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Vlinderjacht geopend!

Tekst:

Vivian Siebering

Vlinders als handvat: Met de Kinder-vlinder-kijk-actie

wil De Vlinderstichting kinderen laten ervaren hoe bijzon-

der en gevarieerd de natuur is. Vlinders zijn hiervoor uiter-

mate geschikt, door de korte levenscyclus die zij doorma-

ken, hun mooie verschijning en het feit dat je ze gewoon in

de stad kunt tegenkomen. Het lesmateriaal 'Vlinders kijken'

laat kinderen de wereld van de vlinders ontdekken, door de

opdrachten die ze buiten en in de klas kunnen doen. Aan-

vullendeinformatievoor leerkrachten en kinderen is te vin-

den op de website www.vlinderskijken.nl. Wanneer scholen

behoefte hebben aan ondersteuning bij het vlinderproject,

kunnen zij één van de lokale informatiepunten in het land

hiervoor benaderen.

Doe mee! Voor de Nationa-

le Kinder-vlinder-kijk-actie
van 2001 zoeken wij nog

meer lokale informatie-

punten en ook scholen

kunnen zich nog steeds

aanmelden. Geïnteresseerd?

Vraag naar de folder

'Vlinders kijken' en stuur

het aanmeldingsformulier
in. Bel 0317-467346 of mail:

info@vlinderskijken.nl.

Wilt u weten welke scholen en

lokale steunpunten meedoen

aande actie? Op de site

www.vlinderskijken.nl staat een

lijst met deelnemers vanaf sep-

tember. Vanaf januari zal op die

plaats een lijst komen van deel-

nemers voor 2001. Deze wordt

elke maand geactualiseerd.

www.vlinderskijken.nl
Via de website konden de kinde-

ren hun waarnemingen aan De Vlinderstichting doorgeven

en vragen stellen over vlinders. En daar is goed gebruik

van gemaakt: in totaal zijn er in september ruim 900 waar-

nemingen doorgegeven en ontvingen we zo'n 300 vragen.

Via de teller die is aangebracht op de site weten we dat

deze in september maar liefst ruim 2000 keer is bezocht.

Daar zijn we heel tevreden mee!

De Nationale Kinder-vlinder-kijk-actie is mogelijk gemaakt door

onder meer bijdragen van:het ministerie van Landbouw,Natuurbe-

heer en Visserij, het VSB Fonds, de Koninklijke Nederlandsche Hei-

demaatschappij, het Wereld Natuur Fonds, het K.F. Hein Fonds en

het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Kindervlinderkaarten De waarnemingen van de kinde-

ren zijn verwerkt tot Kindervlinderkaarten.Deze zijn te

zien op de site. Natuurlijk is het ook erg verleidelijk om zelf

waarnemingen te verzinnen. lemand die 12koninginnen-

pages in hartje Rotterdam ziet vliegen, vinden we een beetje

ongeloofwaardig. Dergelijke waarnemingen zullen we dan

ook niet gebruiken. Van de ruim 900 waarnemingen die we

hebben ontvangen, zijn er zo'n 300 diewe helaas nietkun-

nen gebruiken.

Proef geslaagd Uit de positieve reacties die wij tot nu toe

hebben ontvangen, lijkt de actie goed te zijn verlopen. Op

dit moment vindt de evalu-

atie van de proeffase plaats,

zodat we in april volgend

jaar kunnen starten met een

Kinder-vlinder-kijk-actie

waaraan 1000 basisscholen

meedoen. De komende

wintermaandenzullen we

dan ook besteden aan het

verbeteren en aanvullen

van het lesmateriaal en de

site.

Wal kinderen vragen:

• Hoeveel soorten vlinders zijn er?

• Wat is de meest zeldzame vlinder?

• Wat is de grootste vlinder?

• Hoe worden vlinders geboren?
• Zijn er ook homo vlinders?

• Doen vlinders wel eenshun

behoefte?
• Zijn er ook giftige vlinders?

• Waar zit de neusvan een vlinder?

• Bestaat er een opvangcentrum

waar mensen zieke of zwakke vlin-

ders naar toe kunnen brengen?

Figuur 1: Aantallen vlinders die tot nu toe zijn doorgegeven.

In september is de 'jacht' geopend op maar liefst 23 soor-

ten dagvlinders. Kinderenvan acht tot twaalf jaar van

zestig basisscholen deden mee aan de Nationale Kinder-

vlinder-kijk-actie. Voor deze actie ontwikkelde De

Vlinderstichting het lesmateriaal 'Vlinders kijken' en de

website www.vlinderskijken.nl. Op dit moment wordt de

proeffase van de actie geëvalueerd, om vanaf april

volgend jaar de actie met 1000 basisscholen uit te kunnen

voeren.


