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Flemming Helsing, der
foretager naturovervågning af
Hedepletvinge for ASPEA
projektet har afleveret sin
endelig rapport om årets
optælling. Hedepletvinge har
haft vejrmæssigt usædvanlige
gode betingelser i 2008, mens
den sværmede, og dette har da
også mange steder givet sig
udtryk i mange larvespind.
Læs hele rapporten på
www.hedepletvinge.dk under
Resultater.
Flemming Helsing
konkluderer: Siden 2000
synes Hedepletvinges
forekomstareal i hovedsagen
at være stabiliseret eller i svag
fremgang - ikke mindst
igennem de sidste år. Med et
forekomstareal på < 100 km2
er arten imidlertid stabiliseret
på et meget lavt niveau, og
den må fortsat betragtes som
ekstremt sårbar og helt
afhængig af målrettet
naturpleje – ikke mindst set i
lyset af artens meget store
følsomhed overfor tilgroning,
ændret hydrologi og selv små
driftsændringer på arealerne
f.eks. ændret græsningstryk.
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Godt vejr gør det ikke
alene
Som det fremgår af Flemming
Helsing’s konklusion, så er
Hedepletvinge umådelig
følsom overfor selv små
ændringer i driften af dens
levesteder. Heldigvis virker
det begge veje, hvilket
erfaringerne fra ASPEA
projektet også viser. Rydning
kan på sigt skabe nye levesteder og hurtigt etablere
spredningsveje mellem
småpopulationer, og den
rigtige afbrænding, slåning
eller afgræsning kan allerede
året efter betyde flere djævelsbid – og dermed bedre vilkår
for Hedepletvinges larver!
ASPEA har bedt biolog Rita
Merete Buttenschøn fra
forskningscenteret for Skov &
Landskab samle erfaringerne i
et vidensblad om bedste
praksis til naturpleje for
Hedepletvinge. Bladet er
vedlagt dette nyhedsbrev og
kan endvidere udskrives fra
www.hedepletvinge.dk under
Naturpleje.
Projektets sidste nyhedsbrev
udkommer i december sammen med
en såkaldt ”lægmandsrapport” om
Projekt Hedepletvinge.

