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De Vlinderstichting

een speciaal CITO-icoontje. En als extraatje ontvangen 
zij een unieke Vlinderstichting-Geocoin. En tegelijker-
tijd profiteren vlinders van het uitgevoerde beheer!

Dit najaar, winter en voorjaar organiseert De 

Vlinderstichting op tenminste tien verschillende plek-

ken in Nederland een zogenaamd CITO-Event. Tijdens 

deze events gaan we actief aan de slag voor allerlei 

soorten vlinders. 

Geocaching is een spel voor GPS-gebruikers. Er wordt 
gebruik gemaakt van een GPS-ontvanger om ergens 
ter wereld een ‘cache’ (schat) te vinden ('cache hunt’ 
in het Engels). Het idee is dat personen en organisa-
ties of verenigingen caches verstoppen over de hele 
wereld en hun locaties delen door op internet hun 
exacte positie te melden. Andere GPS-gebruikers 
benutten deze coördinaten om ze te vinden. 

Geocaching Events
Behalve het zoeken naar caches, is het ook mogelijk 
om een Geocaching Event te organiseren, een bijeen-
komst voor geocachers. Het doel is een bijeenkomst 
van geocachers om elkaar te zien, ervaringen uit te 
wisselen en bij te praten. 
Een speciale vorm van zo’n Event is een CITO, ofte-
wel Cache In, Trash Out. Dat is een benaming voor 
een actie om bij het geocachen iets te doen voor de 
omgeving waar de cache zich bevindt. Bijvoorbeeld 
het opruimen van rondslingerend zwerfvuil. Maar een 
CITO kan ook als grotere activiteit georganiseerd wor-
den, zoals het verwijderen van bomen op een stukje 
heide of het snoeien van een houtwal. Zo’n activiteit 
kan in overleg met de (terrein)beheerder worden uit-
gevoerd. Van november 2012 tot maart 2013 zal De 
Vlinderstichting in overleg met de terreinbeheerders 
en samen met enthousiaste geocachers minstens tien  
van deze CITO’s organiseren. 

Wat gaan we allemaal doen?
Alle activiteiten worden gepubliceerd op www.geo-
caching.com onder de naam vlinder-team. De dag 
begint met een uitleg van de terreinbeheerder over 
de activiteiten: waarom is dit beheer goed voor vlin-
ders? Daarnaast is een expert van De Vlinderstichting 
aanwezig, om toelichting te geven over de vlinders 
waarvoor we aan het werk gaan. En dan aan de slag! 
Onder begeleiding van de beheerder en de expert 
wordt in het gebied beheer uitgevoerd dat gunstig is 
voor vlinders.

Beloning
Na afloop van de activiteit verdienen alle deelnemers 

Geocaching: aan het 
werk voor vlinders!

Agenda
De eerste CITO-Events zijn:
•	 17	november:	Plaggen	en	opslag	verwijderen	

(met Staatsbosbeheer) in het hart van Drenthe.
•	 8	december:	Plaggen	en	opslag	verwijderen	(met	

Natuurmonumenten) in het Zwanenwater, Noord-
Holland.

Kijk op www.geocaching.com en zoek onder de
naam vlinder-team. Daar worden alle 
Vlinderstichting-CITO’s gepubliceerd. 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt 
door het Prins Bernhard Cultuurfonds. 

Vrijwilligers in actie in de natuur.

A
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