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25.000 kinderen

kijken naar vlinders

Tekst: Kim van der Klis

De NationaleKinder-

vlinder-kijk-actie is

mogelijk gemaakt door

onder meer bijdragen

van: het Ministerievan

Landbouw, Natuurbeheer

en Visserij, het VSB

Fonds, de Koninklijke
Nederlandsche Heide-

maatsclmppij, het Wereld

NatuurFonds, het K.F.

Heinfonds en het Prins

Bernhard Cultuurfonds.

Op vrijdag 20 april vond de officiële start van de Nationale

Kinder-vlinder-kijk-actie plaats. In Zoo Pare Overloon

(Noord-Brabant)

kwamen zo'n 400

kinderen bij

elkaar om aan

deze feestelijk

dag mee te doen.

Elke klas had een

stukje ingestu-

deerd met als

thema vlinders,

dus er was

genoeg te zien:

toneelstukjes, rap,

dans, vlinderlied-

jes en nog veel

meer. Verder kon

iedereen natuur-

lijk genieten van

alle dieren in het Zoo Pare en konden de kinderen een

speurtocht over vlinders doen. Een hele belevenis was het

optreden van TheaterVladimir met de voorstelling 'Vlinder

in beeld'. De kruipende en nieuwsgierige rups veranderde

in een vrolijk fladderendevlinder. Deze vlinderheeft de

Openbare basisschool Nieuwolda uit Provincie Groningen heeft een

eigen vlinderlied geschreven speciaal voor de landelijke start van de

Kinder-vlinder-kijk-actie. Met live gitaarmuziek zongen de meisjes
van de bovenbouw van de school het volgende lied:

De bestelling viel op de mat

een envelop met eitjes zeg hoe lijkt je dat.

Als ze het maar doen bij ons in de klas

'k wou dat al dat wachten niet zolang nodig was.

Als ik 's morgens wakker word dezon piept door 't gordijn
dan gooi ik m'n dekbed af en denk vet gaaf wat fijn.
Straks gauw naar m'n vlinderbak en kijken hoe het gaat

rupsen zijn zo klein en teer dat zoiets toch bestaat.

Een twee driemaal eten op een dag
dat is niet genoeg we vreten door de hele dag.
Samen aan eenkoolblad heel gezellig met elkaar

en na dat vele eten ja dan verpoppen maar.

Hoe het in die pop toegaat geen mens heeft 't ooit gezien
kunnen alles weten alles o wat zijn we kien.

Maar natuur die blijft verbazen weet precies hoe 'tmoet

want die pop weet zonder reden dattie vlinder worden moet.

Een twee driemaal vliegen op eendag
Dat is niet genoeg we vliegen door zolang het mag..

Samen op de wind heel alleen of met elkaar

't is eenfeest van leven in deze tijd van 't jaar.

Manneke
Wolters

Manneke
Wolters

Theater Vladimir liet zien hoe een nieuwsgierigerups (boven) verandert in een

vrolijk fladderendevlinder (onder).

Leerlingen OBS Nieuwolda zingen een zelfgeschreven lied.

Ruim 25.000 kinderen van ongeveer 550 basisscholen uit

heel Nederland doen mee met de NationaleKinder-vlin-

der-kijk-actie. Zij worden daarbij geholpen door 150

steunpunten. Overal in het land gaan kinderen dit jaar

naar buiten om vlinders te kijken. Van te voren oefenen

ze het herkennen van vlinders aan de hand van speciaal
ontwikkeld lesmateriaal.

Manneke
Wolters
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Kinder-vlinder-kijk-actie

officieel geopend met

hulp van een paar groot

koolwitjes uit de vlinder-

kweek van De Vlinder-

stichting. 's Avonds was

er op het Jeugdjournaal

een uitgebreide reportage

van de startbijeenkomst.

Met de Kinder-vlinder-

kijk-actie wil De Vlinder-

stichting kinderen laten

ervaren hoe bijzonder en

gevarieerd de natuur is.

Vlinders zijn hiervoor

heel geschikt, door de bijzondere levenscyclus die ze door-

maken, hun mooie verschijning en het feit dat je ze gewoon

in de stad tegen kunt komen. De leerkracht vertelt in de

klas over de levenswijze van vlinders, de eisen die vlinders

stellen aan hun omgeving, waar je vlinders kunt vinden en

leert de kinderen hoe je de algemene vlindersoortenkunt

herkennen aan de hand van het speciaal ontwikkelde les-

materiaal.Wanneer de kinderen voldoendeweten over vlin-

ders, gaanze het veld in om vlinders te tellen.

In Maassluis ging bijvoorbeeld een klas van de Ichtusschool

op 'vlinderjacht' in de ecologische zone aan de Waterweg.

Dit is eenlange groenstrook die natuurlijk wordt beheerd.

Met ieder een zoekkaart in de hand wisten de kinderen al

snel dat ze boomblauwtjes, kleine vossen, witjes, een kleine

vuurvlinder en een gehakkelde aurelia zagen deze dag. De

NME-coördinatorbewaart alle vlindergegevens van de kin-

deren. Aan het eind vanhet project worden de waarnemin-

gen voorgelegd aan de burgemeester en wethouder van

Maassluis. Op die manier kunnen ze ervoor zorgen dat er

vlinders blijven vliegen in Maassluis.

Dat veel kinderen actief bezig zijn met vlinders blijkt wel uit alle vra-

gen en verhalen die ze opsturen via de website. Zo schreven leerlin-

gen van basisschool De Tarissingin Oudehaske het volgendebericht-

je: "Wij hebben eenheel bijzondere rups/pop gevondenwaarnu een

bijzondere nachtvlinder uit is gekomen. De vlinder lijkt nog het

meest op een berkentakje. Wat is dit voor vlinder?" Het betrof de

wapendrager, een nachtvlinder die inderdaad sprekend op een ber-

kentakje ofberkenschors lijkt. Hierdoor lukt het de vlinder meestal

om aan de scherpe ogen van vogels te ontsnappen.

De waarnemingen van alle vlinders geven de kinderen door

via internet op de de speciale website www.vlinderskijken.nl.

Alle waarnemingen worden door De Vlinderstichting ver-

werkt in Kinder-vlinder-kaarten.Dit zijn kaartjes van

Nederland waarop staat waar en hoeveel vlinders vaneen

bepaalde soort de kinderen hebben gezien.

Veel scholen maken van de actie een speciaal project. Zij

houden zich bijvoorbeeld bezig met het aanleggen van een

vlindertuin, het maken van een tentoonstelling of ze gaan

op excursie naar een heemtuin of natuurgebied. De steun-

punten -
dit zijn bijvoorbeeld vlinderwerkgroepen of plaat-

selijke NME-centra - helpen de scholen hierbij. Aan het

einde van de actie krijgen alle deelnemendescholen en

steunpunten eenKinder-vlinder-atlasmet de resultaten van

het project en kleurrijke illustraties van de kinderen zelf.

Bovendien worden de waarnemingen door De Vlinderstich-

ting gebruikt bij het samenstellen van de nieuwe dagvlin-

deratlas van Nederland.

De Kinder-vlinder-kijk-actie loopt tot 28 september 2001.

Tot die tijd zullen er overal in het land nog veel vlinderacti-

viteiten plaatsvinden. Het TV-programma Nieuws uit de

Natuur van Teleac/NOT besteedt een speciale uitzending

aan de actie op 7 september. Scholen en steunpuntenkun-

nen zich nog steeds aanmelden om mee te doen. Op de

website www.vlinderskijken.nl vindt u meer informatie:het

laatste nieuws, activiteiten die door NME centra georgani-

seerd worden, alleKinder-vlinder-kaarten, een lijst met

deelnemende scholen en steunpunten, het aanmeldingsfor-

mulier en de antwoorden op veel gestelde vragen over vlin-

ders. Wij zijn benieuwd hoeveel vlinders de kinderen in

Nederland aan het einde van de actie geteld hebben!

Carla

Brouwer

De Ichtusschool op vlinderjacht

Op kinder-vlinderkanrtkun je zien welke waarnemingen kinderen hebben

doorgegeven via www.vlinderskijken.nl


