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Help mee met

de inhaalslag

tekst:

Kars Veling

(De Vlinderstichting)

Een kilometerhokadopteren:

• Het hok bezoeken in de goede vliegtijd

en met goed weer.

• Als u de soort hebt gezien de waarne-

ming doorgeven (dan is dat hok gedaan).
• Als u de soort niet hebt gezien, gaat u

nog een of tweemaal naar het hok terug.

• Ook nulwaarnemingen worden door-

gegeven.

Eén dag voor de inhaalslag het veld in is al nuttig!

In 2005 zijn er nog kilometerhokken te onderzoeken

voor heideblauwtje, de kalkgraslandvlinders, de veenvlin-

ders en voor de grote vuurvlinder. Met name voor het

heideblauwtje moet er nog flink wat gebeuren. Overal

verspreid op de hogere zandgronden vinden we nog

grote heideterreinen, waar de soort nog niet uit ieder

kilometerhok is gemeld, maar er zijn ook kleine geïso-

leerde stukjes hei in het bos waar recentelijk nog wel

heideblauwtjes zijn gezien en waar misschien nog popu-

laties voorkomen.

Wat moet u doen?

Wie mee wil werken met de inhaalslag kan een of meer

kilometerhokken adopteren. Die adoptie betekent dat u

van De Vlinderstichting een kaartje krijgt van het kilome-

terhok en dat u in de juiste tijd, met goede weersom-

standigheden op zoek gaat naar de betreffende soort.

Het gaat hierbij met name om het heideblauwtje en het

bezoek van deze soort wordt gebracht van juli tot begin

augustus.

Het kilometerhokwordt doorgelopen en op het kaartje
wordt de gevolgde route aangegeven, U noteert in ieder

geval de heideblauwtjes die u ziet en geeft die locatie

een nummer op de kaart. Ook andere vlindersoorten

kunnen natuurlijk genoteerd worden, maar het gaat

vooral om de inhaalslagsoort. Als heideblauwtjes zijn

gezien bent u in feite klaar met het kilometerhok en

hoefthet niet nogmaals bezocht te worden. Als u de

soort niet hebt gezien, wordt het hok binnen een dag of

vijf tot tien nogmaals bezocht, maar ook de gegevens

van de eerste teldag zijn van belang (de zogenaamde

nulwaarneming). Na drie bezoeken zonder de soort

gezien te hebben, gaan we ervan uit dat deze er niet

meer voorkomt. Heel belangrijk is dat het formulier met

het kaartje ook teruggestuurd wordt als er geen heide-

blauwtjes zijn gezien, want ook nulwaarnemingen wor-

den verzameld.

Op goede vliegplaatsen kunt u ook een soortgerichte

route gaan lopen in het kader van het meetnet, wat

betekent dat u er jaarlijks een aantal malen naar terug

gaat (zie pagina hiernaast), maar voor de inhaalslag is

een hok klaar als u de soort er hebt gezien.

Opgeven

U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar

info@vlinderstichting.nl of dooreen telefoontje naar de

administratievan De Vlinderstichting (0317 467346).Ook

schriftelijk aanmelden kan natuurlijk: Postbus 505,6700

AM Wageningen. U geeft aan dat u wilt meewerken aan

de inhaalslag, welke soort u het liefst wilt onderzoeken,

hoeveel kilometerhokken u wilt en in welke regio u aan

de slag wilt. Wij zorgen dat u ruim voor de vliegtijd alle

informatie in huis hebt.

Uit de artikelen in dit nummer van vlinders is wel dui-

delijk geworden dat er veel werk is verricht voor de

inhaalslag. Maar er moet nog veel gebeuren en vrijwil-

ligers kunnen daar uitstekend aan bijdragen door het

adopteren van een of meer kilometerhokken. Het zijn

korte concrete projecten, waarbij het maar om een of

enkele goed herkenbare soorten gaat. U krijgt prima

tips met kaartjes en al, waarmee u in prachtige gebie-

den komt. Ook mensen die nog niet zoveel vlinderken-

nis hebben kunnen meewerken aan de inhaalslag. De

soorten zijn goed herkenbaaren bij opgave krijgt men

ook informatieover de herkenning van de soort.

Heideblauwtje: nog veelkilometerhokken ter adoptie.

Henk

Bosma


