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Waarnemingsformulier Vlinders in West-Friesland
KNNV afdeling Hoorn/West-Friesland

1. Geef hier aan of je de vlinder in tuin, park, grasland, wegbermen, volkstuin, weg, stad, … hebt gezien
2. Als je de Amersfoort-coördinaten weet, graag invullen. Eventueel adres en postcode aangeven
Opmerkingen:

Heb je meer waarnemingen, dan kun je dit formulier kopiëren (voordat je het ingevuld hebt).

Vlinders in West-Friesland
KNNV afdeling Hoorn/West-Friesland

WIE ORGANISEERT DIT PROJECT?
Het project "Vlinders in West-Friesland" wordt georganiseerd door de KNNV,
vereniging voor veldbiologie, afdeling Hoorn/West-Friesland. Het doel van onze
vereniging is het bevorderen van natuurstudie, natuurbescherming en natuurbeleving. Het project start in februari en loopt tot en met november.

DOEL VAN HET VLINDERPROJECT
Het doel van dit vlinderproject is de verspreiding en biologie van 19 vlindersoorten
die in ons waarnemingsgebied (zie voorzijde) voorkomen beter te leren kennen.
Dit leidt hopelijk tot een beter begrip van de eisen die deze vlinders stellen aan
hun leefomgeving. Het voorkomen van vlinders zegt daarom iets over de kwaliteit
van het milieu. De resultaten van het project stellen ons in staat om sneller te
beoordelen waar die leefomgeving wordt bedreigd of kan worden verbeterd.

WAT KUN JE DOEN?
Kijk eens in je omgeving, bijvoorbeeld in de tuin, het park of een grasland in je
buurt. Meld ons je waarnemingen van vlinders.
Misschien zie je wel een vlinder die niet op de vlinderkaart staat, bijv.
Luzernevlinder of Koninginnepage. Ook nachtvlinders zijn wel overdag aan te
treffen. En … niet te vergeten: de rupsen! Voor al zulke waarnemingen heeft de
KNNV veel belangstelling!
De KNNV helpt graag belangstellenden verder om meer aandacht aan vlinders te
kunnen schenken. Behalve de vlinderkaart bestaan er informatieve en duidelijke
boekjes. Heel bijzonder is ook het werken met de "poppenkast", een opkweekkast
voor rupsen.
Informatie tref je aan in:
Veldgids Dagvlinders
Wijnhoff e.a., 2016
KNNV Uitgeverij
ISBN: 978 90 5011 513 1

Vlinders, rupsen en hun waardplanten
Bellmann, 2014
Tirion Uitgevers
ISBN: 978 90 5210 963 3

www.vlindernet.nl
Hier is veel informatie over dag- en nachtvlinders te vinden.

Meer over vlinders vind je op www.vlinderstichting.nl of via
www.vlinderskijken.nl.
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