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Deze zomer organiseert de KN NV een zeer laagdrempelig vlinderproject onder het
motto 'V/;riders gezocht!' We zijn zeer benieuwd naar waarnemingen van de Ata-
lanta, Dagpauwoog, Kleine vos, Landkaartje, Gehakkelde aurelia, Citroenvlinder,
Boomblauwtje en Kolibrievlinder.

Nieuw waarnemings- ZWALUWENPROJ ECT DELFT
Voor de KN NV-afdeling Regio Delft staat
de zomer van 2004 in het teken van
zwaluwen. Op de Zoekkaart Zwa/uwer7
staan de Boerenzwaluw, Huiszwaluw,
Oeverzwaluw en Gierzwaluw. De KNNV

afdeling verzamelt waarnemingen van
deze soorten in de gemeenten West-
land. Midden-Delfland, Delft. Rijswijk

(zuid), Pijnacker-Nootdorp. Zag u daar
een zwaluw? Vraag een zoekkaart aan
1015) 214 36 75 (na l8.oo uur)
De kaarten zijn ook op te halen in de
bibliotheken in deze plaatsen. Via de
website www.knnv.nl/a€d.RegioDelft
kunt u vragen stellen over zwaluwen

project: vlinders gezochte

Voor het nieuwe waarnemingsproject
kozen we enkele zeer algemene soorten,
zoals Dagpauwoog en Atalanta. Maar op
de kaart staan eveneens enkele minder

bekende soorten, namelijk de Kolibrievlin-
der en de Gehakkelde aurelia.

De gegevens die ieder jaar bil de Vlinder-
stichting binnenkomen, lijken erop te wij
zen dat deze soorten een steeds groter ver
spreidingsgebied hebben in Nederland
Het is interessant om die trend te kunnen

bewijzen met de gegevens die in het kader
van het nieuwe project binnenkomen

KOLIBRI EVLI NDER
Van de Kolibrievlinder werd tot nu toe aan

genomen dat deze soort niet in Nederland
overwintert, maar vroege waarnemingen
kunnen wel eens leiden tot een andere con
clusie. Bovendien werd deze vlinder ook

gemeld tijdens het hommelproject, waarbi
de melders veronderstelden dat het een
hommelsoort was. Dus het is een vlinder

die wel opvalt. Door nu de vlinderkaart te
verspreiden kan een breed publiek ken
nismaken met dit mooie vlindertje, dat als
een kolibrie voor een bloem hangt om de
nectar te drinken

(Urtfca d/pica). De soortnaam van de Kleine
vos is daar zelfs van afgeleid (4g/a/s

afcae). De overal voorkomende plant
wordt door veel mensen beschouwd als

lastig en ongewenst. Maar de brandnetel-
planten dienen veel rupsen tot voedsel.
Dat is voor veel mensen nieuw en voor hen
Is dat wellicht een reden om toch niet alle

Brandnetels weg te schotelen.

zorgen. Hierbij kunnen de leden van de
KNNV een handje helpen

IN DE EIGEN TUI N

Steeds meer mensen gaan wonen in een
huis met een tuin en blijken dan voor het
eerst kennis te maken met de kleine won-

dertjes van de natuur. Ineens wordt het ook

iets van henzelf. dichtbij en goed te bekij-
ken. Door het verspreiden van deze kaart
bieden we hiervoor een eerste houvast en

het boekje Damp/anders /n bee/d is speciaa
voor de nieuwe liefhebbers die er wel eens

meer van willen weten een prima gidsje.

VLiNOERPROJ ECTEN VAN KNNV-
AFDELINGEN
De gegevens die met dit project worden
verzameld, worden opgenomen in het alge
mene vlinderbestand dat wordt beheerd

door de Vlinderstichting. Mensen die hun
waarnemingen al doorgeven in het kader
van andere inventarisatieprojecten(bil
voorbeeld van KN NV-afdelingen) kunnen
dat gewoon blijven doen. Dubbel insturen
is niet nodig. Alle gegevens worden uitge-
wisseld

VERSPREI DING VAN DE KAART
[)e waarnemingskaart za] met een aanta

tijdschriften meegaan, maar het grootste
deel zal via bezoekerscentra en via vestigin-
gen van Intratuin worden verspreid. Deze
tuincentra organiseren momenteel de actie
'Laat uw tuirl/epen'. Maar ook bibliotheken

en buurtcentra kunnen voor verspreiding

B RAN DN ETELS
Vijfvan de acht vlindersoorten hebben als
belangrijke waardplant de Grote brandnete

Mar8ke van Damme co6rdineert de prc$ecterl
pan de KNNV.
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