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Korte berichten en mededelingen

VAN HET BESTUUR

Nieuwe en vertrekkende medewerkers

Bij de afdeling voorlichting en educatie is er wederom veel veranderd.

Jeroen Meeussen, die vanaf het begin bij deze afdeling betrokken is

geweest, heeft sinds 1 september betaald werk. Hij heeft zich vooral

beziggehouden met de kweek van vlinders. Dit levend materiaal kan

door scholen worden besteld om de lessen te verlevendigen. Daarnaast

worden er vlinders geleverd aan de kas in de Flevohof en in het

Noorder Dierenpark.

Op een oproep voor vrijwilligers zijn veel nieuwe medewerkers af-

gekomen. De afdeling voorlichting en educatie ziet er momenteel als

volgt uit:

Pauline Schakenbos - coördinatie, financiën

Els Hekstra - organisatie Vlinderjaar 1989, publiciteit

Inge van Halder en Inge La Rivière, met assistentie van Martin Heyde
- kweek van levend materiaal

Erik van Tiel - eindredactie van het tijdschrift "Vlinders"

Annette Piepers - samenstellen diaseries

Annemarie Koopmans - administratie

Irene Postma - materiaal verkoop
In allerlei werkzaamheden worden zij ondersteund door: Miep van Dam,

Irma Wynhoff, Aleid van der Kolk, Philip Dirkzwager en Bert Wit.

In november zal Rineke Falkena gaan werken aan een lespakket voor

het basisonderwijs.

Nota vlinderperspectieven
De Vlinderstichting is met een groot aantal verschillende activiteiten

bezig, zowel op het gebied van voorlichting en educatie, als op het

terrein van onderzoek. In de nota vlinderperspectieven zijn deze za-

ken nog eens duidelijk onder elkaar geplaatst en zijn mogelijkheden

voor verdere ontwikkelingen aangegeven. Aandacht is vooral ook be-

steed aan ideeënvorming om aan meer inkomsten te komen.

Vlinderjaar 1989

Zoals bekend is heeft onze Stichting 1989 als Vlinderjaar uitgeroepen.
Dit in navolging van Engeland 1982, Duitsland, Zwitserland en Oosten-

rijk 1987. In het Vlinderjaar hopen wij een groot aantal verschillende

activiteiten te ondernemen. Naast een algemene voorlichtingscampagne

over vlinders worden lesprogramma's voor scholen ontwikkeld en

brochures uitgebracht voor beheerders, zoals over het beheer van

wegbermen, oevers en dijken, over de betekenis van distels en brand-

netels.

Verder hebben wij het plan opgevat een internationaal symposium te

organiseren, met een aansluitende bijeenkomst voor de medewerkers

van het landelijk dagvlinderproject. Momenteel wordt gewerkt aan een

programma in hoofdlijnen. U hoort er binnenkort veel meer van!
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LANDELIJK DAGVLINDERPROJECT

Dit jaar worden weer 65.000 waarnemingen aan de database toegevoegd.
Daarin zitten reeds 175.000 waarnemingen. Het totaal aantal dagvlinders
dat tijdens het project is gezien, komt daarmee op een krappe 2,5 mil-

joen .
Deze laatste waarnemingen zijn afkomstig van het veldwerk in

het tweede deel van 1985 en geheel 1986 en van het opnemen van een

groot aantal collecties in de afgelopen winter. Ik verwacht dat met de

collecties de leemten in het verspreidingsbeeld van deze eeuw opgevuld
zullen worden.

De collecties die zijn opgenomen,
zijn van: en van particulieren:
Museum Jan Vriends, Asten Alders, Arnhem

Natura Docet, Denekamp de Boer, Oosthuizen

Milieu Educatie Centrum, Eindhoven van Deventer, Son en Breugel
Natuurhistorisch Museum, Enschede Elferink, Ter Borg

Natuurmuseum, Groningen Plint, Deventer

Natuurhistorisch museum, Leeuwarden Jax-Mulder, Haren

Natuurhistorisch museum, Maastricht van Oort, Deventer

Natuurmuseum, Nijmegen Oosterhout, Gulpen
Prick, Nijmegen

Smeets, Heerlen

Vrancken, Echt

Op dit moment komen de gegevens van 1987 weer binnen. Het is voor

dagvlinders een slecht seizoen geweest door het geringe aantal zonnige
dagen. Vele medewerkers hebben mij laten weten dat ze dit jaar wel bij-
zonder weinig hebben gezien. Iedereen die geen waarnemingsformulieren
meer heeft, kan deze toegestuurd krijgen; René Bronsema is daarvoor

(op werkdagen) 'smiddags te bereiken: 08370-84050. Ook kan gratis een

nieuwe lijst met plantennamen en bijbehorende nummers besteld worden.

Deze lijst bestaat nu uit twee alfabetische lijsten: één met nederlandse

namen en één met latijnse namen.

Marnix Tax

coördinator L.D.P.

DE KLEINE HEIVLINDER

In het vorige nummer van "Vlinders" heeft een oproep gestaan om

waarnemingen van de Kleine heivlinder door te geven. Zelf hebben we

afgelopen zomer tellingen verricht.

Op het moment dat we dit schrijven (september 1987), zijn we nog

bezig met het uitwerken van de gegevens. Allereerst dank aan die-

genen, die ons waarnemingen doorgaven. Verdere aanvullingen zijn
welkom en een verslag volgt te zijner tijd. Het aantal vlinders werd

door ons in 1985 op enige duizenden en in 1987 op verscheidene

honderden geschat.

J. de Gooijer.
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WERKGROEP SPHINGIDAE

Er is nog steeds geen nieuwe handleiding ten behoeve van de voort-

zetting van het Pijlstaartvlinder-onderzoek. De reden hiervan is dat

eerst de handleiding van het BIC (Biogeografisch Informatie Centrum)

afgewacht wordt. Deze handleiding zou voor de aanvang van het vol-

gend vlinderseizoen moeten verschijnen. Daarna zal bekeken worden

in hoeverre de E.I.S. werkgroep Sphingidae op de lijn van het BIC

gaat zitten.

Hoewel een nieuwe handleiding dus nog ontbreekt, is er al wel be-

gonnen met het verwerken van de inmiddels al weer binnengekomen

gegevens. De verwerking vindt voorlopig nog gewoon op de oude

ElS-manier plaats. Uw gegevens van het afgelopen seizoen ( en na-

tuurlijk ook oudere) zijn dus welkom!

Belangrijkste gegevens per vangst/waarneming zijn: soortnaam,

vindplaats (liefst voorzien van EIS- of Amersfoortcoördinaten), datum,

aantal, stadium/geslacht en de voedsel- of nektarplant.
Alle medewerkers ontvangen in de loop van de winter een nieuwsbrief.

Vast bedankt voor uw medewerking.

J.C. Meerman, Coördinator werk-

groep Sphingidae
Karveel 07-56,

8231 AM Lelystad.

EXCUSES VOOR HET FOUT GESNEDEN VORIG NUMMER

Een aantal exemplaren van "Vlinders" - augustusnummer waren niet

netjes afgesneden afgeleverd door de drukker. Twee of meer blad-

zijden zaten daardoor nog aan elkaar. Bij het verzenden is dit aan

ons oog ontsnapt. Onze excuses daarvoor. Wij zullen zoveel mogelijk

ons best doen u altijd een 'gaaf exemplaar' van "Vlinders" toe te

sturen.

Korte berichten en mededelingen


