vlinder te 
adopteren, ons te gedenken in uw 
testament of eenmalig een gift 
over te maken. Of gewoon door uw 
waarnemingen aan ons door te ge-
ven. Alle hulp is welkom!
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helpt wel.
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Actie voor vlinders, nu!
De Nederlandse vlinders hebben het 
zwaar de laatste jaren. Ondanks de 
activiteiten van De Vlinderstichting 
en ondanks de inspanningen van 
onder andere natuurbeheerders en 
vrijwilligers, dreigen er vlindersoor-
ten uit ons land te verdwijnen. Dat 
mogen we niet laten gebeuren!

Nog niet te laat
Gelukkig zien we ook goede ontwik-
kelingen. Met de kleine ijsvogelvlin-
der bijvoorbeeld, gaat het plaatselijk 
weer beter dankzij aangepast beheer 
door vrijwilligers en natuurbeheer-
ders. Beschermen werkt dus! Maar er 
zijn ook zorgen. De kleine heivlinder 
is nog maar op één plekje te vinden 
in ons land. Met de grote vuurvlinder 
is het nog slechter gesteld: de on-
dersoort ‘batava’ komt nergens ter 
wereld meer voor als hij verdwijnt uit 
Nederland. Kortom: het is tien voor 
12, maar het is nog niet te laat. De 
komende tien jaar zullen de twaalf 
meest bedreigde vlindersoorten 
minstens tien vliegplaatsen moeten 
krijgen. Alleen dan kunnen we ze 
voor ons land behouden.

Tien voor 12!
Wat gaan we doen?
De Vlinderstichting gaat de bedreig-
de vlinders actief beschermen. Daar-
voor zijn soms grootschalige maat-
regelen nodig, zoals de uitbreiding 
van leefgebieden. Op andere plekken 
is juist kleinschalig, gericht beheer 
nodig. Daarvoor roept De Vlinder-
stichting vlinderteams in het leven. 
Dat zijn beheermedewerkers die 
geschoold zijn door De Vlinderstich-
ting om speciale vlindertaken uit te 
voeren. Dat kan gaan om maaien in 
een specifieke periode, kleinschalig 
plaggen van heide of herstel van 
hakhoutbeheer door het snoeien van 
bomen of struiken.

We komen in actie
De Vlinderstichting neemt het initia-
tief. We adviseren de beheerders van 
terreinen waar zeldzame vlinders 
leven. We zorgen dat er draagvlak is 
om de bescherming voor de vlinders 
uit te voeren. En uiteraard houden 
we ook rekening met de andere 
dieren en planten die in een gebied 
aanwezig zijn.

Een stuiver per jaar
Naast goede ideeën, veel vrijwilligers 
en grote motivatie is voor het slagen 
van Tien voor 12 ook geld nodig. 
Geld voor aankoop en beheer- en 
inrichtingsmaatregelen, de activitei-
ten van vlinderteams, het voorlich-
ten van beheerders, de monitoring 
en voor draagvlakvergroting. Gericht 
maaien, plaggen of kappen en dam-
wanden plaatsen zijn  nu eenmaal 
dure maatregelen. De komende tien 
jaar is daar zeker acht miljoen euro 
voor nodig. Dat is heel veel, maar 
voor een stuiver per persoon per 
jaar kunnen we de meest bedreigde 
vlinders al behouden. Zo kunnen 
onze kinderen en kleinkinderen in 
de toekomst ook nog van genieten 
van vlinders. We gaan er samen 
voor zorgen dat vlinders duurzaam 
kunnen voortbestaan in ons land. 
Ambitieus, maar haalbaar!

Adopteer een vlinder
Door het adopteren van een van 
de vlindersoorten kunt u bijdra-
gen aan het slagen van de cam-
pagne Tienvoor12. Uw steun wordt 
gebruikt voor specifieke maat-
regelen ten behoeve van de door 
u geadopteerde vlinder. Dus: ligt 
een bepaalde vlinder u na aan het 
hart? Of woont u in de buurt van 
een populatie van een van deze 
bedreigde vlinders? Adopteer een 
vlinder! Vul de bon in en stuur 
‘m op. Of kijk op tienvoor12.nu.

Ik adopteer een vlinder

Hierbij machtig ik De Vlinderstichting om eenmalig / jaarlijks* een bedrag van € 

af te schrijven van mijn rekeningnummer

in verband met de door adoptie van de volgende Tienvoor12-soort (soort aankruisen)

Naam

Adres

Postcode / plaats

Handtekening

*doorhalen wat niet van toepassing is

spiegeldikkopje bruin dikkopje iepenpage

grote vuurvlinder veenbesblauwtje pimpernelblauwtje

donker pimpernelblauwtje veenbesparelmoervlinder grote parelmoervlinder

veldparelmoervlinder kleine heivlinder veenhooibeestje

Dhr/mevr  Voorletters  Naam    

Straat      Huisnummer

Postcode  Plaats

E-mailadres     Telefoon   

Geboortedatum

Ik machtig u hiermee om tot wederopzegging een bedrag van  €              
per kalenderjaar af te schrijven van mijn rekeningnr. 

Datum

Handtekening

• Nieuwe donateurs vanaf € 25 (65+ en 18-: vanaf € 20) ontvangen gratis het boekje Uw tuin vol 

vlinders en vier maal per jaar het tijdschrift Vlinders •  Als u tussen 1 september en 31 december 
donateur wordt, gaat uw donateurschap in op 1 januari van het volgende kalenderjaar en krijgt u het 
novembernummer van het lopende kalenderjaar gratis. • U kunt zich ook aanmelden als donateur 
via onze website www.vlinderstichting.nl. Op die website kunt u ook meer informatie vinden over 
onze stichting.

Ik word donateur van De Vlinderstichting


