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Voorwoord

Langs deze weg wil ik alle medewerkers van De Vlinderstichting heel
hartelijk bedanken. Ik heb een leerzame maar zeker ook een gezellige tijd
achter de rug bij De Vlinderstichting. De Vlinderstichting wordt
vertegenwoordigt door een enthousiast team en ik ben heel blij dat ik de
mogelijkheid heb gekregen om vier maanden deel uit te mogen maken
van dat team.
Ik wil drie mensen in het bijzonder bedanken: Titia Wolterbeek, Ineke
Koopmans en Albert Vliegenthart. Mijn begeleidster Titia Wolterbeek wil ik
met name bedanken voor haar begrip en soepelheid omtrent het invullen
van mijn stage en haar altijd aanwezige bereidheid om me te helpen.
Gedurende mijn stage heb ik bij Ineke Koopmans op de kamer gezeten en
zij heeft mij gedurende mijn stage veel uitgelegd en wegwijs gemaakt in
de bestanden van De Vlinderstichting, kortom ook zij stond altijd klaar om
me te helpen.
Albert Vliegenthart wil ik bedanken voor de begeleiding en vele
opbouwende kritiek tijdens het schrijven van het artikel voor in „Vlinders‟.
Ik heb veel geleerd van zijn opbouwende kritiek en de kennis komt in een
toekomstige baan zeker goed van pas.
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Inleiding

In september 2008 is mijn stage bij De Vlinderstichting
van start gegaan. Ik heb vier maanden stage gelopen bij
De Vlinderstichting, deze stage maakt onderdeel uit van
mijn Master opleiding Biologie aan de Universiteit van
Wageningen.
Tijdens mijn studie is mijn interesse voor educatie gegroeid. De
lerarenopleiding wordt onderdeel van mijn Master en het leek mij zinvol
om me tijdens mijn stage al met educatieve aspecten bezig te houden.
Zodoende kwam ik bij De Vlinderstichting terecht. De Vlinderstichting
biedt studenten de mogelijkheid om een stage of afstudeervak te volgen,
de mogelijkheden zijn ingedeeld op de gebieden van Voorlichting &
Educatie of Onderzoek & Advies. De werkzaamheden op het gebied van
Voorlichting & Educatie variëren bijvoorbeeld van het samenstellen van
brochures en literatuurstudie tot enquêtes en interviews bij gemeenten en
groenbeheerders. Meer informatie over invullingen van stages en/of
afstudeervakken is te vinden op de website van De Vlinderstichting,
www.vlinderstichting.nl. De werkzaamheden bij De Vlinderstichting voor
zowel stages als afstudeervakken zijn wel onderhevig aan veranderingen.
Ik heb tijdens mijn stages met plezier gewerkt aan allerlei uiteenlopende
zaken zoals de evaluatie van de enquête van het ontpopte boek, het
inlezen in recente literatuur en pogingen tot het ontwikkelen van
lesmateriaal. Tevens heb ik samen met Albert Vliegenthart een artikel
geschreven voor in het tijdschrift Vlinders dat vier maal per jaar verschijnt.
Ik zal mijn verschillende activiteiten kort weergeven in dit verslag.
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1. De Vlinderstichting

De Vlinderstichting is een organisatie die zich bezig houdt met
het behoud en herstel van vlinders en libellen in Nederland en
Europa. Door het verzamelen van gegevens, het geven van
daarop gebaseerde adviezen en het uitvoeren van gericht
onderzoek zet De Vlinderstichting zich in voor de vlinders en
libellen.
1.1 Functie van De Vlinderstichting
De Vlinderstichting heeft een adviserende en informatieve functie. Door
het verzamelen van gegevens en het doen van gericht onderzoek kan De
Vlinderstichting vragen beantwoorden als: waar zijn welke vlinders en
libellen te vinden, gaat het op die plekken goed of juist slecht? En hoe
komt het dat de vlinders en libellen verdwijnen? (www.vlinderstichting.nl).
De gerichte onderzoeken leiden tot de beschikking over veel kennis die De
Vlinderstichting graag voor derden ter beschikking stelt en gebruikt om
adviezen te geven wanneer het aankomt op bijvoorbeeld het behoud van
vlinders en libellen. De informatieoverdracht aan een breed algemeen
publiek vindt plaats door de verspreiding van folders, het staan op
informatiemarkten, het geven van lezingen, tentoonstellingen, de
publicatie van artikelen in landelijke kranten en natuurlijk ook door het
tijdschrift van De Vlinderstichting Vlinders. De adviezen aan beheerders,
gebaseerd op de verzamelde gegevens en het gerichte onderzoek, worden
uiteengezet en verspreid in bijvoorbeeld rapporten en artikelen.
Tevens voert De Vlinderstichting vaak in samenwerking met of in opdracht
van anderen, bijvoorbeeld Vereniging Natuurmonumenten, CBS, RIVM,
provinciale landschappen, ministerie van LNV, provincies en gemeenten
(educatieve) projecten uit, bijvoorbeeld het aanbieden van lespakketten
voor het basisonderwijs (www.vlinderstichting.nl).
De Vlinderstichting is bij het verzamelen van gegevens en het uit kunnen
voeren van projecten afhankelijk van vrijwilligers en donateurs. Het is
daarom noodzakelijk voor De Vlinderstichting om de vrijwilligers en
donateurs te blijven binden aan De Vlinderstichting en tevreden te
houden. Momenteel zijn er meer dan 1500 vrijwilligers aangesloten bij De
Vlinderstichting en wordt De Vlinderstichting door ongeveer 5000
donateurs financieel ondersteund (www.vlinderstichting.nl). Het werven
van donateurs behoort dan ook tot de algemene activiteiten van De
Vlinderstichting. Ze zullen altijd bezig blijven met het werven van nieuwe
donateurs.
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1.2 Overkoepelende organisaties
Tijdens mijn stage heb ik kennis gemaakt met twee overkoepelende
organisaties waar De Vlinderstichting deel vanuit maakt, allereerst de
Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF) en ten tweede de
WILDzoekers. In de paragrafen hieronder zal ik de
samenwerkingsverbanden nader toelichten.
1.2.1 Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF)
De Vlinderstichting is één van de Particuliere Gegevensbeherende
Organisaties (PGO‟s) die samenwerken in de Stichting VeldOnderzoek
Flora en Fauna (VOFF). De VOFF bestaat uit nog negen andere PGO‟s
namelijk: SOVON (Vogelonderzoek Nederland), Zoogdiervereniging VZZ,
FLORON (databank van wilde planten in Nederland), RAVON (reptielen,
amfibieën en vissen onderzoek Nederland), ANEMOON (ANalyse Educatie
en Marien Oecologisch Onderzoek), NMV (Nederlandse Mycologische
Vereniging), BLWG (Bryologische en Lichenologische werkgroep van de
KNNV; mossen en korstmossen), Tinea (Faunistisch onderzoek Kleine
Vlinders Nederland) en EIS-Nederland (voor de bescherming van insecten
en andere ongewervelden). Iedere PGO is gespecialiseerd op één groep
dieren of planten en beheren daar de databanken van en stellen de
gegevens beschikbaar aan derden (www.vlinderstichting.nl).
Van de 10 PGO‟s die zijn ondergebracht in de VOFF zijn Stichting
ANEMOON, NMV, BLWG, Tinea en EIS-Nederland de kleinere PGO‟s, de
overige vijf zijn groter [figuur 1].

Figuur 1. Overzicht van de natuurorganisaties die deel uit maken van de VOFF.
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1.2.2 De WILDzoekers

De zeven natuurorganisaties die samen De WILDzoekers
vertegenwoordigen zijn De Vlinderstichting, SOVON, de
zoogdiervereniging VZZ, de Vogelbescherming, Natuurmonumenten, de
Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) en de Jeugdbond voor
Natuur en Milieustudie (JNM) [figuur 2]. De WILDzoekers is de

jeugdnatuurclub voor jongens en meiden en heeft tevens een
eigen magazine, de WILDzoekers Expres. Mijn activiteiten omtrent
WILDzoekers worden verder omschreven in hoofdstuk 4 „Overige
activiteiten‟ op pagina 11.

Figuur 2. Overzicht van de vertegenwoordigers van De WILDzoekers.

1.3 Mijn werkzaamheden bij De Vlinderstichting
Tijdens mijn stage heb ik me met verschillende zaken bezig gehouden
binnen De Vlinderstichting. De voornaamste werkzaamheden betroffen de
evaluatie van „het ontpopte boek‟ en het bedenken van lesmateriaal aan
de hand van recent wetenschappelijk onderzoek dat is verricht en
gepubliceerd door de universiteit van Wageningen. Buiten deze
werkzaamheden heb ik nog andere werkzaamheden verricht. Een korte
toelichting op mijn werkzaamheden zal worden beschreven in dit verslag.
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2. Evaluatie „Het ontpopte boek‟

Het ontpopte boek is het resultaat van het aanvullende project
„Naar een netwerk VSBfonds Vlindertuinen‟ dat in 2005 gestart is.
Het project was een aanvulling op het project dat het VSBfonds
en De Vlinderstichting in 2000 zijn begonnen, namelijk de aanleg
van 100 vlindertuinen bij zorginstellingen in Nederland.
2.1 „Naar een netwerk VSBfonds Vlindertuinen‟
Het aanvullende project „Naar een netwerk VSBfonds Vlindertuinen‟ had
als doel alle 100 vlindertuinen te verenigen in een virtueel netwerk,
www.vlindertuinen.nl. De betrokken zorginstellingen en basisscholen
konden hun ideeën en foto‟s plaatsen op de site. Bovendien konden de
basisscholen en de zorginstellingen elkaar op de hoogte houden door de
uitwisseling van activiteiten en ervaringen op de site te plaatsen. De
inzendingen op de website hebben uiteindelijk in 2008 geresulteerd in „Het
ontpopte boek‟.
2.2 Verspreiding van „Het ontpopte boek‟
De oplage van het ontpopte boek bedroeg 4000 exemplaren. Het boek is
in eerste instantie verspreid onder de 100 zorginstellingen met een
VSBfonds Vlindertuin en betrokken ambassadescholen. Tevens hebben de
150 betrokken NME-centra één exemplaar ontvangen evenals de 75
vlinderwerkgroepen. Het ontpopte boek is vervolgens ook nog
toegezonden aan de 3000 basisscholen die een koolwitjespakket bij De
Vlinderstichting hebben besteld. Bij ongeveer 1300 exemplaren van het
ontpopte boek is een enquêteformulier meegezonden. De geretourneerde
formulieren en 8 bezoeken aan basisscholen welke ook een
koolwitjespakket hadden besteld zijn meegenomen in de evaluatie van het
ontpopte boek. De evaluatie van het ontpopte boek is te vinden onder

Reichart, J. (2008). „Het ontpopte boek‟. Rapport SV2008.008, De
Vlinderstichting Wageningen.

DE VLINDERSTICHTING

2008 |

8

3. Lesmateriaal

Een van mijn hoofd werkzaamheden tijdens mijn stage bij De
Vlinderstichting was het bestaande lesmateriaal uitbreiden met
zoveel mogelijk recente onderzoeken aan het groot koolwitje
beschreven door de leerstoelgroep Entomologie van de
Wageningen Universiteit.
3.1 Bestaand lesmateriaal
Op de website van De Vlinderstichting, www.vlinderstichting.nl, wordt
reeds lesmateriaal aangeboden. Het lesmateriaal wordt aangeboden onder
vier verschillende niveaus (groep 1 & 2, groep 3 & 4, groep 5 & 6 en
groep 7 & 8). Binnen de verschillende niveaus wordt onderscheid gemaakt
tussen vlinderlessen die geschikt zijn voor in de klas, lessen die bedoeld
zijn als voorbereiding op buiten vlinders kijken en lessen die aansluiten op
het project „Koolwitjes in de klas‟ .
3.2 Project „Koolwitjes in de klas‟ en ondersteunend lesmateriaal
Het project „Koolwitjes in de klas‟ houdt in dat basisscholen (groep 1 t/m
8) levend materiaal bij De Vlinderstichting kunnen bestellen. Ieder jaar
wordt in februari de koolwitjeskweek weer opgestart bij De
Vlinderstichting. Er wordt startmateriaal bij Entomologie gehaald,
bestaande uit een aantal poppen en eitjes. Bij de juiste omstandigheden
komt de levenscyclus van het groot koolwitje (figuur 3) op gang en
kunnen de pakketjes met levend materiaal verzonden worden.
Geïnteresseerden kunnen vanaf maart tot en met september terecht bij
De Vlinderstichting voor het levend materiaal. Op bestelling ontvangen de
scholen eitjes, poppen en rupsen van het groot koolwitje en kunnen de
leerlingen de hele ontwikkeling van eitje naar vlinder in vier weken in de
klas volgen.
Figuur 3. Levenscyclus van het groot koolwitje
Ter ondersteuning van dit project heeft De Vlinderstichting lesmateriaal
ontwikkeld en beschikbaar gesteld voor basisscholen op de website.
3.3 Literatuurstudie voor uitbreiding lesmateriaal
Bij aanvang van mijn stage heb ik contact opgenomen met Joop van Loon
van de leerstoelgroep Entomologie. Ik heb een afspraak met hem
gemaakt om de recente ontwikkelingen op het gebied van onderzoek naar
het groot koolwitje te bespreken. Het was een zeer informatief gesprek, ik
heb me tijdens het gesprek een goed beeld kunnen vormen van de
mogelijkheden. Ik heb van Joop van Loon startliteratuur gekregen waar ik
direct mee aan de slag kon. De artikelen die uiteindelijk als bron hebben
gediend voor mijn lesmaterialen worden vermeld in bijlage 1.
Joop van Loon waarschuwde me er echter wel voor dat lesmateriaal
ontwikkelen een moeilijke opgave is, met name door de vertaalslag die
gemaakt moet worden van wetenschappelijke informatie naar lesmateriaal
dat gebruikt kan worden op de basisschool.
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3.4 Onderwerpen lesmateriaal
De chemische communicatie speelt bij vlinders en insecten in het
algemeen een zeer belangrijke rol. Ook op het gebied van het groot
koolwitje is er veel bekend over deze vorm van communiceren. Ik heb dit
onderwerp proberen te integreren in het lesmateriaal van De
Vlinderstichting. Overige onderwerpen waar ik wat mee heb gedaan zijn
mimicry, volledige en onvolledige gedaanteverwisseling waarbij niet alleen
aandacht is besteed aan vlinders maar ook aan libellen en vijanden van
vlinders.
Ik heb geprobeerd de lessen zoveel mogelijk onder te brengen bij de
verschillende niveaus (groep 1 & 2, groep 3 & 4, groep 5 & 6 en groep 7
& 8) die reeds op de site van De Vlinderstichting vermeld staan.
De lessen die ik heb ontwikkeld zijn toegevoegd aan dit verslag in bijlage
2.
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4. Overige activiteiten

Bij aanvang van mijn stage was afgesproken dat ik me
voornamelijk bezig zou gaan houden met de evaluatie van „Het
ontpopte boek‟ en het ontwikkelen van lesmateriaal. Ik heb me
echter ook beziggehouden met een aantal andere lopende zaken
binnen De Vlinderstichting. Hieronder wordt een kort overzicht
gegeven van mijn overige activiteiten binnen De Vlinderstichting.
4.1 De WILDzoekers adviesgroep
De zeven natuurorganisaties die De WILDzoekers vertegenwoordigen
vergaderen iedere maand met de adviesgroep. De adviesgroep bestaat in
ieder geval uit één medewerker van iedere natuurorganisatie die bij De
WILDzoekers zijn aangesloten. Ik ben bij drie vergaderingen geweest en
heb er bij twee van de drie genotuleerd. De adviesgroep vergaderingen
worden voor de bestuursraad vergaderingen gepland, zodat ideeën,
aanvullingen en vragen vanuit de adviesgroep meegenomen kunnen
worden in de bestuursvergadering. Tijdens de vergaderingen worden
zaken besproken als de veranderingen van de website van WILDzoekers,
de overdracht van de vrijwilligers naar Natuurmonumenten enz. De
notulen van de vergaderingen zijn aan het verslag toegevoegd in bijlage
3.
4.2 Workshop WILDzoekers
Dinsdag 16 september 2008 was er een workshop georganiseerd voor de
medewerkers van NME centra op de Veluwezoom in Rheden. De bedoeling
van de workshop was het trainen van de medewerkers van NME centra
om een wildzoeker activiteit te kunnen organiseren en begeleiden op de
WILDzoeker manier. De workshop maakte onderdeel uit van het project
„De natuur is van jou‟. Hierop gebaseerd werd bij aanvang van de
workshop een kennismakingsspel gedaan zoals die tijdens een
WILDzoeker activiteit ook uitgevoerd zou kunnen worden. Alle deelnemers
was gevraagd een voorwerp mee te nemen dat die persoon met de natuur
verbindt. Alle deelnemers vertelde aan de hand van het voorwerp wat zij
met de natuur hadden en waarom. De middag werd binnen voortgezet
met een aantal sprekers, waaronder Lars Soerink van de
Vogelbescherming. Hij vertelde wat de doelstellingen van de WILDzoekers
zijn. Tevens was er een WILDleider aanwezig die over zijn ervaringen als
jeugdactiviteiten begeleider vertelde. Aan het eind van de middag werden
de deelnemers opgedeeld in groepjes en gingen we een WILDzoekers
activiteit uitvoeren, een natuur kwartet maken. Na 30 minuten hadden we
nog een korte evaluatie van de activiteit en de gehele middag en toen zat
de workshop er al weer op.
Deze middag heeft buiten de training van de medewerkers van de NME
centra er ook toe bijgedragen dat inzicht is verkregen in het feit dat de
medewerkers van NME centra, maar ook de medewerkers van de
natuurorganisaties zelf de plaats van WILDzoekers binnen het
natuurbeleid niet zo duidelijk weten. Dit inzicht heeft tijdens de daarop
volgende adviesgroep vergadering geresulteerd in het besluit om een
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interne mailing op te stellen naar alle medewerkers van de aangesloten
natuurorganisaties. In deze mailing komt algemene informatie over
WILDzoekers en iedere organisatie kan de mailing dan zelf aanvullen met
relevante ontwikkelingen op WILDzoekers gebied binnen de betreffende
natuurorganisatie.
4.3 De NIBI-dag te Leiden
Het NIBI is het Nederlands Instituut voor Biologie en is de
beroepsvereniging voor biologen. Op vrijdag 3 oktober heb ik samen met
mijn begeleidster de stand van De Vlinderstichting op de NIBI-dag
bemand. De NIBI-dag was gevuld met lezingen, drie verschillende
workshops en de informatiemarkt met de verschillende stands. Ik heb aan
één van de drie workshops deelgenomen. Het thema van deze workshop
was dierenwelzijn. Allereerst kregen we een presentatie over dierwelzijn
waarbij de vragen „wat is het?‟ en „hoe meten we dierwelzijn?‟ aanbod
kwamen. Het praktische deel bestond uit de verrijking van een dierverblijf.
De deelnemers werden ingedeeld in groepjes en gekoppeld aan een dier.
Er stonden konijnen, ratten, een hamster, wandelende takken en een bak
met het groot koolwitje van De Vlinderstichting. Achter in het lokaal lagen
materialen waarmee de kooien verrijkt konden worden. Na afloop werd
ieder verblijf kort doorgesproken, wat is wel goed voor het betreffende
dier en wat niet.
4.3.1 Mini onderzoek
Deze dag was een mooie gelegenheid om de bekendheid van het project
„Koolwitjes in de klas‟ te peilen onder de bezoekers. De bezoekers
bestonden met name uit NME‟ers, leraren van de pabo en studenten van
de pabo. Titia en ik hebben deze bezoekers onderworpen aan de volgende
vragen:
(1) Heeft u weleens koolwitjes in de klas gehad?
(2) Hoe bent u op de hoogte gebracht van het project „Koolwitjes in
de klas‟?
(3) In welke klassen wordt er gebruik gemaakt van het project?
(4) Hoe bevalt het project?
De aanwezige docenten die wij hebben gesproken waren wel heel erg
enthousiast over het project. De Delftse Montessori school heeft zelfs een
vaste sponsor om ieder jaar op nieuw deel te kunnen nemen aan het
project.
Gedurende de dag vingen we verschillende reacties van de bezoekers op.
Opvallend is de kritiek over de hoeveelheid van folders en lessuggesties
die in het algemeen worden aangeboden aan basisscholen. Verschillende
bezoekers gaven aan dat er een overvloed aan prachtig drukwerk bestaat,
maar dat je als leerkracht wel de tijd moet hebben om er ook
daadwerkelijk wat mee te kunnen doen. Een letterlijk citaat van een
leerkracht was: „Het moet praktisch blijven‟. Deze uitspraak sloeg op een
lessuggestie waarbij nestkastjes moesten worden opgehangen. De
leerkracht gaf aan dat deze lessuggestie niet praktisch toepasbaar is, want
„wie gaat de nestkastjes ophangen?‟, dat kan namelijk niet meer met
kneedgum…
De stand naast ons had lesboeken van uitgeverij Zwijsen liggen. De
lesmethode in deze boeken gaat uitgebreid op het onderwerp „vlinders‟ in.
De dag en nachtvlinders worden onderscheiden en verschillende soorten
worden aangekaard. In een bijbehorend werkboek bevinden zich
meerdere werkbladen met betrekking tot de anatomie van de rupsen en
vlinders. De bijbehorende handleiding voor leerkrachten wijst de
leerkrachten zelfs op het bestaan van het project „Koolwitjes in de klas‟.
De website van De Vlinderstichting staat ook vermeld voor de
bijbehorende lessuggesties.
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4.4 Werven van donateurs
Naast de bestaande folder om donateurs te kunnen werven, was er
behoefte aan een nieuwe folder om De Vlinderstichting nog meer
bekendheid te geven. Zodoende is in 2008 de tuinfolder „Haal vlinders
naar uw tuin‟ ontwikkeld. De verspreiding van de tuinfolder is
gestimuleerd door dubbele ansichtkaarten mee te zenden met de
koolwitjespakketten. De leerkrachten konden ieder kind een kaart
meegeven waardoor een grote verspreiding van de ansichtkaarten heeft
plaatsgevonden. Afgelopen jaar zijn er namelijk maar liefst 3000
koolwitjespakketten besteld, de kaarten zijn dus verspreid onder 3000
scholen in een oplage van 75.000. De geretourneerde kaarten werden
opgenomen in het bestand tuinfolders en die mensen kregen de tuinfolder
toegezonden. Vervolgens kregen dezelfde mensen 6 weken later een brief
met de vraag of ze donateur van De Vlinderstichting wilden worden. Ik
heb een aantal keren adressen ingevoerd in het tuinfolder bestand ten
behoeve van het versturen van de folder.

Figuur 4. Voor-en achterkant van de dubbele ansichtkaart om donateurs te werven.
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4.5 Archivering VSBfonds Vlindertuinenproject
Vanaf het begin van het VSBfonds Vlindertuinenproject is correspondentie
met de aangemelde zorginstellingen gearchiveerd.
Van de zorginstellingen die geen Vlindertuin toegewezen hebben gekregen
zijn alle briefwisselingen vanaf het aanvraagformulier tot en met de brief
van afwijzing gearchiveerd. Van de 100 zorginstellingen die uiteindelijk
wel een Vlindertuin in hun bezit hebben gekregen is ook alle
correspondentie gearchiveerd. Het Vlindertuinen project loopt eind 2008
tegen het eind en het is niet langer zinvol om het gehele archief van het
VSBfonds Vlindertuinenproject te bewaren. Ik ben gevraagd om de
mappen met alle correspondentie door te lopen om de afwijzingen van de
toewijzingen te scheiden. De overeenkomsten van de toewijzingen, de
rapportage van het eerste bezoek aan de zorginstelling, de rapportage van
de oplevering en eventueel de uitnodiging voor de opening van een tuin
moeten bewaard blijven. Alle overige verouderde informatie mocht
worden weggegooid evenals alle correspondentie van de afgewezen
zorginstellingen.
Na de selectie heb ik alles opnieuw gearchiveerd op basis van de
adressenlijst van de 100 zorginstellingen waar een vlindertuin is
gerealiseerd.
4.6 Bezoek Vlindertuin te Zutphen
In het kader van de afronding van het VSBfonds Vlindertuinenproject
hebben alle zorginstellingen een brief ontvangen met een
enquêteformulier. De Vlinderstichting heeft aangegeven dat ze over de
mogelijkheid beschikken om een aantal tuinen te bezoeken. Bij de laatste
vraag kon de zorginstelling aangeven of ze behoefte hadden aan zo‟n
bezoek. Een aantal zorginstellingen hebben enthousiast gereageerd op
een bezoek van De Vlinderstichting. Ik ben met het bezoek op woensdag
19 november naar de vlindertuin in Zutphen mee geweest.
De vrijwilligers die de tuin onderhouden waren blij met het bezoek, ze
gaven aan het fijn te vinden een contactpersoon te hebben. Mochten ze
ooit met vragen zitten dan weten ze wie ze kunnen benaderen, Ineke
heeft haar kaartje achter gelaten.
De tuin lag er voor de tijd van het jaar goed bij. Ondanks de winter en dus
de afwezigheid van bloeiende planten was het ontwerp van de
oorspronkelijke vlindertuin nog duidelijk zichtbaar. Het verwilderde stuk
met veel variatie aan verschillende planten was lekker rommelig, precies
zoals vlinders het graag hebben. In de lente groeit het lekker dicht met
veel keuze aan verschillende soorten waardoor meerdere vlinders kunnen
worden verwacht. De heg aan de buitenkant van de tuin stond er voor
zover zichtbaar in de winter ook erg goed bij. In de lente en zomer zorgt
de heg voor veel beschutting. De tuin was door de mannen die de tuin
onderhouden verder aangekleed met grote kunststof vlinders.
4.7 Oplagen tijdschriften
In de eindrapportage van het jaar 2008 wordt onder andere een overzicht
gegeven van de hoeveelheid mensen die door de publiciteit zijn bereikt
tijdens het jubileumjaar. De Vlinderstichting heeft ter gelegenheid van het
jubileumjaar artikelen gepubliceerd in verschillende tijdschriften. Ineke
heeft mij gevraagd of ik van alle publicaties van het afgelopen jaar in alle
tijdschriften wilde opzoeken in welke oplagen deze tijdschriften zijn
verschenen. Ik heb eerst de sites van de verschillende tijdschriften
bekeken en als het daar niet op aan gegeven stond heb ik gemaild naar
de redactie. De oplagen cijfers kwamen toen langzaam binnenstromen en
Ineke heef ze vervolgens in de eindrapportage verwerkt.
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4.8 Literatuurstudie artikel
Tijdens mijn stage heeft Albert Vliegenthart het voorstel gedaan dat ik een
artikel zou gaan schrijven voor in het tijdschrift „Vlinders‟. Ik was op het
moment van het voorstel bezig met inlezen en verwerken van literatuur
over de chemische communicatie tussen vlinders. Het idee was om die
informatie ook te gebruiken in het artikel. Het onderwerp van het artikel is
ondertussen uitgebreid met de onderwerpen leervermogen van vlinders en
de mogelijkheid of vlinders kleuren kunnen onderscheiden. Voor de
uitbreiding van het onderwerp ben ik een nieuwe literatuurstudie
begonnen. De referenties van de literatuurstudie staan vermeld in bijlage
1. Het eindresultaat zal worden gepubliceerd in de mei uitgave van het
tijdschrift „Vlinders‟. Het artikel met de werktitel „Wie kwetsbaar is moet
slim zijn‟ is toegevoegd aan dit verslag in bijlage 4.
4.9 Eikenhakhout project
Het eikenhakhout project is opgezet met het doel een nieuwe impuls te
geven aan het beheer van eikenhakhoutpercelen. Het beheer van
eikenhakhoutpercelen is noodzakelijk voor de bescherming van
verschillende planten en dieren. Op de website van het project,
www.hakhout.info staat meer informatie over het project en de soorten
die met name baat hebben bij het beheer van eikenhakhoutpercelen.
In het kader van het eikenhakhout project heb ik de beheerkaarten voor
de verschillende gebieden gelamineerd en verslagen ingebonden. Om
meer kennis op te doen over het project en meer inzicht te verkrijgen in
de bijbehorende buitenactiviteiten ben ik dinsdag 13 januari mee geweest
naar Twente om van een deel van het eikenhakhoutperceel Manderstreu
de eiken vlak boven de stambasis af te hakken zodat deze weer kunnen
uitlopen.
Het afhakken van bomen op een bepaald perceel heeft als gevolg dat er
een open plek in het bos ontstaat waar meer zonlicht bij kan komen.
Tevens wordt de bodem verstoord door de werkzaamheden. Deze
veranderingen zorgen er samen voor dat er nieuwe planten kunnen gaan
groeien. In het perceel waar ik heb geholpen waren op verschillende
plaatsen de uitlopers van de jonge kamperfoelie al zichtbaar. De uitlopers
van de kamperfoelie wikkelen zich in een later stadium om de eiken heen
en vinden daar hun houvast. De kamperfoelie kan in het voorjaar gaan
fungeren als de waardplant van de kleine ijsvogelvlinder.
We hebben dinsdag 13 januari tevens een rondje gelopen door het
beschermingsgebied Manderstreu en het was duidelijk zichtbaar dat er
sprake was van beheer. Tijdens de wandelroute hebben we afgehakte
eiken met kransen van uitlopers gezien. Deze kransen van uitlopers zijn
voordelig voor het vliegend hert om zijn eitjes in af te zetten. Tevens
hebben we de gestructureerde houtwallen zien liggen, waar de braam zich
Figuur 5. Eikenhakhoutperceel Manderstreu te
prima doorheen woekert. Ook deze houtwallen zijn geschikt voor het
Twente.
vliegend hert om zijn eitjes in te leggen. De houtwallen vormen tevens
een geschikte schuilplaats voor andere dieren als de egel en de adder en
de bloemen van de braam bevatten voldoende nectar voor vlinders.
In dit gebied bevinden zich goede bosranden die naar de ene kant toe
overgaan in akkers (omgeven met houtwallen) en naar de andere kant in
hoger gelegen lagen gevormd door bomen voor beschutting. De
uiteenlopende omstandigheden maken dit gebied een geschikte
leefomgeving voor onder andere vlinders. Ze vinden er hun waardplanten,
voedsel en beschutting.

DE VLINDERSTICHTING

2008 |

15

4.10 Vernieuwing informatieboekje spreekbeurtpakket
De Vlinderstichting stelt al jaren een spreekbeurtpakket ter beschikking
aan leerlingen. Al jaren werd hetzelfde informatieboekje verstrekt en mijn
begeleidster vond het er oubollig en achterhaald uitzien. Ineke en ik
waren het er over eens dat het boekje aan vernieuwing toe was.
Ineke en ik hebben het informatieboekje over vlinders beide doorgelezen
en suggesties tot veranderingen doorgegeven. Ik heb de vernieuwde tekst
van het boekje uitgewerkt (zie bijlage 5), Ineke heeft de afbeeldingen
opnieuw aangeleverd en Liesbeth heeft voor een vernieuwde, moderne
lay-out gezorgd.
Titia, Ineke en ik hebben vervolgens de inhoud van het gehele
spreekbeurtpakket doorgenomen en hier en daar wat veranderingen
doorgevoerd. Aankomende jaren heeft De Vlinderstichting weer een
vernieuwd spreekbeurtpakket tot haar beschikking.
4.11 Ontwikkeling spellen
Mijn kennis omtrent verschillende vlindersoorten is aanzienlijk
toegenomen tijdens mijn stage. Ik ben nu in staat om de algemeen
voorkomende vlindersoorten in Nederland te herkennen en bovendien
herken ik van sommige vlindersoorten ook de rups. Door deze toename in
kennis kwam ik op het idee om een vlinderkwartet te maken. Ik ben
vervolgens op vlindernet gaan zoeken naar vrij te gebruiken en geschikte
foto‟s van vlinders en de bijbehorende eitjes, rupsen en poppen. Eén
kwartet bestaat uit het eitje, de rups, de pop en de vlinder van een
algemeen voorkomende soort in Nederland.
Tijdens het maken van het kwartet kwam ik op nog een idee voor een
spel. Ik was zelf erg onder de indruk over de verschillen tussen de onder
en bovenkant van de vleugel van vlindersoorten en weet nu dat bij
sommige soorten (de blauwtjes) de determinatie voornamelijk gebaseerd
is op de verschillen in de onderkant van de vleugel. Zodoende kwam ik op
het idee om buiten een kwartetspel ook een memoriespel te maken
waarin aandacht wordt besteed aan de verschillende kleurpatronen van de
onder- en bovenkant van vlindervleugels. Eén paar van kaarten dat bij
elkaar moet worden gezocht is een kaartje waarop een vlindersoort zo is
afgebeeld dat de bovenkant van de vleugels zichtbaar is en op het tweede
kaartje staat dan de zelfde vlindersoort afgebeeld maar dan met een foto
waarop de onderkant van de vleugel goed zichtbaar is. Op de kaartjes
staat de vlindersoort vermeld zodat de vlindersoort kan worden gekoppeld
aan een kleurpatroon. Deelnemers aan het spel leren de vlindersoorten te
herkennen en te benoemen.
Het doel van bovenstaande spellen is om spelende wijs meer kennis te
vergaren in de kleurpatronen van de verschillende vlindersoorten en
kennis te maken met de uiterlijke verschijningsvormen van de andere
stadia gedurende de levenscyclus van een vlinder. Beide spellen zijn
toegevoegd in bijlage 6.
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4.12 FABI (Fundamental and Applied Biology of Insects)
In verband met mijn stage bij De Vlinderstichting had ik parallel aan mijn
stage het vak FABI lopen. Voor dit vak is het de bedoeling dat je twee
scripties schrijft, een fundamentele en een toegepaste scriptie. Tijdens
mijn stage heb ik voldaan aan mijn fundamentele scriptie genaamd
“Sexuele communicatie via chemische signalen”. Deze keuze is deels
gebaseerd op het feit dat ik al met de chemische communicatie tussen
insecten bezig was voor het lesmateriaal dat ik zou ontwerpen. De
bibliotheek van De Vlinderstichting is ook in het bezit van een exemplaar
van de scriptie “Sexuele communicatie via chemische signalen”. In de
bibliotheek van De Vlinderstichting was nog amper informatie te verkrijgen
over dit onderwerp en vanwege het feit dat het schrijven van de scriptie
parallel liep aan mijn overige werkzaamheden bij De Vlinderstichting ben
ik samen met mijn begeleidster tot de overeenkomst gekomen om een
exemplaar van mijn scriptie bij De Vlinderstichting achter te laten.
De scriptie is in de database van de bibliotheek te vinden onder Reichart,

J. (2008). “Sexuele communicatie via chemische signalen”. RV.0647,
Wageningen.
Ook na de afronding van de toegepaste scriptie “Insecten als biosensor”
zal ik De Vlinderstichting een exemplaar doen toekomen. Deze scriptie zal
in de database van de bibliotheek worden vermeld onder Reichart, J.

(2009). “Insecten als biosensor”. Wageningen.
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5. Leerervaringen

Na vier maanden stage lopen bij De Vlinderstichting en
afwisselende activiteiten heb ik veel ervaringen opgedaan.
Hieronder worden de belangrijkste leerervaringen kort
weergegeven.
5.1 Kennis over natuurorganisaties
Door de stage heb ik een kijkje kunnen nemen in de gang van zaken
binnen een natuurorganisatie. Ik kon me voor de stage niet zo goed een
beeld vormen van de werkzaamheden binnen een natuurorganisatie en
was daar zeer benieuwd naar. Tevens ben ik nu op de hoogte gebracht
van de verscheidenheid aan natuurorganisaties en hoe eventuele
samenwerkingsverbanden zich onderling verhouden.
Ik acht het inzicht omtrent de werkzaamheden bij een natuurorganisatie
zeer waardevol aangezien ik het vermoeden heb dat ik ondanks mijn
huidige keuze voor de lerarenopleiding en het docentschap niet de rest
van mijn loopbaan fulltime werkzaam wil blijven als docent. Ik heb me
door mijn stage een beter beeld kunnen vormen van de werkzaamheden
binnen een natuurorganisatie en zie een baan bij een natuurorganisatie in
de toekomst graag tegemoet. Ik weet door de stage ook dat ik binnen een
natuurorganisatie de kant van de Voorlichting & Educatie op wil. Het was
voor mij dus zeer zinvol om vier maanden mee te kunnen draaien bij De
Vlinderstichting.
5.2 Kennis over vlinders
Tijdens mijn studie heb ik me voornamelijk bezig gehouden met
zoogdieren en heb ik vrij weinig tijd besteed aan insecten en andere
invertebraten. Mijn kennis omtrent insecten en dan met name vlinders is
door de stage bij De Vlinderstichting aanzienlijk gegroeid. Ik heb me met
name verdiept in het groot koolwitje aangezien ik het bestaande
lesmateriaal over het groot koolwitje aan zou vullen met recentelijk
verschenen onderzoeksresultaten. Ik ben ook meer te weten gekomen
over vlinders in het algemeen: ik herken nu vlinders en weet ze te
benoemen, ben op de hoogte van de verschillende vijanden van alle stadia
en weet hoe de verschillende stadia zich tegen vijanden kunnen
verdedigen. Ik heb ook geleerd dat de chemische communicatie van groot
belang is en weet hoe de geurstoffen worden waar genomen en wat de
functie van verschillende geurstoffen is enz.
5.3 Artikel voor in „Vlinders‟
Aansluitend bij mijn stageopdracht (de vertaalslag maken van
wetenschappelijke informatie naar begrijpelijke taal voor basisscholen)
heb ik in samenwerking met Albert Vliegenthart een artikel geschreven
voor in „Vlinders‟. Ik heb deze opdracht ervaren als een grote uitdaging.
Na de eerste versie bleek dat het schrijven van een artikel voor een breed
relatief onwetend publiek helemaal niet zo makkelijk is als dat het mij in
eerste instantie leek.
De feedback die ik van Albert ontving op basis van de eerste versie heeft
mij doen realiseren dat ik moeite heb met (laagdrempelig) schrijven. Ik
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ben vaak aan het definiëren en val regelmatig in herhaling. Bij nader
inzien gebruik ik ook vaak dezelfde woorden. Ik heb de tips gekregen om
meer met synoniemen te spelen en mijn stukken tekst na te lezen op
herhaling en waar nodig de stukken samen te voegen. Tevens heb ik
geleerd dat concrete voorbeelden je verhaal kunnen verduidelijken. Bij het
geven van goede duidelijke voorbeelden heeft Albert me op weg
geholpen, mijn kennis over vlinders was daar te minimaal voor. Het
eindresultaat verschijnt in het mei nummer van „Vlinders‟.
5.4 Lesmateriaal
Ondanks dat ik van tevoren ben gewaarschuwd dat het maken van
lesmateriaal een enorme uitdaging zou worden, had ik me van te voren
niet gerealiseerd dat het zo moeilijk zou zijn. Allereerst vond ik het
bedenken van de juiste onderwerpen al een hele opgave. Na het
onderwerp te hebben bedacht moest ik een geschikte vorm vinden waarin
ik het onderwerp aan zou kunnen bieden. Tenslotte moest de diepgang
waarin het onderwerp kon worden behandeld aansluiten bij de
verschillende doelgroepen waar het lesmateriaal bestemd voor zou zijn.
Ik heb geleerd dat bij het maken van goed, duidelijk lesmateriaal heel wat
komt kijken en dat je dat niet zo even doet. Bij het maken van
lesmateriaal, geldt net als bij het schrijven van een artikel dat je de
schrijftaal aan moet passen aan je doelgroep. Uit eerdere ervaringen wist
ik dat ik het moeilijk vind om het niveau van mijn doelgroep in te schatten
en mijn spraak en schrijftaal daar op aan te passen. Ook tijdens mijn
stage is gebleken dat ik daar nog steeds moeite mee heb. Ik ben me er nu
wel degelijk van bewust dat ik daar in de toekomst veel aandacht aan
moet gaan besteden om een goede docent te kunnen worden.
Tevens heb ik zowel bij het schrijven van het artikel als voor het
ontwikkelen van lesmateriaal ervaren dat het van groot belang is dat je
voor jezelf duidelijk hebt wat je de lezers/leerlingen wilt vertellen. Pas
wanneer je dat voor jezelf duidelijk hebt kan je na gaan denken over de
manier waarop je de informatie over gaat brengen.
Ik heb het bedenken van nieuw lesmateriaal als zeer leerzaam maar ook
als een zware taak ervaren. Ik ben van mening dat enige ervaring in
doceren het maken van lesmateriaal ten goede komt. Als leerkracht weet
je naar mijn idee beter wat er onder de leerlingen speelt en waar ze
interesse voor hebben. Om dit probleem op te vangen heb ik mijn
lesmateriaal laten bekijken door verschillende docenten. De aan- en
opmerkingen heb ik vervolgens weer verwerkt in mijn lesmateriaal. Het
lesmateriaal sluit hierdoor hopelijk beter aan op de behoeften en interesse
van de doelgroepen en is hierdoor beter (praktisch) toepasbaar.
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Bijlage 1. Referenties literatuurstudies
Referenties voor de lessuggesties
 Andersson J, Borg-Karlson A.K, Wiklund C. (2000). Sexual cooperation and conflict in butterflies: a maletransferred anti-aphrodisiac reduces harassment of recently mated females. Proceedings of the Royal Society of
London: 267; 1271-1275.
 Andersson J, Borg-Karlson A.K, Wiklund C. (2003). Antiaphrodisiacs in Pierid butterflies: a theme with
variation. Journal of Chemical Ecology: 29; 1489-1499.
 Fatouros N.E, Huigens M.E, van Loon J.J.A, Dicke M, Hilker M. (2005). Chemical communication: Butterfly antiaphrodisiac lures parasitic wasps. Nature: 433; 704-704.
 Fatouros N.E, van Loon J.J.A, Hordijk K.A, Smid H.M, Dicke M. (2005). Herbivore-induced plant volatiles
mediate in-flight host discrimination by parasitoids. Journal of Chemical Ecology: 31; 2033-2047.
 Tanaka S, Nishida T, Ohsaki N. (2007). Sequential rapid adaptation of indigenous parasitoid wasps to the
invasive butterfly Pieris brassicae. Evolution: 61; 1791-1802.
Referenties voor het artikel
 Bink F.A. (1992). Afweer door signalen. In:Ecologische Atlas van de Dagvlinders van Noordwest-Europa. Schuyt
en Co Uitgevers en Importeurs bv, Haarlem
 Kinoshita M, Shimada N, Arikawa K. (1999). Colour vision of the foraging swallowtail butterfly Papilio xuthus.
The Journal of Experimental Biology: 202; 95-102.
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Bijlage 2. Lessuggesties
Groep 1/2: Vingerverf vlinder
Bedoeling
Aan de hand van een vaste vorm (de handen) een tekening maken van een vlinder.
Werkvorm
Individueel, knutselen
Materiaal
Vingerverf
Gewone plakaatverf
Kwasten
Vellen stevig papier
Handjes van de leerlingen
Werkwijze:
De leerlingen dopen beiden handjes in de vingerverf in de kleur die ze mooi vinden. Uiteraard kan er natuurlijk
ook voor ieder handje een andere kleur gekozen worden. Vervolgens zetten ze hun handen tegelijker tijd op een
vel papier in de volgende positie (figuur 1).
De duimen vormen zo de voelsprieten van de vlinder en de overige vier vingers kunnen de voorvleugels
voorstellen. De rest van de vlinder kan met gewone verf bijgetekend worden naar eigen wens.

Figuur 1. Positie van de handen voor de vingerverf vlinder.
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Groep 3/4: Glas in lood vlinder
Bedoeling:
Stimuleren van de fijne motoriek
Werkvorm:
Knutselen, individueel
Materialen:
Vel zwart knutselkarton (of andere kleur)
Vliegerpapier in verschillende kleuren
Prikpennen
Prikmatjes
Sjabloon van een vlinder
Potlood
Lijm
Sjabloon van een vlinder
Schaar
Uitvoering:
Laat de leerlingen zelf een vlinder tekenen of geef ze een kopie van onderstaande afbeelding. Laat de leerlingen
onderstaande afbeelding uitknippen en de witte delen met een prikpen verwijderen. Er ontstaat een sjabloon.
Vervolgens kunnen de leerlingen het sjabloon van de vlinder overtrekken op een vel stevig karton. De
vleugeldelen die de leerling met vliegerpapier wil bekleden kunnen weer worden verwijderd met behulp van de
prikpen. De vleugeldelen kunnen worden beplakt met vliegerpapier naar keuze. Iedere leerling maakt zijn/haar
eigen mooi gekleurde vlinder.
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Groep 5/6: Glas in lood vlinder
Bedoeling:
Stimuleren van de fijne motoriek
Werkvorm:
Knutselen, individueel
Materialen:
Vel zwart knutselkarton
Vliegerpapier in verschillende kleuren
Prikpennen
Prikmatjes
Sjabloon van een vlinder
Potlood
Lijm
Sjabloon van een vlinder
Schaar
Uitvoering:
Laat de leerlingen zelf een vlinder tekenen of geef ze een kopie van onderstaande afbeelding. Laat de leerlingen
onderstaande afbeelding uitknippen en de witte delen met een prikpen verwijderen. Er ontstaat een sjabloon.
Vervolgens kunnen de leerlingen het sjabloon van de vlinder overtrekken op een vel stevig karton. De
vleugeldelen die de leerling met vliegerpapier wil bekleden kunnen weer worden verwijderd met behulp van de
prikpen. De vleugeldelen kunnen worden beplakt met vliegerpapier naar keuze. Iedere leerling maakt zijn/haar
eigen mooi gekleurde vlinder.
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Groep 5/6: Vlinderstrip chemische communicatie bij het groot koolwitje
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Groep 5/6: Lepuzza Vlindra
Bedoeling:
Inzicht verwerven in verschillende vormen
Werkvorm:
Klassengesprek, in groepjes oefenen
Materialen:
Gekleurd karton, in verschillende kleuren
Potlood
Schaar
Uitvoering:
Voorafgaand aan de groepsoefening vind er een klassengesprek plaats, waarin de verschillende vormen van de
puzzelstukken besproken worden. De docent demonstreert dat twee driehoeken tegen elkaar aan weer een
vierkant vormen. Vervolgens laat je de leerlingen allemaal zelf een setje van puzzelstukken maken aan de hand
van onderstaande afbeelding. Daarbij is het de bedoeling dat driehoeken en vierkanten met dezelfde grootte
dezelfde kleur krijgen. In figuur 1 staan de verschillende puzzelstukken afgebeeld, van links naar rechts mogen
de puzzelstukken 4 maal, 4 maal, 6 maal en 2 maal worden geknipt uit het gekleurde karton.
De vijf verschillende figuren kunnen gevormd worden met de verschillende puzzelstukken. Voor een figuur
hoeven niet alle puzzelstukken gebruikt te worden.
De leerkracht kan er een spelelement aan toe voegen. Het groepje dat als eerste 2 afbeeldingen heeft gevormd,
heeft gewonnen en die leerlingen krijgen bijvoorbeeld een snoepje of iets dergelijks.

Figuur 1. De puzzelstukken.

Opdracht:
Vorm in groepjes de onderstaande figuren.
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De figuren

Figuur 1

Figuur 2
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Figuur 3

Figuur 4
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Figuur 5

De antwoorden

Figuur 1
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Figuur 2

Figuur 3
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Figuur 4

Figuur 5
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Groep 7/8: Lepuzza Vlindra
Bedoeling:
Inzicht verwerven in verschillende vormen
Werkvorm:
Klassengesprek, in groepjes oefenen
Materialen:
Gekleurd karton, in verschillende kleuren
Potlood
Schaar
Uitvoering:
Voorafgaand aan de groepsoefening vind er een klassengesprek plaats, waarin de verschillende vormen van de
puzzelstukken besproken worden. De docent demonstreert dat twee driehoeken tegen elkaar aan weer een
vierkant vormen. Vervolgens laat je de leerlingen allemaal zelf een setje van puzzelstukken maken aan de hand
van onderstaande afbeelding. Daarbij is het de bedoeling dat driehoeken en vierkanten met dezelfde grootte
dezelfde kleur krijgen. In figuur 1 staan de verschillende puzzelstukken afgebeeld, van links naar rechts mogen
de puzzelstukken 4 maal, 4 maal, 6 maal en 2 maal worden geknipt uit het gekleurde karton.
De vijf verschillende figuren kunnen gevormd worden met de verschillende puzzelstukken. Voor een figuur
hoeven niet alle puzzelstukken gebruikt te worden.
De leerkracht kan er een spelelement aan toe voegen. Het groepje dat als eerste 2 afbeeldingen heeft gevormd,
heeft gewonnen en die leerlingen krijgen bijvoorbeeld een snoepje of iets dergelijks.

Figuur 1. De puzzelstukken.

Opdracht 1:
Vorm in groepjes de verschillende figuren.
Opdracht 2:
Bedenk individueel of in groepjes een eigen ontwerp voor een vlinderpuzzel en laat je klasgenoten hem oplossen.
Probeer de vlinderpuzzel te ontwerpen met de bestaande puzzelstukken.
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De figuren

Figuur 1

Figuur 2
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Figuur 3

Figuur 4
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Figuur 5

De antwoorden

Figuur 1
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Figuur 2

Figuur 3

DE VLINDERSTICHTING

2008 |

37

Figuur 4

Figuur 5
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Groep 7/8:
Les 1. Volledige of onvolledige gedaanteverwisseling?
Lesopbouw:
Deze les bestaat uit een klassikale bespreking waarin de theorie van de gedaanteverwisseling uit zal worden
gelegd, zowel de volledige als de onvolledige gedaanteverwisseling komt aan de orde.
Voor het uitvoeren van de bijbehorende opdrachten (met name opdracht 3) is de aanwezigheid van computers en
de beschikking tot internet een vereiste!
Theorie:
De gedaanteverwisseling (=metamorfose) houdt een verandering van vorm in.
De gedaanteverwisseling kan volledig en onvolledig plaatsvinden. De gedaanteverwisseling van de vlinder is
volledig, na een aantal vervellingen (meestal 3-5) verpopt de rups. Uit de pop kruipt uiteindelijk een vlinder. De
vlinder is totaal anders van vorm dan de rups.
Dieren kunnen ook een onvolledige gedaanteverwisseling doormaken. Dat betekent dat de larve steeds meer op
het volwassen individu gaat lijken na iedere vervelling. Een dier dat onvolledige gedaanteverwisseling doormaakt
heeft geen popstadium. Voorbeelden van diersoorten die een onvolledige gedaanteverwisseling ondergaan zijn
libellen, juffers, kakkerlakken, sprinkhanen en wantsen. Motiveer de leerlingen tijdens de behandeling van de
theorie tot het nadenken over onvolledige gedaanteverwisseling. Stel vragen en peil hiermee of de leerlingen al
enig vermoeden hebben wat onvolledige gedaanteverwisseling inhoudt en wat het verschil is met volledige
gedaanteverwisseling. De leerlingen krijgen de gelegenheid om in tweetallen (of andere groepsgrootte) op te
zoeken wat onvolledige gedaanteverwisseling precies inhoudt. Vervolgens kunnen de opdrachten 2 en 3 op
werkblad 1 worden ingevuld.

Figuur 1. Levenscyclus van het groot koolwitje. Met foto‟s van M. Jansson (midden boven), S. Jantjes (rechts), B. van de Dijk
(midden onder) en M. Schut (links).
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Opdrachten
Opdracht 1:
Laat de leerlingen een rups en een vlinder van de kweek in de klas met elkaar vergelijken (de vergelijking kan
uiteraard ook gemaakt worden aan de hand van plaatjes van een vlinder en een rups, duidelijke afbeeldingen zijn
toegevoegd op de volgende pagina). Laat de leerlingen de verschillen tussen de vlinder en de rups opschrijven in
tabel 1 van werkblad 1.
Opdracht 2:
In de levenscyclus van de vlinder maakt de rups volledige gedaanteverwisseling door. Laat de leerlingen
uitzoeken welke dieren nog meer een volledige gedaanteverwisseling doormaken en laat ze die noteren in de
linker kolom van tabel 2 op werkblad 1.
Opdracht 3:
Laat de leerlingen in tweetallen de levenscyclus van verschillende diersoorten (wantsen, kakkerlakken, libellen,
juffers, sprinkhanen) die een onvolledige gedaanteverwisseling ondergaan uitzoeken en kort samenvatten op
papier. Er kan eventueel gekozen worden om de tweetallen hun levenscyclus kort te laten presenteren aan de
rest van de klasgenoten.
De rechter kolom van opdracht 2 (dieren die een onvolledige gedaanteverwisseling ondergaan) kan nu door
iedere leerling individueel verder worden ingevuld.
Afbeeldingen rups en vlinder van het groot koolwitje
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Groep 7/8:
Werkblad 1. Volledige of onvolledige gedaanteverwisseling?
Opdracht 1. Kenmerken van de rups en de vlinder
Vul in onderstaande tabel een aantal kenmerken in waaraan je een rups en een vlinder kan herkennen en waarin
ze van elkaar verschillen.
Kenmerken rups

Kenmerken vlinder

Tabel 1.

Opdracht 2. Volledige of onvolledige gedaanteverwisseling?
Zet de volgende dieren in het juiste rijtje: juffers- muggen- vliegen- libellen- sprinkhanen- kevers- kakkerlakkenwantsen.
Volledige
gedaanteverwisseling

Onvolledige
gedaanteverwisseling

Tabel 2.

Opdracht 3. Levenscyclus van dieren met onvolledige gedaanteverwisseling
Teken in onderstaande ruimte de levenscyclus van een dier dat een onvolledige metamorfose ondergaat. De
volgende worden moeten in de tekening terugkomen: nimf- imago- ei- nimf- vervellingen- laatste vervelling.
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Groep 7/8:
Les 2. Anatomie en uiterlijke kenmerken van libellen [uit „Op onderzoek naar vlinders en libellen]
Lesopbouw:
Deze les borduurt voort op les 1 uit deze docentenhandleiding. Vooraf aan de theorie behorende bij les 2 kan de
theorie van les 1 herhaald worden. Door middel van vragen stellen kan gepeild worden of de leerlingen het
verschil tussen volledige en onvolledige gedaanteverwisseling nog kunnen opnoemen. De levenscyclus van een
libel (diersoort dat een onvolledige gedaanteverwisseling ondergaat) staat afgebeeld in figuur 1. Vervolgens kan
worden doorgegaan met de klassikale bespreking van de theorie van les 2 (zie onder). Deze les en bijbehorende
opdrachten hebben betrekking op de uiterlijke kenmerken van de libel, de anatomie van de libel en het verschil
tussen libellen en juffers. De verschillen tussen juffers en libellen kunnen duidelijk worden gemaakt aan de hand
van toegevoegde foto‟s van juffers en libellen.
Deze les kan worden aangevuld met een practicum “Buiten juffers en libellen zoeken en bekijken”. Een
beschrijving van de zichtbare libellen en juffers in de stad en dorpen en de foto‟s van deze libellen en juffers treft
u na de handleiding voor deze les aan.

Figuur 1. Levenscyclus van de grote keizerlibel, onvolledige gedaanteverwisseling, met foto‟s van J. Bouwman ( A), A. Jacobs
(B) en T.Termaat (C).

Theorie:
Uiterlijke kenmerken van een libel
De uiterlijke verschijningsvorm van de libel kan worden besproken aan de hand van een plaatje uit een boek of
één van de toegevoegde foto‟s (zie onder).
Kenmerken die in de klassikale bespreking aan de orde moeten komen zijn:
1. Libellen hebben een lang en slank achterlijf.
2. Libellen hebben een stevig borststuk met naar voren gerichte poten.
3. Libellen bezitten twee paar doorzichtige, stevige vleugels met veel aders.
4. Libellen hebben een zeer beweeglijke kop met grote, bolvormige ogen.
5. Op de kop van libellen zitten ook onopvallende, korte en dunne voelsprieten.
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Anatomie van de libel
Aan de hand van een duidelijk plaatje van een libel of eventueel een echt exemplaar wordt de anatomie van de
libel besproken. De leerkracht wijst de lichaamsdelen aan en vertelt de functie van de afzonderlijke
lichaamsdelen. De lichaamsdelen die ten minste aan de orde moeten komen zijn; de kop, de ogen, de
voelsprieten mits zichtbaar, het borststuk, het achterlijf, de vleugels, de poten, de legboor (vrouwelijke libel) en
de achterlijfsaanhangsels (mannelijke libel). De functie van de lichaamsdelen wordt hieronder kort beschreven.
 Kop en ogen
Op de beweeglijke kop bevinden zich de facetogen of samengestelde ogen. De ogen van een libel bestaan uit
allemaal naast elkaar gelegen kleine oogjes. De tienduizenden kleine ogen vormen samen een bolvormig oog,
waarmee libellen zowel dichtbij als veraf goed zien en licht en donker kunnen waarnemen.
 Antennen
Behalve de facetogen zitten er op de kop van de libel ook antennen. De antennen zijn erg kort en dun en
daardoor niet opvallend. De antennen zijn gevoelig voor bewegingen en er kan op korte afstand mee geroken
worden. Verder wordt er gedacht dat libellen hun antennen vooral gebruiken om hun snelheid tijdens de vlucht te
meten.
 Vleugels
Een libel heeft twee paar vleugels die verbonden zijn aan het borststuk van de libel. Libellen zijn in staat om hun
vleugels onafhankelijk van elkaar te bewegen.
 Pterostigma
Een pterostigma is een verdikt en opvallend gekleurd vlekje op de vleugels van libellen. Alle vier de vleugels van
libellen hebben een pterostigma aan de voorrand van de vleugel net iets voor het einde van de vleugel. De plaats
van de pterostigma, de grootte en de kleur verschillen per soort en de pterostigma kunnen om die reden als
determinatiekenmerk dienen.
 Achterlijf
Het achterlijf van libellen is lenig en bestaat uit losse segmenten. Het lenige achterlijf heeft een dubbele functie;
tijdens het vliegen wordt het achterlijf gebruikt als stuur en tijdens de voortplanting komt het lenige achterlijf
goed van pas bij de vorming van een paringswiel [figuur 2].
A

 F. Baardman

B

 K. Huskens

Figuur 2. Paringswiel bij grote keizerlibel (A) en bij het lantaarntje (B).
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 Achterlijfsaanhangsels
De term achterlijfsaanhangsels wordt in het algemeen gebruikt om aanhangselen aan het achterlijf van insecten
aan te duiden die doorgaans van belang zijn bij de voortplanting. De mannetjes van de echte libellen en juffers
hebben achterlijfsaanhangsels aan het laatste segment van het achterlijf. Bij de mannetjes bevinden zich zowel
aan de bovenkant als aan de onderkant van het laatste achterlijfsegment twee aanhangsels. De
achterlijfsaanhangsels zijn bedoeld om de vrouwtjes tijdens de paring vast te kunnen pakken aan de achterzijde
van de kop (echte libellen) of bij het halsschild (juffers) en zo een paringswiel te kunnen vormen. De vrouwtjes
hebben aan één van de laatste achterlijfsegmenten een legboor. De legboor wordt gebruikt om de eitjes af te
zetten in stengels van planten of in het water enz.
 Borststuk
Het borststuk van libellen is stevig omdat daar de vliegspieren zitten. Het borststuk is een beetje naar achteren
gekanteld waardoor de klap tussen een libel en zijn prooi goed opgevangen kan worden. Door de naar
achterkanteling van het borststuk staan de poten enigszins naar voren gericht waardoor de prooi al vliegend kan
worden opgegeten.
Verschil tussen libellen en juffers
Libellen worden onderverdeeld in twee groepen: de juffers en de echte libellen. Ze zijn van elkaar te
onderscheiden door naar de vorm van de vleugels te kijken. Bij juffers zijn de voor- en achtervleugels namelijk
gelijk van vorm. Bij de echte libellen zijn de achtervleugels breder dan de voorvleugels. Buiten de vorm van de
vleugels zijn juffers en libellen ook van elkaar te onderscheiden op basis van:
1. hun grootte; juffers zijn kleine slanke libellen en echte libellen zijn grote sterke libellen
2. hun snelheid; juffers vliegen rustig en echte libellen kunnen snel vliegen
3. de stand van hun vleugels in rust; juffers houden hun vleugels langs hun achterlijf gevouwen of soms recht
omhoog terwijl echte libellen hun vleugels meestal horizontaal gespreid of zelfs een beetje naar voren houden
4. de plaats van hun ogen; juffers hebben de ogen aan de zijkant van de kop en echte libellen hebben hun ogen
meer in het midden van de kop zitten en soms zitten beide ogen zelfs tegen elkaar aan
Opdrachten:
De leerlingen zijn na de klassikale bespreking van de theorie in staat om het werkblad behorende bij deze les in
te vullen (werkblad 2). Dit werkblad bevat vier opdrachten.
Na afloop van de les kunnen de antwoorden klassikaal besproken worden.
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Naar keuze “Buiten juffers en libellen zoeken en bekijken”
Ook in de stad en in dorpen is het mogelijk om libellen en juffers te zien. Libellen en juffers brengen het grootste
gedeelte van hun leven als larve in het water door. Geslachtsrijpe libellen keren terug naar het water om een
partner te vinden, te paren en eitjes af te zetten. Vrouwtjes zetten hun eitjes langs de waterkant of zelfs in het
water af.
In het voorjaar en de zomer is de kans zeer zeker aanwezig om ook in tuinvijvers en vijvers in parken libellen en
juffers aan te treffen. Veel voorkomende libellen in de stad zijn de platbuik welke vanaf mei tot juni te vinden
moet zijn. Een libel die vaak voorkomt in tuinen met een vijver in de buurt is de blauwe glazenmaker. Deze libel
valt op door zijn grote formaat en vliegt sloom en laag over de grond. De blauwe glazenmaker zou van juli tot en
met september zeker te vinden moeten zijn. De algemeenste heidelibel in de stad is de bloedrode heidelibel en
vliegt van juli tot en met september zeker rond.
Een aantal juffers die in een stadspark of bij een tuinvijver te vinden zouden moeten zijn, zijn de vuurjuffer, het
lantaarntje en de houtpantserjuffer. De vuurjuffer kan je bijna niet missen tussen mei en juni en is te herkennen
aan zijn rode kleur. Het lantaarntje vliegt van mei tot en met augustus en kan bij elk watertype voorkomen. Het
lantaarntje is de algemeenste soort van Nederland. Tenslotte de houtpantserjuffer die tussen juli en september
makkelijk te vinden is op plekken waar takken van bomen en struiken over het water hangen. Op deze takken
worden de eitjes gelegd.
Libellen
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Juffers

Voor meer informatie over libellen kunt u de website van De Vlinderstichting raadplegen, www.vlinderstichting.nl.
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Groep 7/8:
Werkblad 2. Anatomie en uiterlijke kenmerken van libellen.
Opdracht 1. Kenmerken van de libel
Vul in onderstaande tabel vijf kenmerken van een libel in.
Kenmerken libellen

Tabel 1.

Opdracht 2. Anatomie libel
Plaats de juiste woorden bij de juiste structuren in onderstaande figuur. Ieder woord kan eenmaal gekozen
worden.
Keuze uit de volgende woorden is mogelijk: legboor- kop- borststuk- vleugels- achterlijf- facetoog- pterostigmaschouder- achterlijfsaanhangsels

Figuur 1

Opdracht 3. Verschillen tussen juffers en libellen
Vul in onderstaande tabel de drie kenmerken in tussen juffers en libellen waaraan je beide van elkaar kunt
onderscheiden. Noem een verschil tussen een juffer en libel in vleugels, ogen en grootte van het insect.
Kenmerken juffer

Kenmerken libel

Tabel 2.

DE VLINDERSTICHTING

2008 |

47

Opdracht 4. Juffer of libel?
Onderstaande afbeeldingen geven een juffer of een libel weer. Zet bij alle afbeeldingen of het een juffer of een
libel is.

1

2

 T. Termaat

 K. Huskens

3
 E. Schoppers

4
 T. Termaat
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5
 K. Huskens

6

7
 C. van Haren

 K. Huskens

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

8
 K. Huskens
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Groep 7/8:
Antwoordblad 1. Volledige of onvolledige gedaanteverwisseling?
Opdracht 1. Kenmerken van de rups en de vlinder
Kenmerken rups

Kenmerken vlinder

geen vleugels
kaken om te kunnen eten
geen antenne
13 lichaamssegmenten (inclusief kop)
3 paar echte poten
5 paar zuignappen

wel vleugels
roltong
antenne
facetogen
3 paar echte poten
kop, borststuk, achterlijf (ook 13 segmenten)

Tabel 1.

Opdracht 2. Volledige of onvolledige gedaanteverwisseling?
Volledige gedaanteverwisseling

Onvolledige gedaanteverwisseling

vlieg
mug
kever

libellen
sprinkhanen
juffers
wantsen
kakkerlakken

Tabel 2.

Opdracht 3. Levenscyclus van dieren met een onvolledige gedaantewisseling
Onderstaand figuur geeft de levenscyclus van een dier met een onvolledige gedaanteverwisseling weer.

Figuur 1. Levenscyclus van een dier met onvolledige gedaanteverwisseling.
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Groep 7/8:
Antwoordblad 2. Anatomie en kenmerken van libellen
Opdracht 1. Kenmerken van de libel
Kenmerken libel
Twee paar doorzichtige vleugels, de vleugels kunnen onafhankelijk van elkaar bewegen
Grote bolvormige ogen op beweeglijke kop
Onopvallende korte en dunne voelsprieten
Lang en slank achterlijf, het achterlijf is lenig
Stevig borststuk
Tabel 1.

Opdracht 2. Anatomie libel

Figuur 1. Schematische weergave van de lichaamsdelen van een libel.

Opdracht 3. Verschillen tussen juffers en libellen
Kenmerken juffer

Kenmerken libel

Kleine slanke libellen
Vleugels in rust langs achterlijf gevouwen
Ogen aan zijkant van de kop

Grote, sterke libellen
Vleugels in rust meestal horizontaal gespreid
Ogen in midden van de kop of tegen elkaar aan

Tabel 2.

Opdracht 4. Juffer of libel?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

juffer (vuurjuffer)
libel (blauwe glazenmaker)
libel (viervlek)
juffer (watersnuffel)
juffer (kleine roodoogjuffer)
libel (grote keizerlibel)
juffer (gewone pantserjuffer)
libel (paardenbijter)
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Groep 7/8:
Les 3. Chemische communicatie
Bedoeling:
De manieren waarop gecommuniceerd kan worden behandelen. De manier waarop insecten (vlinders)
communiceren nader belichten.
Werkvormen:
1. Klassikale bespreking van de theorie en doorlezen van werkblad 1.
2. Zelfstandig werken aan de werkbladen 2 en 3.
Materialen:
Deze handleiding als leidraad voor het klassengesprek en de drie werkbladen
1. Werkblad 1: Kort verhaal; chemische spionage door de sluipwesp Trichogramma brassicae
2. Werkblad 2: Strip; Het avontuur van sluipwesp Tycha
3. Werkblad 3: Stellingen
Uitvoering:
Deze les kan begonnen worden met een spelelement. Laat de leerlingen de woorden zender, ontvanger en
boodschap raden door galgje te spelen. Nadat alledrie de woorden zijn geraden kan het basisprincipe van de
communicatie worden uitgelegd: voor communicatie heb je een zender, een ontvanger en een boodschap nodig
[Afbeelding 1]. De boodschap kan verpakt zijn in een geluid of een lichtsignaal. De boodschap wordt door de
zender overgebracht naar de ontvanger die op de boodschap kan reageren, mits de ontvanger de boodschap
begrijpt. Laat de leerlingen nadenken over wat een boodschap begrijpbaar maakt. Denk hierbij aan dezelfde taal
spreken, hard genoeg spreken enz.
Leg de leerlingen vervolgens uit dat de zender ontvanger kan worden en daarna weer een zender kan zijn.
Communiceren is een wisselwerking van naar elkaar luisteren, de boodschap begrijpen en op de boodschap
reageren.
Bij communicatie is het dus van belang dat de zender en de ontvanger dezelfde taal spreken, dat ze elkaar
kunnen begrijpen. Laat de leerlingen nu de volgende vraag beantwoorden: Jullie weten nu hoe mensen verbaal

met elkaar communiceren, maar hoe communiceren dieren dan met elkaar? Kunnen dieren praten?

Afbeelding 1. Basisprincipe van communiceren.

Je kunt de leerlingen eventueel op weg helpen door te vragen wie er thuis huisdieren heeft, een hond of een
konijn. Voorbeelden van communicatie bij konijnen en honden zijn:
 Het grommen van een hond naar een andere hond.
 De staart tussen de benen bij een hond in het bijzijn van een andere hond.
 Een lage houding van een hond ten opzichte van een andere hond. Hoogste hond is de baas over de in rang
lagere hond.
 Honden geven hun territorium aan door het af te bakenen met urine sporen.
 Een konijn bakent territorium af door zijn/haar kin langs objecten te halen. Onder de kin zit een geur klier.
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Dieren kunnen onder andere dus met elkaar „praten‟ door middel van geuren, de boodschap zit verpakt in een
geur. De zender verspreidt een geur en de ontvanger neemt de geur waar en begrijpt de boodschap die zijn/haar
soortgenoot ermee wil afgeven. De ontvanger kan op de boodschap reageren, dit uit zich meestal in een
verandering van gedrag in de ontvanger, bijvoorbeeld in vluchtgedrag wanneer de ontvanger in het territorium
van de zender komt. De ontvanger kan als reactie ook een geurstof afscheiden, de ontvanger wordt hierdoor de
zender.
Voor de (juiste) reactie op een boodschap is het noodzakelijk dat de ontvanger de boodschap begrijpt. In het
geval van mensen moeten ze dezelfde taal spreken. Iemand die alleen Nederlands praat zal iemand die alleen
Engels praat niet begrijpen.
Bij communicatie op basis van geuren is het van belang dat de geur van een hond wordt waargenomen door een
andere hond. Een kat zou de boodschap van een hond niet goed begrijpen. Een hond en een kat spreken als het
ware een andere taal.
Insecten, dus ook vlinders communiceren onder andere met elkaar door het gebruik van geurstoffen. Deze
manier van communiceren wordt chemische communicatie genoemd. Bij chemische communicatie kan er gebruik
gemaakt worden van verschillende soorten geurstoffen, zo heb je de feromonen en de allelochemicaliën.
Feromonen zijn chemische stoffen die meestal uit een mix van stoffen bestaan en een gedragsverandering
teweeg brengen in de ontvanger, beide individuen behoren tot dezelfde soort. Bij de allelochemicalien worden de
chemische stof die wordt uitgescheiden door een soort benut door een andere soort. Hier wordt in de vervolg les
„Vijanden van vlinders‟ aandacht aan besteed.
Chemische communicatie is van groot belang bij de voortplanting. Vrouwelijke vlinders lokken mannetjes met een
seksferomoon. De mannetjes kunnen de vrouwtjes hierdoor makkelijk vinden. Het lokken van mannelijke vlinders
voor de voortplanting is helemaal van belang in het geval van de vleugelloze vrouwtjesvlinders van de grote
wintervlinder. De vleugelloze vrouwtjes zijn vrijwel immobiel en het kunnen lokken van een mannetje voor de
paring is noodzakelijk voor de instandhouding van de soort.
Communiceren met behulp van geurstoffen heeft zowel voor- als nadelen.
Een goed voorbeeld van een voordeel kan worden gegeven aan de hand van het groot koolwitje. Na de paring
geeft het mannetje van het groot koolwitje een geurstof af (benzyl cyanide) aan het bevruchte vrouwtje. Het
vrouwtje wordt daardoor minder aantrekkelijk voor andere mannetjes, ze ruikt naar een mannetje (chemische
mimicry). Het vrouwtje paart hierdoor niet nog met een ander mannetje en het eerste mannetje is zeker van het
feit dat hij zich heeft voortgeplant.
De afgifte van benzyl cyanide op het bevruchte vlindervrouwtje heeft echter ook een nadeel. De aanwezigheid
van de geurstof geeft aanleiding tot chemische spionage. De sluipwesp Trichogramma brassicae gebruikt de
geurstof voor de opsporing van bevruchte vlindervrouwtjes, onder andere van het groot koolwitje. De sluipwesp
is instinctief in staat om bevruchte van onbevruchte vlindervrouwtjes te scheiden. De wespen kruipen op de lijfjes
van de bevruchte vlinders en liften met ze mee naar de locatie waar de vlinder haar eitjes gaat leggen.
Vervolgens kan de wesp haar eigen eieren in de vers gelegde vlindereitjes deponeren. Uit de vlindereitjes komen
wespen in plaats van rupsen. Hiermee is de waardplant van de rups bij voorbaat beschermd tegen vraat.
De geurstof benzyl cyanide fungeert hier zowel als feromoon maar dus ook als allelochemische stof. Een
allelochemische stof is verantwoordelijk voor de communicatie tussen verschillende soorten. Het feromoon benzyl
cyanide is voor de onderlinge communicatie tussen vlinders bedoeld om het reeds bevruchte vrouwtje
onaantrekkelijk te maken voor andere vlindermannetjes. De sluipwesp kan de geurstof benzyl cyanide echter ook
waarnemen en gebruikt de geurstof om bevruchte vrouwtjes op te sporen. Vlinders communiceren daarmee
(ongewenst) ook met insecten van andere soorten. De vlinder ondervindt uiteindelijk nadeel aan deze
communicatie.
Om deze informatie duidelijk te maken aan de leerlingen bestaan er een drietal werkbladen. Het eerste werkblad
is een kort verhaal vanuit het oogpunt van een sluipwesp (Trichogramma brassicae) dat nog in een vlindereitje zit
en vertelt hoe zij daar terecht is gekomen en wat er verder met haar gaat gebeuren tijdens de rest van haar
leven. De bedoeling van het tweede werkblad is dat de leerlingen aan de hand van zeven afbeeldingen met
bijbehorende tekst een strip vormen dat het avontuur van sluipwesp Tycha vertelt.
Het derde werkblad is een soort toets, het is een lijst met stellingen waarvan de leerlingen aan moeten geven en
uit moeten leggen waarom de stellingen goed of fout zijn.
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Groep 7/8:
Les 3. Chemische communicatie.
Werkblad 1. Kort verhaal; chemische spionage door de sluipwesp Trichogramma brassicae
Hallo kinderen, hier ben ik! Jullie zien me niet maar ik zit samen met mijn broertjes en zusjes in een
eitje van het groot koolwitje Iris. Ik ben nu nog heel klein, zo klein dat je me met het blote oog bijna
niet kunt zien. Zal ik jullie eens vertellen hoe ik hier terecht ben gekomen?
Mijn moeder, een hele kleine sluipwesp van een halve millimeter
groot, is op mevrouw groot koolwitje Iris geklommen. Er waren
meerdere vlindervrouwtjes van het groot koolwitje in de buurt,
maar mijn moeder heeft groot koolwitje Iris uitgekozen. Iris had
namelijk al gepaard met een vlindermannetje. Het mannetje heeft
Iris bevrucht en aan Iris een geur afgegeven waardoor ze anders
ruikt dan vrouwtjes van het groot koolwitje die nog niet bevrucht
zijn. Deze geur zorgt ervoor dat bevruchte vlindervrouwtjes niet
meer aantrekkelijk zijn voor andere mannetjes. Mijn moeder
herkent de geur van bevruchte vlindervrouwtjes van het groot
koolwitje ook en kruipt speciaal op de lijfjes van deze vrouwtjes
omdat die eieren gaan leggen die mijn moeder nodig heeft; mijn
moeder is dus een geur-spion. Drie dagen geleden kwam mijn
moeder Iris tegen en is op haar gaan zitten.
Groot koolwitje Iris is op een gegeven moment op zoek gegaan
naar een geschikte koolplant om haar eitjes op af te zetten. Mijn
moeder heeft mee gelift op haar rug naar de koolplant. Bij het
vinden van een geschikte koolplant is Iris neergestreken op de bladeren van de koolplant en is mijn
moeder van Iris afgeklommen. Groot koolwitje Iris heeft haar eitjes afgezet en is weer vertrokken.
Mijn moeder is naar de verse eitjes toegelopen en heeft haar eigen eitjes in de eitjes van Iris gelegd!
Mijn moeder kan zelf kiezen hoeveel eitjes ze in een vlindereitje legt, ook kan mijn moeder zelf
bepalen of er wespenmannetjes of wespenvrouwtjes uit de wespeneitjes komen.
Ik zit nu dus samen met een aantal broertjes en zusje in een eitje van Iris. Naast ons eitje liggen
waarschijnlijk nog meer eitjes die zijn afgezet door groot koolwitje Iris. Grote koolwitjes leggen altijd
meerdere eitjes in groepjes bij elkaar op een koolplant. Mijn moeder kan best in meer van de eitjes
van Iris haar eigen eitjes hebben gelegd.
De vlindereitjes waarin mijn moeder haar eigen eitjes heeft gelegd worden na drie dagen donkerder
van kleur. Het eitje waar ik met mijn broertjes en zusjes al drie dagen in zit is ook al donkerder aan
het worden en over ongeveer vijf tot zeven dagen kruipen wij uit het vlindereitje in plaats van het
hele kleine rupsje van het groot koolwitje.
Wanneer ik uit het vlindereitje ben gekropen ga ik op zoek naar een
partner, een mannelijk klein sluipwespje. Na de paring ga ook ik op
zoek naar een bevrucht groot koolwitje. Ik ruik net als mijn moeder
verschil tussen vlindervrouwtjes die al met een mannetje gepaard
hebben en vlindervrouwtjes die nog niet gepaard hebben. Ik zal op
het lijfje van een bevrucht vlindervrouwtje klimmen en meeliften
naar de koolplant waar de vlinder haar eitjes af zal zetten. Ik leef als
volwassen sluipwesp ongeveer tien dagen en in mijn korte leven ben
ik van plan om mijn eitjes een aantal keren in de eitjes van een
groot koolwitje te leggen. De wespen die uit de vlindereitjes kruipen
doen weer precies hetzelfde en daarmee is onze levenscyclus rond.
De levenscyclus van het groot koolwitje wordt door ons
onderbroken. Uit het vlindereitje kruipt geen rups die tot een vlinder
kan veranderen. De levenscyclus van het groot koolwitje wordt
gestopt.
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Groep 7/8:
Les 3. Chemische communicatie.
Werkblad 2. Stripverhaal; Het avontuur van sluipwesp Tycha
Opdracht
Knip onderstaande afbeeldingen uit en plak de plaatjes op de juiste volgorde in de kaders op de volgende
bladzijden. Na afloop is er een strip ontstaan over Tycha de sluipwesp. De plaatjes kunnen worden ingekleurd.
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Groep 7/8:
Les 3. Chemische communicatie.
Werkblad 3. Stellingen
Opdracht
Geef aan of onderstaande stellingen juist of onjuist zijn en leg je antwoord uit.
1.
2.
3.
4.
5.

Om te kunnen communiceren heb je alleen een zender en een boodschap nodig.
Een lichtsignaal maar ook een geleuidsignaal kan een boodschap bevatten.
Communiceren kan ook met behulp van een geurstof, dit wordt chemische communicatie genoemd.
Chemische communicatie heeft alleen voordelen.
Een vlindervrouwtje kan een vlindermannetje lokken door een geurstof (seksferomoon) uit te scheiden, dit is
van belang bij de voortplanting.
6. De sluipwesp Trichogramma brassicae heeft vorkeur voor onbevruchte vrouwtjes.
7. Het groot koolwitje legt haar eitjes op allerlei verschllende planten.
8. De sluipwesp Trichogramma brassicae vindt de vlindereitjes door mee te liften op een bevrucht groot
koolwitje.
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Groep 7/8:
Les 3. Chemische communicatie.
Antwoordblad. Stripverhaal; Het avontuur van sluipwesp Tycha
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Groep 7/8:
Les 3. Chemische communicatie
Antwoordblad. Stellingen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Onjuist, je hebt om te kunnen communiceren ook een ontvanger nodig.
Juist, als de ontvanger het signaal maar kan waarnemen.
Juist
Onjuist, sluipwesp maakt gebruik van geurstof van bevrucht vlindervrouwtje en weet haar eitjes te
vinden. Ze legt haar eieren in de vlindereitjes. Er komt geen rups uit het eitje. Levenscyclus van
het groot koolwitje wordt onderbroken.
Juist, mannetje weet door de geurstof waar vrouwtje zich bevind en nu kunnen ze paren en voor
jongen zorgen.
Onjuist, Trichogramma brassicae is juist gevoelig voor de geurstof van bevruchte vlindervrouwtjes.
Juist, het groot koolwitje legt haar eitjes op allerlei verschillende koolplanten zoals spitskool,
boerenkool, witte kool enz.
Onjuist, het groot koowitje legt haar eieren alleen op koolplanten.
Juist
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Groep 7/8:
Les 4. Vijanden van de vlinder
Bedoeling:

De leerlingen kennis laten maken met de vijanden van vlinders en dan met name andere insecten die de rupsen
op weten te sporen aan de hand van geurstoffen.

Werkvorm:

Klassengesprek over vijanden van vlinders en gezamelijk doorlezen van werkblad 1 „Een vijand van het groot
koolwitje, de sluipwesp Cotesia glomerata‟. Aansluitend kan de kennis van de leerlingen worden getoetst met
werkblad 2. Op werkblad twee staan een aantal stellingen over deze les. De leerlingen kunnen individueel de
stellingen beoordelen op juistheid. Het is de bedoeling dat de leerlingen per stelling aangeven waarom ze de
stelling goed of fout vinden.

Materialen:

Werkblad 1; „Een vijand van het groot koolwitje, de sluipwesp Cotesia glomerata‟
Werkblad 2; Stellingen

Uitvoering:

Deze les is een vervolg op de les chemische communicatie.
Naar behoefte kan er gekozen worden voor een herhaling van de vorige les.

Theorie:
Vlinders, maar ook vlindereitjes, rupsen en poppen hebben vele vijanden, denk maar aan vogels, vleermuizen,
muizen, egels, spinnen en andere insectensoorten zoals kevers en sluipwespen.
Volwassen vogels, vleermuizen, muizen en egels gebruiken de vlinders, rupsen, poppen en eitjes zelf als voedsel.
De sluipwesp Cotesia glomerata gebruikt de rupsen van het klein en het groot koolwitje als gastheer [Fatouros
NE et al, 2005]. Dit betekent dat de volwassen sluipwesp de rups niet zelf verorbert als voedsel maar de rups
gebruikt om er haar eitjes in te leggen. De larve van de sluipwesp gebruiken de rups vervolgens wel als voedsel.
De sluipwesp Cotesia glomerata is in Nederland gespecialiseerd op het groot koolwitje [Fatouros NE et al, 2005],
dat wil zeggen dat zij haar eitjes alleen in rupsen van het groot koolwitje legt.
Het groot koolwitje legt groepen eitjes op koolplanten bij elkaar. Bij het uitkomen van de eitjes gaan de rupsen
zich gelijk vol eten, het zijn echte vreetmachines. De koolplant waar de rupsen zich op bevinden raakt hierdoor
beschadigd en gaat alarm-geurstoffen uitscheiden. Deze geurstoffen zijn bedoeld voor de onderlinge
communicatie tussen planten, maar worden tevens gebruikt voor chemische spionage door de sluipwesp Cotesia

glomerata.

Op het moment dat een blad van een koolplant wordt aangevreten begint dat blad als eerste met de productie en
afgifte van de alarm-geurstoffen. Deze alarm-geurstoffen verspreiden zich door de omgeving en buurplanten
kunnen de alarm-geurstoffen waarnemen. De buurplanten van de plant die wordt belaagd door plant-etende
insecten worden hierdoor gewezen op het feit dat er een planteneter in de buurt is. De buurplanten zijn
zodoende in staat om nog voor de beschadiging door rupsenvraat over te gaan tot de productie van de alarmgeurstoffen en zich daarmee te weren tegen rupsenvraat. Sluipwespen worden door de alarm-geurstoffen
aangetrokken en de rupsen kunnen geparasiteerd worden en brengen de plant op die manier geen tot weinig
schade toe.
De sluipwesp Cotesia glomerata maakt dus gebruik van een planten geurstof voor de localisatie van zijn gastheer,
de rups van het groot koolwitje. Op basis van concentratie verschillen in de omgeving weet de sluipwesp de plant
met de rupsen feilloos te vinden. De sluipwesp deponeert haar eitjes één voor één in de rups, hiervoor boort ze
haar legboor steeds opnieuw in de rups. Gemiddeld legt een vrouwtje van de sluipwesp Cotesia glomerata zo‟n
27 tot 30 eieren in een rups [Tanaka S et al, 2007].
Uit de wespeneitjes komen allemaal wespenlarven. Deze larven eten de rups van binnenuit op maar maken de
rups niet dood. De wespenlarve brengen namelijk een aantal larvestadia door binnen in de rups en hebben de
rups nodig als voedselvoorziening. Het is dus noodzakelijk voor de wespenlarve dat de rups niet direct overlijdt.
De larven vervellen een aantal keer binnenin de rups, maar het laatste larvale stadium eet zich door de huid van
de rups naar buiten en spint dichtbij de inmiddels dode rups een pop. Enkele dagen later kruipen er allemaal
volwassen sluipwespjes uit de poppen.
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Groep 7/8:
Les 4. Vijanden van de vlinder
Werkblad 1. Kort verhaal; Een vijand van het groot koolwitje, de sluipwesp Cotesia
glomerata.
Hallo kinderen, ik zal me even voorstellen. Ik ben een sluipwesp, ik ben ongeveer net zo groot als het
topje van jullie pink. Ik lijk erg veel op een kleine donkere vlieg en ben net uit mijn pop gekropen.
Willen jullie weten wat ik de rest van mijn leven ga doen? Ik zal het jullie vertellen.
Eerst moet ik een sluipwesp mannetje tegenkomen dat er net zo
uitziet als ik. Ik weet dan zeker dat hij van dezelfde soort is als ik
en dat is nodig om met hem te kunnen paren en meer
sluipwespjes geboren te laten worden. Na de paring met het
mannetje heb ik de behoefte om mijn eitjes te leggen. Ik wil mijn
eitjes in een rups van het groot koolwitje leggen. Het groot
koolwitje is een mooie vlinder, jullie hebben er vast weleens één
gezien. Het is een witte vlinder met zwarte vleugeltoppen. De
vrouwtjes hebben twee zwarte stippen op hun bovenste vleugel
en de mannetjes hebben die zwarte stippen niet.
De vrouwtjes van het groot koolwitje leggen na de paring hun
eitjes op koolplanten. De eitjes komen na enkele dagen uit en
dan kruipen er allemaal hele kleine rupsen rond over de
koolbladeren. Ze eten daar hun buikjes vol en groeien heel snel.
Het is voor mij moeilijk om de rupsen te zien omdat de rupsen
dezelfde kleur hebben als de bladeren van de koolplant. Hierdoor
heb ik moeite om ze te vinden. Ik heb daar samen met de koolplanten iets heel slims op gevonden.
De koolplant is namelijk niet blij met het bezoek van de rupsen. De rupsen van het groot koolwitje
beginnen direct met eten van de koolbladeren zodra ze uit hun eitjes gekropen zijn. De bladeren van
de koolplant raken hierdoor beschadigd en dat is nadelig voor de koolplant. De koolplant wil de
rupsen dus het liefst zo snel mogelijk kwijt. Ik kan de koolplant daar bij helpen als de koolplant mij
laat weten dat hij aangevreten wordt. De koolplant laat mij dat weten door de uitscheiding van
geurstoffen. Ik ben heel gevoelig voor deze geurstoffen en kan deze ruiken met mijn antennes of
voelsprieten. Ik volg de geurstoffen in de lucht en kom zo vanzelf bij de plant die om mijn hulp roept.
Eenmaal aangekomen bij de hulproepende koolplant zoek ik naar een jonge rups waar ik met mijn
legboor eitjes in zal leggen.
Met een jonge rups bedoel ik een rups die nog
maar één keer verveld is; rupsen vervellen
namelijk vier keer tijdens hun groei en daarna
verpoppen ze zich. Ik heb voorkeur voor een
jonge rups omdat de rups het niet leuk zal vinden
dat ik gaatjes in hem boor en daar mijn eitjes
inleg, een oudere rups zal zich verdedigen en dan
kan ik gewond raken. Gemiddeld zal ik zo‟n 25
eitjes in één rups leggen. Zodra de eitjes uitkomen
binnen in de rups, beginnen mijn larven van de
rups te eten, maar de rups blijft wel in leven en
blijft nog wel van de plant eten, maar minder. De
larven blijven een hele tijd in de rups wonen en de
rups blijft het voedsel van de wespenlarve. De
wespenlarve vervellen twee keer in de rups maar
na de tweede vervelling eten de wespenlarve zich een weg naar buiten door de huid van de rups
heen. De rups overlijdt hierdoor en kan niet meer verder eten van de koolplant. De plant is weer vrij
van rupsenvraat en kan verder groeien. De larven spinnen hun felgele coconnetje op of dicht in de
buurt van de dode rups.
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De poppen van de sluipwespen die in de coconntjes verborgen zitten komen na een week uit en de
mannetjes-wespen gaan weer op zoek naar vrouwtjes om te paren zodat de vrouwtjes eitjes kunnen
leggen. De hele levenscyclus kan weer opnieuw beginnen. De koolplant en ik hebben dus voordeel
aan deze samenwerking, maar de rupsen van het groot koolwitje waar ik en mijn soortgenoten eitjes
in leggen ondervinden nadeel van onze samenwerking. De levenscyclus van de het groot koolwitje
wordt onderbroken. De rups gaat dood en zal niet meer verpoppen en er komen geen mooie witte
vlinders.
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Groep 7/8:
Les 4. Vijanden van de vlinder
Werkblad 2. Stellingen
Opdracht

Geef bij iedere stelling aan of deze juist of onjuist is en geef een toelichting.

1. De sluipwesp Cotesia glomerata lijkt op een kleine donkere vlieg.
2. Ik leg mijn eitjes in de rupsen van verschillende soorten vlinders.
3. Het groot koolwitje is een mooie witte vlinder met zwarte vleugel toppen.
4. Het mannetje ziet er precies het zelfde uit als het vrouwtje ban het groot koolwitje.
5. Het vrouwtje van het groot koolwitje legt haar eitjes op verschillende koolplanten.
6. De sluipwesp vindt de rupsen waar ik mijn eitjes in wil leggen door goed te zoeken.
7. De rups van het groot koolwitje valt goed op op het blad van een koolplant.
8. Een koolplant is heel blij met het bezoek van de rupsen van het groot koolwitje.
9. Rupsen eten van de koolbladeren en de plant raakt hierdoor beschadigt.
10. De koolplant en de sluipwesp werken samen om de rups te verjagen van de koolplant.
11. Een koolplant die wordt aangevreten door een rups laat geurstoffen vrij.
12. Een sluipwesp is niet gevoelig voor de geurstoffen die een aangevreten koolplant afscheidt.
13. De sluipwesp kan de geurstof herkennen met haar antennen.
14. De sluipwesp gebruikt haar legboor om de eitjes in de rups te leggen.
15. De sluipwesp legt haar eitjes het liefst in een oude rups.
16. De eitjes van de sluipwesp komen uit binnenin de rups en eten daar hun buikje vol.
17. De wespenlarve kruipen door de huid van de rups naar buiten.
18. De wespenlarve spinnen hun pop op of in de buurt van de levende rups waaruit zij zijn gekropen.
19. De levenscyclus van de vlinder wordt onderbroken door de sluipwesp.
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Groep 7/8:
Les 4. Vijanden van de vlinder
Antwoordblad 2. Stellingen
1. Juist
2. Onjuist, in Nederland is de sluipwesp C. glomerata gespecialiseerd op het groot koolwitje. In
Europa parasiteerd C. glomerata ook wel het klein koolwitje.
3. Juist
4. Onjuist, het mannetje heeft geen zwarte stippen op zijn bovenste vleugels terwijl het vrouwtje
twee zwarte stippen op haar bovenste vleugels heeft.
5. Juist
6. Onjuist, de rupsen vallen bijna niet op op de koolbladeren. Ze hebben dezelfde kleur.
7. Onjuist, ze hebben een schutkleur.
8. Onjuist, de rupsen eten van de koolplant en de plant raakt hierdoor beschadigd.
9. Juist
10. Juist
11. Juist, de plant roept als het ware om hulp van de sluipwesp.
12. Onjuist, een sluipwesp kan deze geur herkennen met haar antennen en is zeer gevoelig voor deze
geurstoffen.
13. Juist
14. Juist
15. Onjuist, een sluipwesp heeft voorkeur voor een jonge rups. Jonge rupsen zijn minder in staat tot
het verdedigen van zichzelf.
16. Juist, de wespenlarve vervellen twee keer binnenin de rups en eten zich daarna een weg naar
buiten.
17. Juist, ze eten zich door de huid van de rups een weg naar buiten.
18. Onjuist, de rups overlijdt nadat de wespenlarve door de huid van de rups naar buiten zijn
gekropen.
19. Juist, de rups overlijdt nog voor dat hij kan verpoppen en er ontstaat dus geen vlinder.
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Bijlage 3. Notulen adviesgroep vergaderingen
Notulen adviesgroep WILDzoekers woensdag 3 september 2008
Aanwezigen:
Astrid van den Broek (WILDzoekers)
Caspar Ockeloen (JNM)
Carolyn Vermanen (SOVON)
Nicole Boeink (SOVON)
Titia Wolterbeek (De Vlinderstichting)
Ineke Koopmans (De Vlinderstichting)
Linde Hoekstra (NJN)
Lars Soerink (Vogelbescherming)
Dennis Wanzink (VZZ)
Jewa Reichart (De Vlinderstichting)
1. Aanvang
 Welkom geheten door Lars.
 Geen aanvullingen op de agenda.
2. Rondje recente ontwikkelingen
De Vlinderstichting
 Ontwikkelingen: vrijdag 29 augustus was de Nationale NachtvlinderNacht in Burgers Zoo. Paul van Loon was
daarbij aanwezig. Veel gezinnen met kinderen aanwezig. Veel enthousiasme, weinig diepgaande interesse. Bij
verlaten van de NachtvlinderNacht kregen alle bezoekers een tasje met de WILDzoekers Expres en een
aanmeldkaart, er zijn ongeveer 400 tassen uitgedeeld.
 Weekend van 23 en 24 augustus heeft het Pieterpad weekend plaatsgevonden. Dit weekend heeft geen
aanmeldingen voor WILDzoekers en excursiegevers opgeleverd.
 De koolwitjes kweek loopt door en we bereiken nog steeds veel kinderen.
SOVON
 Vogelfestival heeft plaatsgevonden daar wordt straks op terug gekomen.
 Nieuwe medewerkster; Nicole Boeink.
 Is druk met de landelijke dag, er komt ook een WILDzoekers activiteit maar de exacte invulling is nog niet
bekend.
 Extra aandacht aan de donkergroene jeugd, ligt momenteel beetje stil. Een groep jongeren wil graag
gebieden inventariseren maar staan niet perse te popelen om wildzoeker te worden. SOVON en de
vogelbescherming willen de mogelijkheden bekijken om deze extra groep te behouden zonder dat het een
concurrent van de WILDzoekers wordt.
Zoogdiervereniging VZZ
 Afgelopen weekend (30 en 31 augustus) heeft de Europese nacht van de vleermuis plaatsgevonden. De nacht
van de vleermuis wordt Europees bepaald met de landen die de batch agreement hebben ondertekend. De
nacht is al nabesproken met de vleermuisgroep en de uitkomst was dat er meer met de publiciteit gedaan zou
moeten worden.
 De pluisweek kan dit jaar niet doorgaan vanwege het niet rond krijgen van de subsidie. De activiteit
braakballen pluizen wordt al gedaan vanaf 2002. Volgend jaar gaat de Zoogdiervereniging weer proberen de
subsidie rond te krijgen want ze willen er wel mee door gaan. Er zal geprobeerd worden om volgend jaar iets
samen te doen met onderwijs tv en zo de subsidie rond te krijgen. Wanneer de RDN aanvraag „Je eigen
natuur‟ (voorheen: Soort van de Maand-Junior) wordt gehonoreerd zou het daar binnen kunnen worden
georganiseerd.
WILDzoekers
 Op zoek naar een stagiair voor de WILDzoekers website.
 Er lopen werfacties, maar voor najaar zijn er nog geen concrete plannen.
 Bezig geweest met de warme adressen. Individuen die een WILDzoekers Expres hebben aangevraagd hebben
het tijdschrift tussen februari en juni ontvangen. Eind juni zijn we deze warme adressen gaan bellen of ze een
vast abonnement op de WILDzoekers Expres willen. Ongeveer 12% van de gebelde mensen die een
proefnummer hebben aangevraagd wordt hierdoor geworven. Het is echter heel duur en daarom niet zeker of
hiermee wordt doorgegaan.
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Bezig met het oprichten van een klankbord of panel vanuit de doelgroep (± 10 a 12 jaar) voor de
WILDzoekers. Het loopt erg moeilijk, tot nu toe 4 tot 5 mensen beschikbaar gevonden en eigenlijk willen we
er minimaal 10. Nu via achterbannen proberen en een leerkracht uit de buurt die leerlingen weet te
stimuleren. Astrid gaat ook Annemieke Holland van het NME centrum in Zeist (De Boswerf) benaderen.
Gesprek met de hoofdredacteur van de „Zo zit dat‟ gehad, ze willen volgend jaar een fotowedstrijd
organiseren.
Een gesprek gehad ter oriëntatie met de SKON, koepelorganisatie kinderopvang, om buiten activiteiten te
stimuleren in de opvang. Eerst een pilot doen naar de al dan niet aanwezige behoefte aan buitenactiviteiten in
de opvang.
Bezig met e-mailnieuwsbrief
Bezig met de website van WILDzoekers.
Het vogelfestival: Veel complimenten gekregen en leden geworven. In totaal waren er ongeveer 5000
betalende bezoekers aanwezig en ongeveer 200 kinderen in de doelgroep. Voor deze laatste was de activiteit
de touwbrug een groot succes.

NJN/JNM
 Lars stelt de vraag of het interesseren van nieuwe mensen vanuit WILDzoekers voor de kampen lukt. Het
antwoord is ja en het aantal wordt geschat op 1/3 van de deelnemers van de Piep-kampen. Ieder jaar zijn er
2 kampen en dit jaar bestonden de deelnemersaantallen uit 27 a 28 kinderen per kamp.
 De samenwerking tijdens het vogelfestival tussen de WILDzoekers en de jeugdbonden is dit jaar heel goed
verlopen.
Vogelbescherming
 De ontwikkeling omtrent het werven van WILDzoekers via het project „vogels op school‟ is het gratis blijven
aanbieden van het pakket, maar er komt dit jaar wel een limiet van 5000 deelnemende klassen aan.
 Via het project „Vogels op school‟ zijn ongeveer 100.000 kinderen bereikt en toch maar 150 nieuwe leden
geworven, dus ideeën om meer leden te kunnen werven zijn welkom.
 De vogelbescherming gaat samenwerken met het museon. Deze samenwerking betreft een fotowedstrijd,
excursies en in de kerstvakantie Cleverland (ook onder de naam WILDzoekers). Cleverland is een initiatief van
Teleac en vindt plaats op het mediapark in Hilversum.
Website WILDzoekers 2.0
 De website van de WILDzoekers wordt vernieuwd en er is een advies neergelegd bij het bestuur. Het is de
bedoeling dat de webredactie wordt ondergebracht bij Natuurmonumenten of bij de Vogelbescherming. Het
bestuur wil meer informatie over de website, de doelen, de werkzaamheden van de vernieuwde website, de
inhoud enz. Hiervoor is een visiedocument geschreven die in de volgende bestuursvergadering besproken zal
worden.
 De vraag van Astrid was of de aanwezigen zich in het visiedocument konden herkennen en of er nog andere
dingen waren die we mee willen geven aan het bestuur.
Aanvullingen op het visiedocument:
 Buiten naast de werkzaamheden aan de website ook de eisen aan de webredacteur (wat moet hij/zij kunnen).
Dit facet komt in de huidige visie niet voldoende naar voren. Astrid geeft aan dat ze zelf het liefste ziet dat de
webredactie bij Natuurmonumenten wordt ondergebracht. De Vogelbescherming is meer op de technische
door ontwikkeling gericht. Zij sturen meer mensen aan om iets in te leveren. Daar tegenover staat dat
Natuurmonumenten meer gericht is op inhoudelijke aspecten en het zelf plaatsen van stukken.
Het onderbrengen van de werkzaamheden van de webredactie moet via het bestuur geregeld worden voor
het verkrijgen van meer draagvlak; er moeten uren voor worden gereserveerd, om de werkzaamheden in te
kunnen uitvoeren.
 Voor het vervangen van de WILDhutten zijn nog geen concrete plannen.
 De vraag wordt gesteld over de manier waarop je op de website terecht komt. Deze wordt beantwoord met
„via andere wervingsprojecten elkaar ervan op de hoogte brengen‟ . Dus eigenlijk komt het neer op
mondelinge overdracht en mensen die specifiek op zoek zijn. Je mist hierdoor de groep „toevallige‟ personen
die aan het surven zijn. Deze survers zou je moeten zien te interesseren met zaken die ze leuk vinden, een
gerichte inhoud.
Een andere mogelijkheid is het zelf actief sturen naar de WILDzoekers website via websites van andere clubs.
 Een redactiestatuut opstellen voor de website wordt een goed idee gevonden.
 Een conclusie omtrent de doelen van de website is dat het werven van abonnees niet de hoofdzaak is (zo
staat het momenteel op het visiedocument). Het profileren van de WILDzoekers Expres als tijdschrift moet
centraal staan en het werven van abonnees is daar een onderdeel van. Het is de bedoeling dat de website
een positioneringmiddel wordt i.p.v. een wervingsmiddel.
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3. Project Soort van de Maand-Junior
 Voor het project „Je eigen natuur‟ (voorheen: Soort van de Maand-Junior)is een voorstel ingediend bij de RDN.
Alle expertise die er al was is gebundeld. In dit voorstel is de doelgroep aangepast, dit was één van de
redenen voor het RDN om het vorige project „Soort van de Maand-Junior‟ niet te honoreren. 1 december
wordt er uitspraak gedaan door de RDN.
Het blijkt dat na toezegging van de RDN dat er ondersteuning nodig zal zijn bij de uitvoering van dit project.
Het idee wordt geopperd dat het in dat geval nuttig kan zijn om de betreffende clubs alvast op de hoogte te
stellen van de indiening van het projectvoorstel en de inhoud ervan. Een globale toelichting op de verwachte
hulp van alle afzonderlijke clubs zou daarbij erg op prijs gesteld worden. De Zoogdiervereniging geeft aan dat
de uitvoering van een project afhankelijk is van de beschikbare financiën. De Vogelbescherming geeft aan te
kampen met een capaciteitstekort.
Er wordt afgesproken dat De Vlinderstichting het projectplan rondstuurt met daarbij een korte toelichting over
wat er van de organisaties verwacht wordt wanneer het project doorgaat.
4. Scholenabonnement WILDzoekers Expres
 Momenteel lopen er een paar scholenabonnementen. Een scholenabonnement houdt in dat een school
bijvoorbeeld 20 exemplaren WILDzoeker Expres ontvangt binnen één abonnement. De kosten voor 20
exemplaren bedragen dan 49.95 euro.
 Wat kunnen en wat willen we met het scholenabonnement? In welke vorm willen docenten de WILDzoekers
Expres ontvangen en is dat voor ons zinvol om aan te bieden? Deze vragen rezen op.
 Met het scholenabonnement bestaan er twee verschillende abonnementen. Het individuele en het
scholenabonnement, willen we dat. We hebben al moeite met het behouden van het individuele abonnement,
dus dit is misschien wel extra verwarrend.
 Mocht het scholenabonnement in stand blijven dan is een extra stimulans bij de WILDzoekers Expres
meesturen een idee, bijvoorbeeld les ideeën gebaseerd op de inhoud van het tijdschrift. De WILDzoeker
Expres krijgt op die manier een educatief doel.
 Het idee van Taptoe, Okki en Zo zit dat zou ook in overweging genomen kunnen worden. Deze tijdschriften
verschijnen in een voorjaarsaanbieding via een uitgever o.a. Mallenberg. De docenten geven het aantal
exemplaren door dat ze in september willen ontvangen en delen deze bij ontvangst uit aan de leerlingen. Op
deze manier wordt de docent gebruikt om de WILDzoeker Expres onder de aandacht te brengen bij de
leerlingen met de hoop op meer individuele abonnees. Het proefexemplaar dient als wervingsmiddel. De Zo zit
dat houdt daar ieder jaar 3000 leden aan over. Astrid zal de financiële constructies achterhalen bij de uitgever
en naar de concurrentie gevolgen informeren.
 Een andere mogelijkheid is een educatieve constructie voor het scholenabonnement, bijvoorbeeld door alle
educatieve artikelen uit eerder verschenen exemplaren van de WILDzoeker Expres worden geselecteerd en
gebundeld. De vernieuwde versie kan dan twee keer per jaar worden verstuurd naar de scholen met een
bijlage waarin lessuggesties beschreven staan.
 Afgesproken wordt dat de verschillende mogelijkheden eerst verder uitgewerkt worden voor er een beslissing
over wordt genomen.
5. Vogeltrackers en Ecomare
 Vogeltrackers is een educatief project dat gericht is op de bovenbouw van het basisonderwijs en de lagere
klassen van het middelbaar onderwijs. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met EcoMare. Langs de
Noordzee kust bevinden zich kustcentra die de veldwerk activiteiten (vogels kijken en een klein onderzoekje)
begeleiden. Het project bestaat uit een lespakket dat wordt aangeboden. De leerlingen bereiden op school
(met behulp van gratis materiaal dat voor ieder kind beschikbaar wordt gesteld) het een en ander voor en
komen voorbereid naar de kust om daar veldwerk (ook gratis) te verrichten. Tevens bestaat er een website
die kan dienen als hulpmiddel bij de voorbereiding.
 Na dit schooljaar is het project afgelopen en wordt de website eigendom van de WILDzoekers. EcoMare is de
uitvoerder van dit project, maar de WILDzoekers zijn partner in dit project.
De vraag is nu: Wat willen we met de erfenis van Vogeltrackers? Kan de website zichzelf eventueel draaiende
houden?
 Momenteel wordt er een vertaalslag gemaakt door een wetenschapper tussen de wetenschap en het
onderwijs voor de leerlingen. De site blijft zo up to date, de persoon achter de vertaalslag wil het best blijven
doen maar tegen een kleine betaling.
 De intenties van de kustcentra zijn het regulier voortzetten van de lespakketten en de onderzoeken na afloop
van het project. De aanwezige partijen kwamen met het idee om de schoolexcursie om te zetten in een
gezinsexcursie. Van het lespakket kan dan bijvoorbeeld een rugzakje gemaakt worden of op de site
aangeboden worden.
De website van het project Vogeltrackers kan dan naast de website van de WILDzoekers blijven bestaan als
informatiebron over trekvogels.
 De WILDzoekers zouden in ieder geval in het verlengde van het project de scholen en kinderen die hebben
meegedaan aan het project een WILDzoekers abonnement aan kunnen bieden. Aangezien ze partner zijn in
het project wordt er verwacht dat het in bezit krijgen van de adresbestanden geen enkel probleem is.
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EcoMare en WILDzoekers zullen moeten gaan overleggen over de mogelijkheden voor WILDzoekers voor
werving en wat WILDzoekers überhaupt wil. SOVON en vogelbescherming werkt het verder uit.

6. Overdracht vrijwilligers
Voor de overdracht van de vrijwilligers van WILDzoekers naar Natuurmonumenten is een brief geschreven. De
brief is al intern besproken.
De brief wordt erg formeel gevonden en de brief kan beter op een positievere toon geschreven worden. De
vrijwilligers blijven wel WILDleider maar ze krijgen een ander aanspreekpunt, namelijk Natuurmonumenten.
Wel moet worden gerealiseerd dat een hoop vrijwilligers zich hebben opgegeven voor met name de kampen.
Natuurmonumenten zal minder activiteiten organiseren wat de kans groter maakt dat een aantal vrijwilligers
zullen afhaken.
Een aantal super vrijwilligers zal van te voren persoonlijk worden ingelicht.
De eindconclusie is dat de brief in een positievere vorm gezet moet worden en dat de juiste ondertekening
eronder moet (Astrid van den Broek van de WILDzoekers).
7. Rondvraag en sluiting
Tijdens de rondvraag bracht Astrid van den Broek een voorstel naar voren van een project dat was
aangedragen door Simone van den Broek voorheen van Portaal, die het project wildgroei bij de RDN hadden
aangevraagd: een 8 of 10-delige tv-serie over „de stadse natuur‟. De vraag van Simone van den Broek was of
WILDzoekers zich daar opnieuw aan wil verbinden. Het idee zou zijn om basisscholen in de stad een doe
pakket te sturen met een DVD van het programma.
Het besluit was om voorlopig niks met dit voorstel te doen, in elk geval niet voor de beslissing van de RDN
over „Je eigen natuur‟ binnen is.
Volgende adviesgroep vergadering
 De volgende overlegvergadering van de Adviesgroep WILDzoekers zal plaatsvinden op woensdag 29
oktober om 13.30 uur bij De Vlinderstichting in Wageningen.

Notulen adviesgroep WILDzoekers woensdag 29 oktober 2008
Aanwezigen:
Astrid van den Broek (WILDzoekers)
Carolyn Vermanen (SOVON)
Titia Wolterbeek (De Vlinderstichting)
Ineke Koopmans (De Vlinderstichting)
Margot (NJN)
Lars Soerink (Vogelbescherming)
Lidi Toepel (Natuurmonumenten)
Jewa Reichart (De Vlinderstichting)
1.




Aanvang
Geen aanvullingen op de agenda
Het bestuur heeft ook geen mededelingen of vragen voor de adviesraad
Volgorde agenda wordt gewijzigd vanwege laatkomers

2. Stand van zaken project dE NaTUur is van JoU!
 Titia heeft een toelichting gegeven in bestuursvergadering
 Titia heeft overlegd met Bas de Groot van RDN. Na afloop een uitgebreid verslag geschreven en
teruggekoppeld aan Bas. Titia is bezig met de eindafrekening en het ziet ernaar uit dat het wel goed komt.
Mocht een uitsplitsing van de uren van de andere organisaties nog nodig zijn dan laat Titia het weten.
 Op 22 november wordt er in Zeist een WILDcrewdag georganiseerd voor de vrijwilligers van WILDzoekers.
Tot nu toe zijn er 8 aanmeldingen. Tijdens deze dag zullen ervaringen worden uitgewisseld en wordt de
overdracht naar natuurmonumenten toegelicht.
***Astrid en Lidi komen binnen***
3. Voorstelrondje
 Lidi Toepel is de nieuwe medewerker communicatie bij Natuurmonumenten. Zij is de nieuwe contactpersoon
voor het jeugdbeleid bij Natuurmonumenten. Hiervoor heeft ze bij Kijkwijzer gewerkt.
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4. Rondje recente ontwikkelingen
Sovon
 Tot nu toe 30 aanmeldingen voor jeugdactiviteit op de landelijke dag op 29 november: met bussen de polder
in en daar ganzen bekijken. Waarschijnlijk komt er ook een fotowedstrijd en een prijsvraag.
 De landelijke dag van Ravon heeft dit jaar ook een jeugdactiviteit. Astrid is benaderd of ze het aan wilde
kondigen op de Wildzoeker website, daar staat het nu op.
 Nog bezig met het werven van een werkstudent voor de groene activiteiten, het liefst iemand uit een van de
jeugdbonden. Carolyn neemt hierover contact op met Margot.
WILDzoekers
 Bezig met het werven van een stagiair voor website, momenteel ligt de webredactie bij Astrid. Werven blijkt
moeilijk vanwege de concurrentie met commerciële bedrijven. Voorstel voor deadline: 15 december. Indien er
dan nog geen student geworven is op zoek naar een andere oplossing.
 Bezig met de organisatie van de activiteiten in 2009. Er zijn vier kampen in Apeldoorn georganiseerd: één
kamp in de krokusvakantie, één in de meivakantie en twee in de zomervakantie. De coördinatie zal verlopen
via een Sebastiaan Verkade. De kampen bij Veldstudie gaan niet meer door.
 Door acties van Natuurmonumenten zijn er meer dan 600 nieuwe leden geworven.
5. Overdracht vrijwilligers WILDzoekers
 Er zijn 108 brieven verstuurd naar alle geworden vrijwilligers. Tot nu toe 26 positieve reacties van vrijwilligers
die mee willen naar natuurmonumenten, dit is de harde kern die ook echt kampen hebben begeleid. De
brieven hebben 43 negatieve reacties opgeleverd en de overige 39 vrijwilligers heeft nog niet gereageerd, niet
op de brief en ook niet op de herinneringsmail.
 De 26 vrijwilligers willen ook door anderen worden benaderd. De activiteiten bij de jeugdbonden zijn altijd al
met voldoende vrijwilligers dus die zullen deze groep niet benaderen.
 Astrid en Lidi gaan een keer om de tafel gaan zitten om goed door te nemen wat de vrijwilligers wordt
geboden.
 Lidi kijkt of ze aanwezig kan zijn bij de WILDcrewdag op 22 november
***Lars komt binnen***
6. Nieuwe aanmeldingen vrijwilligers
 Af en toe komen er nog aanmeldingen binnen bij Astrid, bijv. via oude foldertjes e.d.
 Astrid brengt stelt dat uit de praktijk is gebleken dat vrijwilligers tegen praktische barrières aangelopen bij het
organiseren van activiteiten en dan vaak afhaken. Beter is om de nieuwe aanwas persoonlijk af te handelen:
die is minimaal dus dat is haalbaar.
7. Interne bekendheid WILDzoekers
Dit agendapunt is voort gekomen uit de workshop die is gehouden in september 2008. Na afloop van de
workshop bleek dat mensen niet goed weten wat WILDzoekers is. De vraag is hoe we het concept
WILDzoekers meer bekendheid kunnen geven binnen de organisaties. Er is aangegeven dat je te maken hebt
met twee verschillende doelgroepen. Enerzijds de vrijwilligers (de werkgroepen vallen hier ook onder) en
anderzijds het interne personeel. Voor beide doelgroepen zijn verschillende middelen nodig om WILDzoekers
meer bekendheid te geven.
 Voor de interne bekendheid binnen de organisaties is besloten om per kwartaal een nieuwsbrief op te stellen.
Een week voor verschijnen vraagt Astrid de adviesraad om kopij. De adviesraad is verantwoordelijk voor de
interne verspreiding binnen zijn /haar organisatie. Astrid maakt opzet nieuwsbrief
 Voor wat betreft de vrijwilligers zou het handig zijn als er een „wat is WILDzoekers PDF komt.
 Maandelijks ontvangt iedere aangesloten organisatie 5 exemplaren van de WILDzoekers express: Astrid
verstuurt
 Iedere aangesloten organisaties ontvangt antwoordkaarten van WILDzoekers voor ledenwerving: Astrid
verstuurt
8. WVTTK
 Momenteel bestaat er verwarring over de positie van VZZ binnen WILDzoekers. Dennis Wansink heeft het
bestuur laten weten dat VZZ moeite heeft om WILDzoekers een rol te geven binnen VZZ, financieel is het ook
moeilijk te onderhouden. VZZ wil om die redenen uit het samenwerkingsverband stappen. Lars is wel
benaderd met de vraag de braakbalpluisweek samen te gaan organiseren. Astrid vraagt het bestuur om
helderheid
 In het kader van het samenwerkingsverband moeten er nog contracten getekend worden. De afspraak was
dat er een formele gebeurtenis van zou worden gemaakt waarbij de contracten allemaal tegelijk getekend
worden. Het idee komt op om het op de Landelijke dag van SOVON te plannen, 29 november. Dan is iedereen
er toch al. Astrid neemt hierover contact op met Hans Broodman.
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De Vlinderstichting is niet op de hoogte van de voorwaarden (o.a. werkzaam zijn in webredactie)
en gaat het nakijken.
Astrid gaat het bestuur herinneren aan het jaarplan.
De Vlinderstichting licht het project „Je eigen natuur‟ kort toe en deelt het project plan uit. Het project is
ingediend bij de RDN, op 1 december valt de beslissing. De PGO‟s worden direct op de hoogte gesteld indien
die beslissing positief is. Titia zoekt uit of de toekenning van vorig jaar van het Prins Bernhard
Fonds nog geldig is.
Astrid heeft studieverlof aangevraagd voor drie maanden (februari, maart en april 2009). Kees en Hans gaan
hier een oplossing voor zoeken. Mocht de werving van de student voor de website lukken dan moet er ook
een oplossing komen voor de begeleiding van deze student.
Elvira Werkman van RAVON heeft Astrid benaderd met de vraag of ze zich aan kunnen sluiten bij
WILDzoekers. Elvira zou het intern gaan overleggen. Het interne draagvlak van RAVON moet wel groot
genoeg zijn.
Lars stelt voor te gaan nadenken over de voortgang van WILDzoekers. Lars zal de eerdere gesprekken
inventariseren en een discussie voorbereidingsstuk opstellen voor de volgende vergadering van
de adviesraad. De uitbreiding wordt dan een agendapunt voor de volgende vergadering van de adviesraad.

Volgende adviesgroep vergadering
 De volgende vergadering van de adviesgroep zal plaatsvinden op woensdag 3 december 2008 om 13.30
uur in Wageningen bij De Vlinderstichting. Margot is de voorzitter.
Actielijst
 Lidi kijkt of ze aanwezig kan zijn bij de WILDcrewdag op 22 november
 Astrid maakt opzet nieuwsbrief
 Astrid stuurt 5 exemplaren van de WZ Express en een stapel antwoordkaarten naar de
aangesloten organisaties
 Astrid vraagt het bestuur om helderheid tav VZZ
 Astrid neemt contact op met Hans Broodman over de WZcontracten
 De Vlinderstichting bekijkt de voorwaarden
 Astrid herinnert het bestuur aan het jaarplan
 Titia bekijkt de toekenning van het PBCF
 Lars inventariseert eerdere gesprekken over voortgang WZ en een stelt een voorbereidingsstuk
op voor de volgende vergadering van de adviesraad.
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Bijlage 4. Artikel voor in „Vlinders‟

Wie kwetsbaar is moet slim zijn (werktitel)
Het conditioneren van dieren werd vroeger al onderzocht door biologen. Veel mensen kennen de beelden uit de
biologieles van vroeger, waarbij de kwijlreactie van honden werd getest. Uit deze experimenten bleek dat dieren
in staat zijn om te leren. Dat geldt ook voor insecten! Nico Tinbergen bewees al dat grondwespen hun omgeving
inprenten om hun nest terug te kunnen vinden. Bijen en hommels communiceren met elkaar door een dansje uit
te voeren in het nest. Het zal dan ook niet verassend klinken dat ook vlinders met elkaar kunnen communiceren
en enig intellect hebben. Dit artikel gaat in op enkele signalen voor de onderlinge communicatie van vlinders,
signalen die worden gebruikt om vijanden af te schrikken en het leervermogen van vlinders.
Communicatie is de uitwisseling van informatie tussen individuen en vereist een zender, een ontvanger en een
boodschap. De informatie in de boodschap wordt overgedragen met behulp van een lichtsignaal, een geursignaal
of een geluidsignaal. Vlinders ontvangen veel signalen uit de omgeving en onderscheiden relevante signalen.
Vlinders gebruiken de signalen om voedselbronnen en waardplanten te vinden en voor de selectie van de partner.
Vlinders herkennen elkaar niet op basis van hun kleur maar door een ultraviolet patroon op de vleugels. In
tegenstelling tot mensen, kunnen vlinders ultraviolette straling waarnemen. Het patroon op de vleugels fungeert
als herkenningssignaal tussen individuen van dezelfde soort en is heel specifiek per vlinder, een soort
vingerafdruk. Voor het vinden en selecteren van voedselbronnen gebruiken de vlinders ook ultraviolette patronen
op de bloemblaadjes. Deze UV patronen geven precies aan waar de vlinder moet landen om bij de nectar te
kunnen. De delen van de bloem die ultraviolette straling absorberen worden waargenomen als zwart, terwijl de
delen van de bloem die ultraviolette straling reflecteren juist wit oplichten [figuur 1].

A

B

C

D

Figuur 1. Ultraviolette patronen op bloemblaadjes in zichtbaar licht (A) en monochroom UV (B) en op de Amerikaanse
“Sulphur” waarop in zichtbaar licht (C) geen uniek patroon op de vleugel maar in UV licht wel (D).
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De communicatie tussen vlinders onderling verloopt grotendeels met behulp van chemische stoffen. Een voordeel
van chemische communicatie is dat grotere afstanden kunnen worden overbrugd en dat deze vorm van
communicatie ook in de schemer en in het donker plaats kan vinden. De meeste soorten nachtvlinders zijn
uitsluitend actief bij schemer en donker en kunnen hun soortgenoten dus niet herkennen op basis van de UV
patronen op de vleugels. De mannetjes van nachtvlinders hebben juist hierom veervormige antennen in plaats
van de draadvormige antennen die eindigen in een knopje zoals bij de dagvlinders. De veervormige antennen zijn
gespecialiseerd in het opvangen van vrouwelijke signaalstoffen. Een goed voorbeeld van chemische communicatie
tussen twee soortgenoten zijn sommige soorten nachtvlinders, zoals de wintervlinders, waarbij het vleugelloze
vrouwtje feromonen verspreid om gevleugelde mannetjes te lokken [figuur 2]. Met de geveerde antennen kunnen
de mannetjes deze stoffen soms op enkele kilometers opvangen [figuur 3].

© P. van Nieuwenhoven

© G. Gelmers

Figuur 2. Vleugelloos vrouwtje (A) en gevleugeld mannetje (B) van de grote wintervlinder
(Erannis defoliaria).

A

 Jaap Schelvis
Figuur 3. Mannetje plakker (Lymantria dispar), met grote geveerde antennen.
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De chemische stoffen die mannetjes moeten verleiden noemen we feromonen. Maar er zijn meer soorten
chemische signaalstoffen. Allelochemicaliën, zijn stoffen die worden uitgescheiden en vervolgens worden
waargenomen door een andere soort. Een goed voorbeeld van een allelochemische stof is de geurstof die een
koolplant uitscheidt wanneer deze wordt aangevreten door een rups van het groot koolwitje. De plant beschadigt
en scheidt deze geurstoffen uit. Sluipwespen vangen de signaalstof van de koolplant op en komen hierop af. De
plant lokt dus de natuurlijke vijand van de rups. Eenmaal bij de plant aangekomen kan de wesp haar eitjes in de
rups leggen. De rups overleeft dat niet en de plant is daarmee beschermd tegen verdere rupsenvraat.
Vlinders moeten ook communiceren om zich te verdedigen tegen natuurlijke vijanden. Behalve sluipwespen
hebben vlinders en rupsen, maar ook de poppen en eitjes een groot aantal vijanden. Denk maar aan vogels,
vleermuizen, muizen, egels, spinnen en andere insectensoorten zoals kevers. Vlinders gebruiken verschillende
technieken zoals het nabootsen van een giftig dier, ze kunnen vijanden afschrikken door de ogen op hun vleugels
te laten zien en ze kunnen bijvoorbeeld ook hun omgeving gebruiken om niet op te vallen bij de vijanden. Deze
passieve verdedigingsmechanismen zijn allemaal voorbeelden van mimicry. Mimicry betekend min of meer jezelf
verdedigen door iets na te doen. De visuele mimicry is vaak gericht op het afgeven van het signaal dat een dier
oneetbaar is. Oneetbaarheid kan bijvoorbeeld worden nagebootst door als pop te lijken op iets oneetbaars als
een vogelpoepje of een blaadje. De pop van de pruimenpage lijkt sprekend op een vogelpoepje en weert hiermee
predatoren af [figuur 4A]. Ook vlinders zijn niet aantrekkelijk voor predatoren wanneer zij een blaadje nabootsen,
zoals de eikenblad nachtvlinder [figuur 4B].

A

Bink FA, 1992

B

 B. Fransen

Figuur 4. Het nabootsen van iets oneetbaars om predatoren af te weren. Pop van de pruimenpage (A), eikenblad nachtvlinder
(B).

Het afgeven van het signaal dat je giftig en dus oneetbaar bent wordt tevens bereikt door felle opvallende
kleuren in een tekening die een predator afschrikken. De geel zwart getekende rups van de sint-jacobsvlinder is
hier een goed voorbeeld van. In de zomer kun je ze met tientallen vinden op het giftige jacobskruiskruid. Ze
vreten de plant vrijwel kaal en zijn in staat de giftige stoffen van de plant op te slaan in hun lichaam, waardoor ze
zelf ook giftig zijn. Vogels zullen de rupsen dan ook verder met rust laten.

 M. Mulder
Figuur 5. De rups van de sint-jacobsvlinder.
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Ook het nabootsen van geluiden wordt door de rupsen gebruikt. Een duidelijk voorbeeld van akoestische mimicry
komt voor tijdens de levenscyclus van blauwtjes, die afhankelijk zijn van mieren. De rupsen van bijvoorbeeld het
gentiaanblauwtje zijn voor hun voedsel afhankelijk van knoopmieren. Eenmaal uit hun eitje gekropen laten zij
zich van de waardplant vallen. De rupsen zijn in staat om de “tsjirp-geluiden” na te bootsen die de knoopmieren
gebruiken voor hun onderlinge communicatie. De knoopmieren herkennen de rupsen als zijnde één van hun
eigen mierenlarve en slepen de rups mee naar het mierennest. Daar worden de rupsen gevoed en beschermt
door de mieren wat essentieel is om de winter te overleven.
Kleuren spelen een belangrijke rol in het leven van de vlinder, maar kunnen vlinders net als mensen kleuren van
elkaar onderscheiden? In een experiment van een Japanse onderzoeksgroep is aangetoond dat de vrouwelijke
Papilio xuthus, een Japanse koninginnenpage inderdaad in staat is om kleuren van elkaar te onderscheiden.
Vrouwtjes van deze vlinder hebben een aangeboren voorkeur voor de kleuren rood en geel. Met deze kennis
werden ze getraind om voedsel te vinden op verschillende kleurenschijven. Uiteindelijk werd vastgesteld dat de
vlinders bij een random keuze terugkwamen op de getrainde kleur. Vervolgens werden meer experimenten
gedaan met kleurschijven en gekleurde achtergrond. Het blijkt dat vlinders in staat zijn om kleuren te
onderscheiden en te associëren met voedsel in een verschillende omgeving. Uit deze onderzoeken kun je afleiden
dat vlinders door het herkennen en associëren van kleuren hun omgeving beter kunnen verkennen. Met deze
kennis is begrijpelijk dat vlinders hun energie efficiënter kunnen investeren bij het zoeken naar voedsel.
Om nu te zeggen dat vlinders enig intellect hebben gaat misschien wat ver, maar ze zijn in ieder geval in staat
om te leren. Via verschillende communicatie technieken kunnen vlinders onderling communiceren en zich
verdedigen tegen natuurlijke vijanden. De combinatie van deze communicatie en het vermogen om te leren
maken de vlinders in staat om zich aan te passen aan hun leefomgeving en vergroten daarmee de kans om te
overleven.
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Inleiding
Van alle insecten zijn het vooral de mooi gekleurde dagvlinders die populair zijn bij veel mensen. Ga maar na:
wanneer er bijvoorbeeld mieren of bijen op je afkomen, zul je eerder moeite doen om ze snel kwijt te raken, dan
dat je ze uitgebreid gaat bekijken. We vinden de meeste insecten eerder lastig dan interessant… Maar strijkt er
bij toeval een vlinder op je neer, is het toch eerder “oooh” dan “wegwezen”!
*Afbeelding Oranjetipje*
Vlinders zijn volkomen onschadelijk, alleen de rupsen van de koolwitjes willen wel eens van onze koolplanten
snoepen. Vlinders zijn zelfs nuttig in de natuur: op zoek naar nectar bezoeken ze veelvuldig bloemen en brengen
stuifmeel over van de ene naar de andere bloem. Daarmee helpen ze planten bij het voortbestaan.
Aan het begin van de 20e eeuw kwamen in Nederland nog 70 verschillende dagvlinders voor. Dit lijkt heel wat,
maar wanneer je weet dat er alleen in de afgelopen 100 jaar al 17 soorten zijn uitgestorven en ook nu veel
soorten met uitsterven worden bedreigd, dan geeft dat toch te denken.
Gelukkig zijn er ook dagvlinders die je in Nederland nog regelmatig tegenkomt, zoals de citroenvlinder en de
kleine vos. Maar hier hoeft het niet bij te blijven! Wanneer je er op gaat letten dan kun je in en om een stad toch
zeker 20 verschillende dagvlinders tegenkomen. Met de poster bij dit pakket zal het niet moeilijk zijn om
sommigen te herkennen.
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Nu is het kunnen noemen van een naam niet eens het belangrijkste. Misschien wil je gaan meehelpen om
vlinders te beschermen, bijvoorbeeld door te zorgen dat onze omgeving weer “vlindervriendelijk” wordt. Hoe?
Daar komen we verder in dit boekje nog op terug. We beginnen bij het begin: hoe herken je een vlinder
eigenlijk?
*Afbeelding Kleine Vos*
Dagvlinders en nachtvlinders
In ons land komen veel meer nachtvlinders dan dagvlinders voor. Bij de dagvlinders zijn we met 70 soorten
(uitgestorven soorten meegeteld) al uitgeteld, terwijl er wel 2000 verschillende nachtvlinders zijn.
Als je naar de namen kijkt, zou je verwachten dat ze simpel uit elkaar te houden zijn: dagvlinders vliegen
overdag, nachtvlinders „s nachts. Dit klopt, maar pas op, want er zijn ook nachtvlinders die overdag vliegen! Je
kunt ze uit elkaar houden door ze goed te bekijken.
Dagvlinders
 de voelsprieten eindigen in een knopje
 als de vlinder rust, staan de vleugels meestal omhoog
 meestal felgekleurde vleugels
*Afbeelding voelsprieten dagvlinders en dagvlinder (stand vleugels)*
Nachtvlinders
 de voelsprieten eindigen niet in een knopje
 als de vlinder rust, liggen de vleugels meestal plat over het lijf gevouwen
 meestal onopvallend gekleurde vleugels
*Afbeelding voelsprieten nachtvlinders en nachtvlinder (stand vleugels)*
Levenscyclus van een vlinder: van eitje tot vlinder
Vroeger dacht men nog dat rupsen en vlinders twee heel verschillende dieren waren. Nu weten we dat rupsen en
vlinders in feite één en hetzelfde dier zijn, dat ze er alleen totaal anders uitzien op verschillende momenten in
hun leven. We noemen dat de levenscyclus. Zoals bij de meeste dieren, bestaan er bij vlinders mannetjes en
vrouwtjes. Meestal zien die er hetzelfde uit, maar bij het oranjetipje bijvoorbeeld kun je gemakkelijk zien of het
een mannetje of een vrouwtje is, want alleen het mannetje heeft grote oranje vlekken op de vleugels, het
vrouwtje is wit.
Na de paring gaan de vrouwtjesvlinders op zoek naar planten die de rupsen later als voedsel kunnen gebruiken.
Sommige vlindersoorten kiezen daarvoor grassen, andere soorten kiezen bloemen, struiken of bomen. Op of
vlakbij zo‟n voedselplant, we noemen dat een waardplant, leggen ze eitjes, die niet groter zijn dan een
speldenknop. Het is heel belangrijk dat ze de juiste waardplanten uitzoeken, want de rupsen die uit de eitjes
komen zijn meestal kieskeurige eters!
*Afbeelding van parende vlinders naast bovenstaande tekst*
De eitjes van de verschillende vlindersoorten variëren van vorm en grootte, zoals je op de onderstaande tekening
kunt zien.
*Afbeelding verschillende vlinder eitjes*
In een schema ziet de levenscyclus van de dagpauwoog er zo uit:
*Afbeelding levenscyclus van de dagpauwoog*
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De rupsen van de dagpauwoog, waarvan je hiernaast de levenscyclus ziet, lusten alleen brandnetels. Rupsen eten
veel en groeien snel. Wanneer hun huid te krap wordt, barst deze open en daaronder zit dan meteen een nieuw,
ruimer vel. Na zo‟n vijf vervellingen is een rups volgroeid en begint de verpopping. De rups stopt met eten en na
een korte rustperiode hecht de rups zich vast met een spinseldraad aan een blad of tak. De huid gaat weer open,
net als bij een vervelling, maar nu komt er een pop te voorschijn.
In de pop ontstaat langzaam een vlinder. Hoe dit precies gaat, weet niemand! Tenslotte barst de pop open en
kruipt de vlinder naar buiten. De vleugels zijn dan nog nat en opgevouwen. Pas wanneer er vanuit het lijf bloed in
de vleugels wordt gepompt ontvouwen deze zich. Als de vleugels droog zijn kan de vlinder wegvliegen en op zoek
gaan naar bloemen om nectar te drinken. Het begin van een nieuwe cyclus…
Vlinders worden hooguit een jaar oud. Maar de meeste leven maar twee tot drie weken!
*Afbeelding Koninginnepage*
Waar en wanneer vind je vlinders?
Dagvlinders kom je bijna overal tegen. Alleen in dichte donkere bossen of op bespoten en kale landbouwgrond
zul je ze zelden vinden. Ze houden nu eenmaal van zonnige plaatsen met veel bloemen om nectar uit te zuigen.
Nectar kun je vergelijken met suikerwater. De vlinders gebruiken het als voedsel. Er moeten ook wilde planten
groeien omdat veel rupsen daarvan houden.
In de stad komen minder verschillende vlinders voor dan in natuurgebieden. Toch is er ook in de stad genoeg te
zien. Vooral in de bloemrijke tuinen en parken zijn vlinders als de kleine vos, de dagpauwoog, de citroenvlinder
en de witjes gelukkig nog geen zeldzaamheid.
*Afbeelding Citroenvlinder*
Al op de eerste zonnige lentedag van het jaar verschijnen de eerste vlinders. Dit zijn de soorten die als vlinder
overwinterd hebben: de citroenvlinder, de gehakkelde Aurelia, de dagpauwoog en de kleine vos. Andere
vlindersoorten overwinteren als ei, rups of pop. Tijdens de zomermaanden is de topdrukte, maar nog tot in
oktober/november kun je vlinders op zonnige herfstdagen zien rondvliegen.
Wat zie je aan vlinders?
Aan het bekijken van vlinders valt veel plezier te beleven. Je hebt er niets voor nodig, behalve misschien pen en
papier, tekenspullen of een camera om waarnemingen vast te leggen. Als je rupsen mee naar huis wilt nemen zul
je voor een goed verblijf moeten zorgen (zie blz. 13). Hieronder volgen enkele suggesties voor het bestuderen
van vlinders:
 Wanneer je een vlinder ziet, gebruik dan de poster om er achter te komen welke soort het is. Op blz. 10-11
kun je over iedere soort wat meer informatie vinden. Je kunt ook kijken op www.vlindernet.nl.
 Let eens op het verschil in vliegtechniek tussen de verschillende soorten vlinders. Er zijn onhandige trage
fladderaars, maar ook sierlijke zwevers en bliksemsnelle vliegers. Zijn de grootste vlinders altijd de snelste?
 Bekijk een vlinder die nectar drinkt uit een bloem eens van dichtbij: heel mooi is dan de uitgerolde tong te
zien, die normaal onder het lichaam is opgekruld.

*Afbeelding Kleine vuurvlinder*
De 20 bekendste dagvlinders van ons land.
Ze zijn afgebeeld op de poster in het pakket.
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Nederlandse naam

Latijnse naam

Periode waarin de
vlinders vliegen

Plant waar de rups
van leeft

Boomblauwtje

Celastrina argiolus

maart/oktober

Icarusblauwtje

Polyommatus icarus

mei/oktober

Kleine vuurvlinder

Lycaena phlaes

april/oktober

Zwartsprietdikkopje
Klein geaderd witje
Oranjetipje

Thymelicus lineola
Pieris napi
Anthocharis cardamines

juli/augustus
maart/oktober
april/juni

Klein koolwitje

Pieris rapae

maart/oktober

Groot koolwitje

Pieris brassicae

april/oktober

Citroenvlinder
Atalanta
Dagpauwoog
Landkaartje
Distelvlinder
Argusvlinder
Kleine vos
Gehakkelde aurelia

Gonepteryx rhamni
Vanessa atalanta
Inachis io
Araschnia levana
Cynthia cardui
Lasiommata megera
Aglais urticae
Polygonia c-album

februari/november
maart/oktober
februari/november
april/september
maart/oktober
april /november
februari/november
februari/november

Hooibeestje
Bruin zandoogje
Bont zandoogje
Koevinkje

Coenonympha pamphilus
Maniola jurtina
Pararge aegeria
Aphantopus hyperantus

april/oktober
juni/september
maart/oktober
juni/augustus

bomen en struiken
zoals de vuilboom en
de klimop
kleine vlinderbloemigen
zoals rolklaver
schapezuring,
veldzuring
verschillende grassen
kruisbloemigen
pinksterbloem, lookzonder-look
koolsoorten en andere
kruisbloemigen
koolsoorten en andere
kruisbloemigen
vuilboom, wegedoorn
brandnetel
grote brandnetel
grote brandnetel
distels
verschillende grassen
grote brandnetel
brandnetel, hop, iep,
wilg
verschillende grassen
verschillende grassen
verschillende grassen
verschillende grassen

Wat hebben vlinders nodig?


Vlinders hebben voorkeur voor bepaalde bloemen. Dat zijn bloemen met veel nectar. Ze vliegen aan de
meeste rozen voorbij, terwijl bloeiende braamstruiken heel geliefd zijn. Als ze vliegen, is het niet moeilijk om
te zien welke bloeiende planten erg in trek zijn bij vlinders en welke niet.



Behalve nectar uit bloemen gebruikt een aantal vlinders nog ander voedsel. Atalanta‟s en dagpauwogen zijn
bijvoorbeeld dol op rottend fruit. Ga in het najaar eens kijken in een boomgaard of probeer ze zelf te lokken
met enkele rotte appels in de tuin. Soms kun je groepjes vlinders zien drinken op een vochtig pad of bij
modderpoelen.



Naast rondvliegen en voedsel zoeken doen vlinders nog meer. Wanneer je vlinders rustig een tijdje volgt, kun
je zien dat sommige en gebiedje (territorium) tegen indringers verdedigen. Mannetjes van de kleine
vuurvlinder en het bont zandoogje doen dit bijvoorbeeld. Let ook eens op een paar-dans (“balts”) die
mannetjes en vrouwtjes, voordat ze gaan paren, uitvoeren.



Rupsen van vlinders kun je vrij gemakkelijk vinden op koolplanten in de tuin of op brandnetels. Let maar op
aangevreten bladeren!



Bij De Vlinderstichting is het mogelijk om een pakketje levend materiaal te bestellen. In het pakketje zitten
eitjes, rupsen en poppen van het groot koolwitje. Je kunt de eitjes, rupsen en poppen verder op kweken in de
klas onder begeleiding van jullie leerkracht. Hierdoor kunnen jullie de hele levenscyclus van dichtbij
meemaken met de hele klas.
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Enkele tips voor het verzorgen van de rupsen:
1. Zorg eerst voor een goed verblijf voor de rupsen. Op de volgende bladzijde zijn voorbeelden getekend.
2. Laat je leerkracht het pakketje levend materiaal op tijd bestellen bij De Vlinderstichting. Bij aankomst kunnen
de eitjes, rupsen en poppen in de rupsenbak gezet worden.
3. Zet de rupsenbak niet in de zon en zorg voor een zo constant mogelijke temperatuur.
4. Verschoon het verblijf regelmatig.
5. Als de vlinder uit de pop is gekomen, laat deze dan buiten weer los. Wil je hem nog een dagje bekijken zorg
dan voor wat honingwater (water met een klein beetje honing daarin opgelost). Doe dit honingwater in een
bakje met een grof sponsje (Sorbo) erin, zodat de vlinder er met de roltong bij kan om te drinken.
Op de website van de vlinderstichting (www.vlinderstichting.nl) kun je meer lezen over het project „Koolwitjes in
de klas‟.
*Afbeeldingen van vlinderbakken om koolwitjes (vlinders) in te kweken*
Over prikkebenen en opprikken
“Meneer Prikkebeen” was een zonderling, iemand die eeuwen geleden leefde en die al zijn tijd doorbracht met de
jacht op vlinders. Mensen die vlinders bestuderen, worden daarom vaak “Prikkebeen” genoemd! “Meneer
Prikkebeen” zal ongetwijfeld vele kastjes met opgeprikte vlinders in zijn bezit hebben gehad. Tegenwoordig
worden er geen vlinders meer opgeprikt, we zien ze liever buiten vliegen.
*Afbeelding meneer Prikkebeen*
Er is namelijk een prima alternatief: “verzamelen” met het fototoestel. Foto‟s van vlinders in hun natuurlijke
omgeving zijn toch veel mooier en natuurlijker dan opgeprikte vlinders?
Maar het vangen van rupsen dan? Enkele rupsen thuis opkweken kan geen kwaad. Wanneer je ze goed verzorgt,
hebben ze zelfs méér kans om te overleven dan buiten, waar vogels, kevers, spinnen, spitsmuizen, en andere
dieren op de loer liggen.
Waarom zien we tegenwoordig minder dagvlinders dan vroeger?
Vraag het maar aan oudere mensen. Waar vroeger allerlei dagvlinders in grote aantallen rondvlogen is het nu
vaak droevig met ze gesteld. Niet alleen zijn er de afgelopen 100 jaar zeker al 17 soorten uit Nederland
verdwenen, maar van de 53 soorten, die ons land nu nog telt, is ruim de helft zeldzaam of zeer zeldzaam. Veel
vlindersoorten komen alleen nog in beschermde natuurgebieden voor.
Wat zijn de belangrijkste oorzaken van deze achteruitgang? Veel voor dagvlinders geschikte plekjes hebben
plaats moeten maken voor huizen, wegen, industrie en landbouw. Terwijl dagvlinders vroeger ook in
landbouwgebieden voorkwamen, zijn ze daar nu vrijwel uit verdwenen, onder andere door het overvloedige
gebruik van mest en bestrijdingsmiddelen. Tenslotte zijn veel voor dagvlinders geschikte plekjes ver uit elkaar
komen te liggen in ons landschap. Wanneer een vlindersoort ergens verdwijnt, bijvoorbeeld door een ziekte, dan
is de kans groot dat hij daar nooit meer terugkomt. De meeste dagvlinders kunnen namelijk niet ver vliegen, een
grote weg of een kanaal kan al een grote hindernis vormen.
Na dit slechte nieuws toch nog een positief bericht: er zijn ook vlindersoorten die in aantal toenemen, zoals het
landkaartje en het boomblauwtje.
De Vlinderstichting is een organisatie die de vlinders beschermt. Kijk voor meer informatie op
www.vlinderstichting.nl.
*Afbeelding landkaartje*
Wat goed is voor vlinders is óók goed voor andere dieren en planten!
We moeten de vlinders die nu nog voorkomen in ons land beschermen. Niet alleen omdat ze mooi zijn en veel
mensen er plezier aan beleven, maar ook omdat wat goed is voor vlinders, tevens goed is voor wilde planten en
dieren.
De Vlinderstichting probeert de vlinders zoveel mogelijk te beschermen maar iedereen kan helpen!
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Dat kan bijvoorbeeld door:






wegbermen minder vaak te maaien en bij het maaien gedeelten over te slaan;
bij de aanplant en het onderhoud van parken en plantsoenen met vlinders rekening te houden (geen gif
spuiten, ook wilde planten laten groeien, zoals brandnetels en distels);
niet of minder te bemesten en te spuiten op akkers en weilanden, desnoods alleen langs de randen niet
bemesten en spuiten;
te zorgen dat vlinders via wegbermen, spoorwegranden of stukjes braakland van het ene naar het andere
gebied kunnen vliegen;
van tuinen “vlindertuinen” te maken: iets waaraan iedereen kan meewerken.

*Afbeelding Groot koolwitje*
Maak van je (school)tuin een vlindertuin
Nee, daar hoef je echt niet meteen de hele tuin voor om te spitten. Het is namelijk niet waar dat alle onkruid
nutteloos is en direct verwijderd moet worden. Vlinders en andere insecten hebben een voorkeur voor planten die
in het wild voorkomen. Vlinders leggen hun eitjes op “wilde” planten. Onkruid verwijderen betekent dus het
voedsel van vele rupsen weghalen. Laat bijvoorbeeld in een zonnig hoekje wat brandnetels groeien: dit betekent
voedsel voor de rupsen van de kleine vos, de dagpauwoog, de gehakkelde aurelia, de atalanta en het landkaartje.
Is er plaats voor nieuwe planten, bedenk dan dat de meeste bloemen van tuinplanten niet de geur en de nectar
hebben waar vlinders van houden. In het lijstje op blz. 18 staan meerdere gekweekte planten die wèl vlinders
kunnen aantrekken. Ook een aantal aantrekkelijke, wilde planten, die geliefd zijn vanwege hun nectar, staan hier
in. Kies de planten zó date r van vroeg in het voorjaar tot in de herfst geschikte bloemen in de tuin zijn.
“VLINDERS IN DE TUIN”
Dit is de titel van een boekje dat De Vlinderstichting uitgeeft. In dit boekje staan de eisen van vlinders. Als je aan
deze eisen hebt voldaan, zullen veel vlindersoorten zich thuis voelen in je tuin.
Tevens bevat het boekje ontwerpen voor je tuin en een lange lijst van nectar-en waardplanten, veel langer dan
de lijst van blz. 18.
Het boekje is te bestellen bij De Vlinderstichting, tel.: 0317-46 73 46.
Misschien heeft je vader of moeder interesse?
Planten top- 10
1. Vlinderstruik (Buddleja)
2. Ijzerhard (Verbena)
3. Beemdkroon
4. Damastbloem
5. Hemelsleutel
6. Herfstaster
7. Koninginnekruid
8. Lavendel
9. Vaste muurbloem
10. Enkelbloemige afrikaantjes
Vlinders op school
Op school echte rupsen, poppen en vlinders! Dat is mogelijk van april tot en met oktober. Vlinders kweken met je
schoolklas en kijken hoe uit een eitje een rups komt, dat zich vol eet en daarna verpopt om tenslotte te
veranderen in een prachtige vlinder. Jouw leerkracht kan informative aanvragen over levend material en ander
lesmateriaal bij:
De Vlinderstichting
www.vlinderstichting.nl
telefoon 0317-46 73 46
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Dat betekent dat niet alleen jij, maar je hele klas vlinders kan bekijken.
*Afbeelding Atalanta*
Ideeën voor spreekbeurt/werkstuk
Vind je het alles bij elkaar teveel voor één spreekbeurt, dan volgen hier enkele suggesties voor onderwerpen. Dat
maakt de keuze misschien iets makkelijker.









levenscyclus
bescherming van bedreigde soorten
vlindervriendelijke tuin
overwintering
verdediging (camouflage)
leefgebieden
schrijf een verhaal over twee soorten
maak zelf een vlinderspel (memory – domino – kringloop – puzzel – kwartet – quiz)

Voor meer informatie kan je ook kijken op de websites van De Vlinderstichting:
 www.vlinderstichting.nl
 www.vlindernet.nl
 www.vlinderambassade.nl
*Afbeelding vlinderkwartet*
Word ook vlinderambassadeur!
*Afbeelding „wij zijn vlinderambassadeur‟*
Wordt geschreven door Ineke.
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Bijlage 6. Spellen
Vlinderkwartet

Bovenstaand voorbeeld is een weergave van de kwartetkaarten uit het vlinderkwartet. De Vlinderstichting is in
het bezit van het gehele kwartet. Het voert te ver om alle kaarten als bijlage toe te voegen.
In het vlinderkwartet zijn de volgende vlindersoorten opgenomen: bont zandoogje, atalanta, kleine vos,
boomblauwtje, citroenvlinder, groot koolwitje, dagpauwoog, oranjetipje, gehakkelde aurelia, landkaartje,
argusvlinder, klein koolwitje, klein geaderd witje, distelvlinder *, kleine vuurvlinder, groot dikkopje,
zwartsprietdikkopje *, oranje zandoogje *, bruin zandoogje *, koevinkje *, icarusblauwtje * en de
koninginnenpage.
(* de kwartetten van deze vlindersoorten zijn niet geheel compleet, er ontbreken één of een aantal foto‟s).
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Vlindermemorie

Bovenstaand voorbeeld is een weergave van de memoriekaarten uit het vlindermemorie. De Vlinderstichting is in
het bezit van het gehele memorie. Het voert te ver om alle kaarten als bijlage toe te voegen.
In het vlindermemorie zijn de volgende vlindersoorten opgenomen: bont zandoogje, atalanta, kleine vos,
boomblauwtje, citroenvlinder, groot koolwitje, dagpauwoog, oranjetipje, gehakkelde aurelia, landkaartje,
argusvlinder, klein geaderd witje, distelvlinder, kleine vuurvlinder, groot dikkopje, zwartsprietdikkopje, oranje
zandoogje, bruin zandoogje, koevinkje, icarusblauwtje en de koninginnenpage.
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