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I Vlier dernieu ws uit de provincie Klaas Kaag, De Vlinderstichting 
I 

I.. 

Dagvlinderatlas 
Het voorjaar begon laat, maar toen 
de vlinders eenmaal begonnen te 
vliegen werd het ook leuk. 
Oranjetipjes gingen in mei vrijuit 
zwerven en werden op veel plaat- 
sen gezien waar ze normaal niet 
voorkomen. Tot nu toe werden 
alleen mannetjes gemeld, maar 
met een beetje geluk zijn er ook 
vrouwtjes in nieuwe gebieden 
terecht gekomen. Als u allemaal 
mee helpt kunnen we de komende 
jaren vaststellen of het zwerven van 
dit voorjaar heeft geleid tot nieuwe 
vestigingen in Noord-Holland. 

Op de 3de Noord-Hollandse 
natuurdag in 2004 is aangekon- 
digd dat het de bedoeling is om 
een atlas van de Noord-Hollandse 
dagvlinders te produceren. Een 
enigszins ambitieus initiatief, aan- 
gezien nog maar de helft van de 
provincie redelijk tot goed onder- 
zocht was. Eigenlijk zijn alleen de 
duinstreek en het Gooi goed beke- 
ken en zijn er redelijk veel gege- 
vens van de woonkernen (vooral 
tuinen). Van het poldergebied, van 
Polder Eijerland op Texel tot aan de 
Haarlemmermeer, daarentegen is 
nog steeds heel weinig bekend. 
Alleen in West-Friesland begint het 
inmiddels snel op te vullen door de 
activiteiten van KNNV afdeling 
HoornNvest-Friesland. 

Witte plekken 
Er moet dus nog heel wat gebeu- 
ren voordat we in staat zijn een 
atlas te maken die een redelijk 
getrouw beeld geeft van het voor- 
komen van dagvlinders in Noord- 
Holland. Het streven is om de 

De Vlinderstiohting houdt zich 
bezig met onderzoek naar 
vlinders en libellen. Ook de 
inventarisatie van dagvlinders in 
Noord-Holland wordt door de 
Vlinderstichting ondersteund. 
Voor informatie: 
www.vlinderstichting.nl 
of 0317 467346. 

• De karakterIStieke gevlekte onden/leugels van het oranje tipje. Foto: Ben|. Pis. 

'witte plekken' in de komende vlin- 
derseizoenen (2006-2009) zo veel 
mogelijk in te kleuren. 

Vlinder gezien ? 
Noteer van elke waarneming de 
soort, het aantal en het kilometer- 
hok waarin de waarneming is 
gedaan. Noteer wanneer dit moge- 
lijk is ook het geslacht. Alle waar- 
nemingen graag doorgeven aan 
ondergetekende, maar direct 
invoeren op 
www.vlinderstichting.nl/landkaartje 
mag ook. Een korte handleiding is 
beschikbaar voor wie er serieus 
mee aan de slag wil. 

kunt zien waar je bent en of er al 
waarnemingen bekend zijn. Deze 
kaarten zijn op te vragen bij onder- 
getekende. Er zijn ook digitale 
invulformulieren beschikbaar. 

Meer informatie is te vinden op 
onze website www.ecoteller.n|/dag- 
vlinderatlas. We zullen proberen 
hier een digitale 'witte hokken 
kaart' te plaatsen, zodat iedereen 
in principe zijn eigen kaart kan 
printen. 

Succes in het veld en tot ziens op 
de 4de Noord-Hollandse natuur- 
dag op 9 december! 

Voor de liefhebbers zijn ook kopie- 
en van de topografische kaarten uit 
de inventarisatieatlas beschikbaar. 
Hierop zijn de goed onderzochte 
hokken afgestreept. Dat is handig 
in het veld, omdat je op de kaart 

Klaas Kaag 
Kofstraat 14 
1784 RP Den Helder 
telefoon: 0223-630144 
e-mail: Klaas.Kaag@hetnet.nl 

3 • 9 


