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De Vlinderstichting is nu twee jaar bezig met de cam-

pagne Tienvoor12, om de 12 meest bedreigde soor-

ten te redden. Hieronder worden een paar soorten uit-

gelicht. Hoe ging het met ze en wat is er zoal gebeurd?

Over de Tienvoor12-soorten komen wisselende 
berichten. We zijn er nog lang niet! 

Spiegeldikkopje: bedreigd door vlinderliefhebbers?
Van een van de beste vliegplaatsen van het spiegeldik-
kopje kwamen deze zomer verontrustende berichten. 
In het Weerterbos vloog de vlinder goed en dat zorgde 
voor een enorme toeloop van vlinderaars en fotogra-
fen die het spiegeldikkopje hier wilden zien en foto-
graferen. Om te zorgen dat dit kon gebeuren zonder 
grote schade aan te richten, had vlinderwacht Harrie 
Vossen, in overleg met de beheerder het Limburgs 
landschap, paden door het terrein gemaaid. Iedereen 
kon zo de vlinders goed te zien krijgen. Helaas bleken 
er ook nogal wat mensen van die paden af te gaan 
met als gevolg dat grote delen van de plantengroei 
werden platgetrapt, waaronder stukken met henne-
gras, de waardplant van de rupsen. De Vlinderstichting 
vindt dat dit echt niet kan en dringt er sterk op aan 
dat vlinderliefhebbers en fotografen het lot van de 
vlinders stellen boven hun eigen belang. Het is toch 
onvoorstelbaar dat het spiegeldikkopje hier verdwijnt 
omdat mensen, alleen voor een foto, het leefgebied 
ongeschikt maken? En het zou toch doodzonde zijn als 
het gebied moet worden afgesloten voor publiek en 
dat niemand deze prachtige vlinder hier meer kan zien 
en fotograferen? 

Iepenpage: weer een nieuwe vliegplaats
De iepenpage is een lastpak, want een groot deel van 
zijn leven brengt de vlinder door in de boomkruinen. 
Daarom is het moeilijk om te achterhalen waar deze 
zeldzaamheid voorkomt. De al jaren bekende vlieg-
plaats in het centrum van Heerlen werd vorig jaar 
aangevuld met een andere bijzondere locatie, namelijk 
een aantal iepen langs het parkeerterrein van een Van 
der Valk-restaurant, ook in Heerlen. Ook in 2012 zijn 
hier weer iepenpages gezien, terwijl er nog een derde 
plek in Heerlen is ontdekt waar de soort zit. De locaties 
liggen redelijk bij elkaar in de buurt en waarschijnlijk 
betreft het hier één populatie. We hebben dit jaar 
gekeken op welke manier je de iepenpage het best 
kunt monitoren. Door zijn verborgen levenswijze is 
dat best lastig, maar het beste lijkt toch te zijn om met 
goed weer een half uur de boomtoppen af te zoeken!

Grote vuurvlinder: studenten tellen eitjes
De Weerribben en de Rottige Meente zijn de enige 
gebieden waar de grote vuurvlinder nu nog voorkomt. 
De Vlinderstichting is deze zomer op zoek gegaan naar 
studenten en vrijwilligers die in de Rottige Meente 
in Friesland wilden helpen bij het inventariseren van 
eitjes, vlinders en voedselplanten voor de grote vuur-
vlinder. Dat leverde flink wat reacties op en van 26 tot 
28 juli zijn vijftien mensen bezig geweest in dit laag-
veenreservaat. De belangstellenden kregen training 
en vervoer vanuit Wageningen (want daar kwamen 
de meesten vandaan) en hebben in die drie dagen 
maar liefst vierhonderd eitjes van de grote vuurvlinder 
gevonden.

Goed en slecht nieuws

Studenten zoeken naar grote vuurvlindereitjes. Onderzoeksstoel bij iepen Van der Valk.

Spiegeldikkopjes: extra bedreigd door 'vlinderliefhebbers'.

Steun de campagne en adopteer een vlinder. Kijk 
op www.tienvoor12.nu voor meer informatie.
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