Doldersummerveld
eerste vlinderreservaat
Het

Drentse

Doldersummerveld

is

door

Vlinderstichting uitgeroepen tot vlinderreservaat. In het
gebied komen zeldzame vlinders voor en de beheerder,
Stichting Het Drentse Landschap, houdt in het beheer
nadrukkelijk rekening met de eisen die vlinders stellen. Op zaterdag 28 augustus is het reservaat officieel

Vlinderreservaat
Bijzondere soorten

Het Drentse Landschap
voert sinds een aantal jaar
een vlindervriendelijk beheer. Kleine stukjes heide
worden geplagd om plekken
te maken waar vlinders zich
kunnen opwarmen en kunnen paren.

GenƟaanblauwtje
Kommavlinder

Door bossingels te dunnen
worden de overgangen van
bos naar heide, grasland en
akker geleidelijker. Vlinders
vinden dit fijn. Ze kunnen
zo makkelijk heen en weer
pendelen tussen leefgebieden en ze gebruiken de
overgangen om nectar te
eten of eitjes af te zeƩen.
Schapen en runderen
houden de vegetaƟe open
en zorgen ervoor dat het
gebied soortenrijk blijŌ. Hoe
meer soorten planten, hoe
meer rupsen en vlinders zich
kunnen voeden.
Wilt u weten welke vlindersoorten er voorkomen in het
Doldersummerveld? Volg
dan de Vlinderwandelroute.
De folder vindt u in het rek.

In 2010 is het Doldersummerveld door De VlindersƟchƟng aangewezen als
vlinderreservaat. Door de
afwisseling in vegetaƟe is
dit gebied erg geschikt voor
vlinders. Er komen rond de
24 soorten voor. Zelfs twee
bijzondere soorten: het genƟaanblauwtje en de kommavlinder.

Kommavlinder

Door het verdwijnen van
open structuur in de vegetaƟe gaat het op veel
plekken niet goed met
de kommavlinder. Door
aangepast beheer kan de
populaƟe weer toenemen.
In het Doldersummerveld
wordt de kommavlinder af
en toe gezien.
Groot dikkopje

Wist u dat...
•

de citroenvlinder een soort anƟvries (glycerol) in zijn lijf heeŌ waardoor
hij als vlinder kan overwinteren?

•

de rups van het genƟaanblauwtje zachte geluidjes maakt om de mieren
tevreden te stellen en te zorgen dat ze hem verzorgen?

•

veel vlinders zich opwarmen door met de vleugels open in de zon te zitten? Een citroenvlinder zit juist vaak met de vleugels dicht om warmte op
te vangen.

•

sommige rupsen van het hooibeestje een jaar in rust gaan en zich dan
ook niet verder ontwikkelen?

•

vlinders met hun poten proeven of ze wel op de juiste plant ziƩen?

•

het groentje familie is van de blauwtjes?

GenƟaanblauwtje

De rups van het genƟaanblauwtje eet eerst van de
bloemknoppen van de
klokjesgenƟaan. Daarna
worden de rupsen gevoed
door mieren. KlokjesgenƟaan groeit alleen goed in
naƩe gebieden. Gelukkig is
er in het Doldersummerveld
een aantal plaatsen waar
klokjesgenƟaan groeit en
waar ook mieren aanwezig
zijn. Heel soms kun je het
genƟaanblauwtje zien.

In de komende tijd zullen nog meer vlinder- en libellenreservaten geopend worden. De reservaten zijn mede
mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de
donateurs van De Vlinderstichting en een bijdrage van
het ministerie van LNV ter gelegenheid van het 25-jarig
jubileum van De Vlinderstichting.
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Na een welkomstwoord door Eric van der Bildt, directeur
Stichting Het Drentse Landschap kreeg Theo Verstrael
van De Vlinderstichting het woord. Hij benadrukte dat
de status van vlinderreservaat niet alleen te maken heeft
met de aanwezige vlinders, maar juist ook met de inspanningen die de beheerders doen om het de vlinders
naar de zin te maken. Hoewel het Drentse Landschap
natuurlijk met allerlei soorten rekening houdt, hebben
de vlinders wel een duidelijke plaats in het beheer. Door

Een folder met de vlinderwandeling en informatie
over het reservaat en het Drents Friese Wold is verkrijgbaar in het bezoekerscentrum Huenderhoeve,
Huenderweg 1 in Doldersum.
Een routebeschrijving kunt u vinden op
www.drentslandschap.nl.
Kars Veling

Kars Veling

Openingshandeling door Tineke Witteveen en Theo Verstrael.

De Vlinderstichting

Toen mochten we naar buiten! Er is een vlinderwandeling
uitgezet door het gebied, waarbij informatie wordt gegeven over de vlinders en het beheer. De genodigden en
belangstellenden maakten die wandeling en konden zo
een goed beeld krijgen van het Doldersummerveld. De
variatie viel onmiddellijk op: graslanden, droge hei, natte
hei en bossen, allemaal in een mooi mozaïek. Bertil Zoer
van het Drentse Landschap en verantwoordelijk voor het
beheer, vertelde met veel enthousiasme over het gebied
en wat er werd gedaan voor vlinders. Ondanks de slechte
voorspellingen viel het mee met het weer en werden
er zelfs ook vlinders gezien. Het hooibeestje werd door
iedereen goed bekeken en ook kleine vuurvlinder, landkaartje en bont zandoogje waren aanwezig.

geopend.

Beheer

Tekst:
Kars Veling

kleinschalige plagwerkzaamheden voor gentiaanblauwtje
en kommavlinder bijvoorbeeld. Na de korte toespraakjes
was het moment aangebroken om de officiële openingshandeling te verrichten. Tineke Witteveen, voorzitter van
het overlegorgaan Drents Friese Wold, onthulde samen
met Theo Verstrael een informatiepaneel dat speciaal
voor dit vlinderreservaat was gemaakt.

De

Uitleg door Bertil Zoer.
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