Tekst: Ineke Het is nog geen Olympische sport, maar in het slotKoopmans weekend van de Olympische spelen is in Nederland
De Vlinderstichting

de eerste vlindermarathon gelopen: van Pieterburen
tot en met de Pietersberg. Het Pieterpad, van meer
dan 480 kilometer lengte, werd verdeeld in 92 etappes die allemaal in hetzelfde weekend door vlinderaars zijn gelopen. Er werden, ondanks het tegenvallende weer, duizenden vlinders geteld in deze doorsnede
van Nederland.
De absolute winnaar: het klein koolwitje.

Feestelijke opening
Op vrijdag 22 augustus werd het vlinderwandelweekend feestelijk geopend door Theo Verstrael en Jan
Achttienribbe. De aftrap vond plaats op het middelpunt
van het Pieterpad: in Vorden. ,, Het record is een historisch
moment dat bijdraagt aan de mythe van het Pieterpad,’’
reageert Nivon-directeur Rob de Lange enthousiast. "480
km vlinders tellen. De estafette om vlinders te tellen op
het Pieterpad is symbolisch bewijs van de natuurwaarde
van het Pieterpad," aldus De Lange.
Theo Verstrael, directeur van De Vlinderstichting heeft
ook een etappe voor zijn rekening genomen. "Ondanks
de matige weersomstandigheden zijn er gelukkig nog
heel veel mensen op pad gegaan. Ikzelf zag helaas bijna
geen vlinders op mijn route, maar de fraaie omgeving
maakte dat weer helemaal goed!"

de absolute winnaar het klein koolwitje met ruim 2000
exemplaren. Ook het klein geaderd witje is veel gezien
(meer dan 600) en op meer dan de helft van de etappes
is ook het bont zandoogje gespot. Andere soorten die op
veel verschillende etappes zijn gezien zijn kleine vuurvlinder, atalanta en ook de kleine vos. Deze laatste, een voorheen zeer algemene soort was dit jaar nog maar weinig
waargenomen. Een bijzondere verschijning op twee van
de 92 etappes was de koninginnenpage. Beide etappes
waar deze soort werd waargenomen liggen in Limburg.
In totaal werden er tijdens het weekend 3780 dagvlinders
gezien, verdeeld over twintig soorten. Op slechts twee
etappes werden helemaal geen vlinders gezien. Naast
vlinders zijn er veel wandelaars die ook op de libellen
hebben gelet: bloed- en steenrode heidelibel, glazenmaker en paardenbijter werden op verschillende etappes
gemeld.

Klein koolwitje ruim in de meerderheid
Nu waarnemingen van bijna alle routes zijn verwerkt is
Marieke Veldkamp

De eerste etappe wordt gelopen.
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Rupsen
Vlinders zijn warmteminnende dieren en vooral op zonnige dagen actief. De zon liet zich tijdens de marathon
maar weinig zien, maar vooral op zondag was het op de
meeste etappes droog. In het noorden was het vooral
zaterdag erg nat. Onder die omstandigheden werden
nauwelijks vlinders gezien, maar wel rupsen gevonden,
bijvoorbeeld van het landkaartje. In het gebied van de
Drentse Aa werden zeker tien nesten gevonden met in
totaal zo’n driehonderd rupsen.
Het vlinderwandelweekend was een prachtige
manier om het 25-jarig jubileum van het Pieterpad
(van Pieterburen naar de Sint-Pietersberg) en De
Vlinderstichting te vieren. De Vlinderstichting en Nivon
gaan ervan uit dat door deze geslaagde actie meer
mensen op het spoor van het Pieterpad en van het kijken naar vlinders zijn gezet. Volgend jaar - op 22 en 23
augustus - is er dus weer een vlinderestafette langs het
Pieterpad! Loopt u dan ook (weer) mee?

Kars Veling

480 kilometer
vlinders tellen

