Vlinderen met de jeugdb
Het is vrijdagavond als ik uit de trein stap. Nog 8 kilometer fietsen op een OV-fiets, en dan is daar de camping.
Gelukkig zijn er al jeugdbonders begonnen met eten

10 deelnemers. Bij elke excursie gaan er één of twee
wat oudere excursieleiders mee, die veel kunnen vertellen over de soorten en verantwoordelijk zijn voor de
jongere deelnemers.

maken. Ik zet eerst even mijn tentje op, en ga daarna
meteen helpen met uien snijden. Langzaam druppelt
iedereen binnen. Met z’n allen op het gras eten we uit
onze tinnen. Het belooft een gezellig kamp te worden.
Tekst: De JNM - Jongeren in de Natuur en de NJN
Merel Kooi (Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie) zijn twee
JNM landelijke jeugdbonden voor 11- tot 25-jarigen. Ze
hebben precies hetzelfde doel: jongeren enthousiast
maken voor natuur. In dit stuk zullen we de JNM en de
NJN samen nemen, onder de noemer jeugdbond.
Door het hele land worden kampen en excursies georganiseerd voor en door ons. Natuurbeleving, natuurstudie en gezelligheid staan centraal bij deze activiteiten. Het hele jaar door zijn er kampen. In de lente gaan
we op zoek naar voorjaarsflora, boomkikkers, andere
amfibieën en vissen. ’s Zomers ligt de nadruk op planten, vlinders, libellen en vleermuizen, terwijl we in de
herfst muizen vangen, naar burlende edelherten luisteren of vogels kijken op de wadden. ’s Winters is het
tijd voor strandwandelingen, warme chocomel en het
jaarlijkse kerstcongres met bestuurswissel.
Op kampen zijn de excursies altijd in groepjes van 8 tot

Zomerkampen zijn er ook volop: van Zuid-Limburg tot
Terschelling, en voor de oudere deelnemers van Wales
tot Bulgarije. Er zijn ook speciale kampen voor jongere kinderen van 11 tot 14 jaar. Zomerkampen duren
meestal minstens een week: je kunt dan een heel
gebied uitkammen en allerlei verschillende soortgroepen bestuderen. Eén excursie gaat altijd wat vroeger
naar de kamplocatie terug om te koken, wat voor een
groep van 30 man een behoorlijke uitdaging kan zijn.
De rest kan dan rond 7 uur aanschuiven. ’s Avonds is
er vaak nog ruimte voor avondexcursies (vleermuizen
luisteren, dassen spotten, nachtvlinders kijken) of
wordt er een avondspel gespeeld.
Dagvlinders
Een van de soortgroepen waar de jeugdbond actief mee
bezig is, zijn dagvlinders. Een vlindernet maak je vast
aan je dagrugzakje, zodat het snel gepakt kan worden
als er iets leuks langs vliegt. Alles wordt wel gevangen:
want ook al kent de excursieleider het klein koolwitje
wel, jonge deelnemers vinden dit prachtig om te zien.
De koters kunnen wel tien keer dezelfde soort vangen,
ze krijgen er geen genoeg van. Maar ook de meer
ervaren deelnemers vinden het vlinderen leuk: in ZuidMerel Kooi

Elk jaar is er een nachtvlinderkamp.
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Limburg over een bruin dikkopje struikelen, of een keizersmantel zien. Hier volgt een stukje kampverslag van
Jillis (16), en zijn ervaring met de keizersmantel.
"In de zomer van 2011 ging ik met een hele groep
andere JNM’ers een week in de volmolen van Epen
logeren. Daar hebben we verscheidene excursies
gedaan waarvan er één naar het Gerendal ging. Het
was een eindje fietsen vanaf de volmolen, dus we
kwamen eind van de ochtend aan. Doordat het al
best warm was, vlogen er al veel soorten vlinders.
Maar eigenlijk kwamen we voor de planten, waarvan
leuke soorten ook in overvloed aanwezig waren. We
hadden al een heel stuk gelopen, toen ik een grote
oranje parelmoer in mijn ooghoek zag. Ik was met
twee andere jongens, waar ik keihard tegen riep:
KEIZERSMANTEL!!! We hadden hem allemaal redelijk
goed gezien maar hij was vrij snel al weer weg, jammer genoeg. Na deze leuke soort gingen we weer
verder, we dachten dat we hem niet meer terug
zouden vinden. Maar plotsklaps zat hij voor ons in
een struikje, rustig in de zon. We hebben hem zeker
een paar minuten goed kunnen zien en fotograferen.
Hierna vloog hij super hard weg en wij zijn teruggelopen naar de fietsen. Na nog een super harde regenbui
met onweer zijn we snel naar een café gegaan waar
we frietjes hebben gegeten. Het was een leuke dag
met een erg leuke vlindersoort."
Nachtvlinders
Ook nachtvlinders krijgen veel aandacht van de jeugdbonden. Elk jaar is er bij beide bonden tenminste één
kamp volledig aan gewijd, en op veel kampen gaat er
wel een aggregaat en een laken mee. Na het avondeten gaan we dan ergens de installatie opbouwen,
waarna we een paar uur vlinders bekijken en determineren. Er worden ook geregeld experts uitgenodigd
die ons helpen met de determinatie.
"Deze zomer ben ik met kamp op Terschelling
geweest. Eigenlijk is het een vogelkamp, maar er
wordt ook veel aan andere groepen gedaan. Een
aantal avonden hebben we nachtvlinders gedetermineerd. Op het kampeerterrein bevindt zich een klein
stukje heide waar we de installatie neerzetten, of we
gaan een stukje fietsen richting de rand van het bos.
Een van de laatste avonden hebben we het laken op
het kampeerterrein zelf neer gezet. De wc-hokjes trekken ook veel nachtvlinders aan, dus regelmatig wordt
er "een rondje wc's" gedaan. Het loopt al tegen middernacht wanneer we weer een rondje lopen. Er lijkt
iets te fladderen in één van de hokjes rond de lamp...
Iets groots...! De spanning stijgt, want er is die week
ergens anders al een bijzondere pijlstaart gezien. En
ja, ook wij mogen het gaan vieren: het is een walstropijlstaart. Wat een fantastisch dier! Een mooie afsluiter van een geslaagd zomerkamp."

Anne Krediet

bonders

Het vlindernet is snel gepakt als er iets leuks rondvliegt.

De jeugdbond en De Vlinderstichting
Elk jaar vindt er een kort overleg plaats tussen de
jeugdbonden en De Vlinderstichting. Met enkele leden
zijn we ook dit jaar gaan praten over wat we voor
elkaar kunnen betekenen. Wij kunnen hen helpen door
alle vlinders die we zien in te voeren op waarneming.
nl en ook indirect door mensen enthousiast te maken
voor de natuur, en met name voor vlinders. Elk jaar
zijn er wel een paar studenten die een stage of thesis
komen doen, en een groot deel hiervan zit bij een
jeugdbond. De Vlinderstichting geeft ons informatie
over leuke gebieden en soorten waar we speciaal op
kunnen letten. Verder vestigt De Vlinderstichting aandacht op onze verenigingen door bijvoorbeeld iets op
de site te plaatsen.
Ben je benieuwd geworden naar de jeugdbonden? Kijk
dan voor meer informatie op www.jnm.nl of www.njn.nl.
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