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De hele winter kijken we er allemaal reikhal-

zend naar uit: de eerste lentedagen. Voor ons

vlinderaars brengen die eerste warme dagen

natuurlijk ook de eerste vlinders: een Kleine

vos in de tuin, een Citroenvlinder die door

de straat vliegt. Vaak is het de sport wie de

eerste waarneming doet. En we zijn allemaal

een beetje teleurgesteld als iemand anders de

Dagpauwoog al laaaaaang gezien had (bij na-

vraag blijkt dat meestal slechts een dag of

wat eerder te zijn).

Maar deze eerste waarnemingen zijn niet al-

leen leuk, we kunnen er ook veel mee doen.

Zo geven ze ons inzicht over de invloed van

het weer op het verschijnen van de eerste

vlinders. Het effekt van de verwachte kli-

maatverandering zouden we ook zo moeten

kunnen meten. Ook is het interessant eens te

kijken hoe het uit de winterrust komen van

de soort verdeeld is over ons land. Is het zui-

den van het land bij alle soorten eerder, of

zijn er soorten die ruwweg overal tegelijk te

voorschijn komen en misschien zijn er zelfs

die in Drenthe eerder zijn.

Vragen die we pas kunnen beantwoordenals

we er een klein onderzoekje naar doen. Van-

daar dat u in deze Vlinders een formulier

voor het doorgeven van de eerste drie waar-

nemingen per soort vindt. Dus ook al hoort u

van uw kennissen dat ze het Oranjetipje vori-

ge week zagen, u geeft toch gewoon uw eer-

ste drie waarnemingen door. Als iedereen

dat doet, kunnen we eens kijken wat dit voor-

jaar aan leuke resultaten oplevert. En iede-

reen kan meedoen, want ook als u maar twee

of drie waarnemingen doorgeeft, is dat voor

ons al waardevol.

U hoeft echt nietalle soorten die op het for-

mulier staan gezien te hebben. Vult u in ie-

der geval de datum en de plaats in van iede-

re waarneming. Als het gaat, zijn natuurlijk

de X- en Y-coördinaten zeer welkom, want

anders moeten wij ze er zelf allemaal bij zoe-

ken, terwijl u natuurlijk zelf het best weet

waar u precies was.

Als u het formulier allemaal invult en in de

loop van de zomer opsluurt, beloven wij dat

er aan het eind van het jaar een uitgewerkt

verslag in Vlinders komt, samen met natuur-

lijk de vraag ook volgend jaar weer mee te

doen.

Doet u dus allen mee, want hoe meer waar-

nemingen er binnen komen, hoe leuker de re-

sultaten zullen zijn.

De winter loopt weer op z’n eind. Tijd om uit te kij-

ken naar de eerste dagvlinders. De Vlinderstichting

start een nieuw onderzoek: wanneer worden de eerste

vlinders gezien?


