Tuinwaarnemingsformulier
Vaste-locatieformulier kunnen we het ook noemen want het is ook te gebruiken voor
je favoriete vlinderplek zoals het park, een dijk, bos, of aantrekkelijke struweelrand
waar je regelmatig vlinders of libellen gaat kijken. Wanneer je denkt meer dan één
formulier nodig te hebben moet je zelf enkele kopieën maken. Een aantal regels op
het formulier zijn blanco. Hier kunnen soorten worden ingevuld die niet zijn
voorgedrukt. Voor nachtvlinderwaarnemingen kunnen formulieren worden
aangevraagd met alleen maar blanco vakken in de eerste kolom.
Stap 1
Vul de kop van het formulier in: naam, adres etc. Als je het weet ook de coördinaten,
maar dat hoeft niet. Vul wel de gemeentenaam, of de dichtstbijzijnde plaats in te
waaronder het kilometervak valt.
Stap 2
Wanneer het waarnemingsformulier voor de eigen tuin bestemd is, hang je het
formulier op een opvallend plekje, bij de achterdeur bijvoorbeeld. Om de aantallen
regelmatig aan te passen hang je er een potlood bij. De vlinders tussentijds noteren
op de kalender kan ook.
Stap 3
Wekelijks per waargenomen soort het maximum (een dagtotaal wat u gelijktijdig zag)
noteren. Het is een standaardmethode die ook landelijk geldt (bij het
monitoringonderzoek bijvoorbeeld) en het aantal dubbeltellingen beperkt houdt.
EEN VOORBEELD
Je loopt op maandag 16 april (week 16) door de tuin en ziet van de dagpauwoog 6
verschillende exemplaren. Deze noteer je op het tuinformulier in het juiste vakje: in
dit geval in kolom 16 in de rij achter de dagpauwoog. Op woensdag en donderdag in
week 16 zie je 2 dagpauwogen. De 6 blijft staan omdat dit tot dan toe het
dagmaximum was. Zaterdag zie je gelijktijdig 8 verschillende dagpauwogen in je tuin.
Gum nu de 6 door en noteer daarvoor in de plaats een 8. Zondag zie je 4
dagpauwogen. Het maximum exemplaren voor week 16 blijft dus staan op 8
exemplaren.
Stap 4
Aan het eind van het vlinderseizoen stuur je het formulier, of een kopie ervan, op
naar de Vlinder- en Libellenwerkgroep Zeeland. Graag uiterlijk 15 december zodat de
gegevens op tijd verwerkt kunnen worden.
Stap 5
De gegevens op het tuinformulier worden met het programma Orde van de
Nederlands Entomologische Vereniging gemakkelijk en snel ingevoerd in de computer.
De gegevens worden digitaal doorgestuurd naar landelijke organisaties zoals De
Vlinderstichting en Trekvlinderregistratie Nederland.
Stap 6
Iedere waarnemer ontvangt de Zeeuwse Prikkebeen van maart waarin de gegevens
zijn samengevat in een artikel. Een tuinformulier voor het nieuwe seizoen wordt
weer bijgesloten.
Veel succes en plezier met het waarnemen.

