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Zomer: vlinders tellen!

Tekst: Ineke

Koopmans

De Vlinderstichting

Vlinderwandelweekend

21 en 22 augustus

Via de website www.vlinderwandelweekend.nl kiest u zelf

welke etappe(s) u wilt lopen. Na inschrijving ontvangt u

via e-mail een kaart en een routebeschrijving. Onlangs is

er een nieuwe Pieterpadgids verschenen met een aantal

routewijzigingen. Deze zijn al doorgevoerd op de site van

het vlinderwandelweekend.

Het Pieterpad voert van Pieterburen in Noord-Groningen

naar de Sint-Pietersberg in Zuid-Limburg. Het pad loopt

door de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel,

Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.

Kijk op www.vlinderwandelweekend.nlen loop mee met

de estafette!

Tuinvlindertelling

31 juli en 1 augustus

Wegens succes op herhaling: de tuinvlindertelling. In

2009 werd in ruim 1500 tuinen geteld, De distelvlinder

was toen de grote kampioen; van deze soort werden

bijna 10.000 exemplaren geteld! Maar ook de dagpauw-

oog, de gehakkelde aurelia en de citroenvlinderzijn

echte tuinbezoekers.

Meedoen is eenvoudig. Leg van tevoren een lijstje klaar,

zodat u de vlinders gemakkelijk kunt noteren. Schrijf

alleen de maximale aantallen op die u tegelijk ziet. Zo

weten we zeker dat er niet dubbel geteld wordt. Aan het

eind van het weekend kunt u de aantallen doorgeven via

de website www.vlindermee.nl.Op deze site vindt u ook

de resultaten van vorig jaar.
Heeft u de smaak te pakken? Dan kunt u ook maandelijks

de vlinders in uw tuin doorgeven. Kijk voor www.vlinder-

mee.nl voor meer informatie.

Het idee is eenvoudig: knip het Pieterpad op in 93 stukjes

en zorg dat ieder stukje door iemand gelopen wordt.

Vervolgens telt iedere wandelaar alle vlinders die hij of

zij onderweg ziet. Zo krijgen we een mooiedwarsdoor-

snede van Nederland. In 2008 en 2009 is het Pieterpad

helemaal gelopen. Zal het ook ditjaar weer lukken alle

etappes gevuld te krijgen? En zullen de witjes (groot en

klein koolwitje en klein geaderd witje) weer het meest

worden gezien?


