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Korte berichten en mededelingen

VLINDERWERKGROEP EINDHOVEN

Als studie-object is voorlopig gekozen voor een autoecologisch onder-

zoek van een tweetal dikkopjes, te weten het Bont dikkopje (Cartero-

cephalis palaemon) en het Spiegeldikkopje (Heteropterus morpheus).
Omdat beide soorten, zowel in landelijk als regionaal opzicht als

zeldzaam, mogelijk bedreigd te boek staan, mag verwacht worden

dat deze dikkopjes specifieke eisen stellen aan hun omgeving. Het

vastleggen van het terreingebruik, zowel van het imago als tijdens
het rupsenstadium, zal derhalve een belangrijk onderdeel van het

onderzoek vormen.

Gestreefd wordt naar een gezamenlijke eindrapportage waarin con-

clusies met betrekking tot voorkomen, fenologie en terreingebruik,
alsmede aanbevelingen met betrekking tot het concrete terreinbeheer

zullen kunnen worden verwerkt. Het onderzoeksgebied zal bestaan

uit een aantal terreinen in Midden- en Zuidoost-Brabant en aan-

grenzende delen van Limburg.

Hierbij wordt een ieder uitgenodigd de hem of haar ter beschikking
staande (exacte) gegevens omtrent de verspreiding van beide soorten

in het aangegeven gebied, alsmede eventuele informatie over het

terreingebruik van deze soorten in het algemeen, aan ons door te

geven. Ook bestaande literatuurgegevens omtrent dit onderwerp

zijn van harte welkom.

U kunt contact opnemen met of gegevens zenden aan G. Stooker,

Cannabichstraat 28, 501 1 VC Tilburg, tel: 013-555861 (thuis) of

013-678755 (kantoor).

Namens de Vlinderwerkgroep Eindhoven,

Guido Stooker

VLINDERWERKGROEP FRIESLAND

Jaarverslag 1986

In november 1987 is verschenen het eerste jaarverslag (1986) van de

eind 1985 opgerichte Vlinderwerkgroep Friesland. Men heeft zich o.a.

tot taak gesteld het samenstellen van een zo volledig mogelijk ver-

spreidingsbeeld van de vlinders, die in de provincie Friesland voor-

komen. Aangezien B.J. Lempke's boek "De Vlinders van Friesland"

in 1985 was verschenen, is men nu bezig aanvullende gegevens te

verzamelen. Samenvattingen omtrent de in 1986 waargenomen macro's

en micro's worden gegeven door Mevr. J. Sinnema-Bloemen en de

heren W. Poppe, Ph.J. Zeinstra, en P.J. Zumkehr. Uit het verslag

blijkt dat men een verheugend grote hoeveelheid nieuwe gegevens

heeft verkregen.

Correspondentieadres voor vragen en inlichtingen: Ph.J. Zeinstra,

Idzardaweg 36a, 8476 EL Idzard.

Oproep Bont dikkopje en Spiegeldikkopje
Na een oriënterend eerste jaar heeft de vlinderwerkgroep Eindhoven

besloten met een vaste kern van werkgroepleden een meer onderzoeks-

matig project te starten. Gedurende de komende twee seizoenen zal

naast de reguliere werkgroepactiviteiten, aandacht besteed worden

aan een "gedragsstudie" van één of enkele vlindersoorten.
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VAN HET BESTUUR

Nieuwe en vertrekkende medewerkers

Op de afdeling voorlichting en educatie hebben zich de afgelopen
maanden opnieuw verscheidene mutaties voorgedaan. Dit is onver-

mijdelijk bij een organisatie die grotendeels steunt op het werk van

vrijwilligers.

Vertrokken vrijwilligers:
. Inge La Rivière (kweek)

.
Martin Heyde (kweek)

.

Annette Piepers (dia archief)

.
Irene Postma (verkoop)

Nieuwe vrijwilligers: .

Will Bemelmans (o.a. kweek)

. José Kroes

. Marjolein Schnaar (algemene brochure)

. Monique Kunz (kweek)

.

Bertien Loman (tuin)

Annemarie Koopmans heeft het algemeen coördinatorschap overgenomen

van Pauline Schakenbos. Pauline zal zich gaan toeleggen op publiciteit
en fondswerving.

Voor 4 weken is een groepje praktikanten van voorlichtingskunde

bezig met de vervaardiging van een nieuwe folder.

Bernard Oosting, stagiair bij voorlichtingskunde, komt meewerken

aan het vlinderjaar.

Nieuwe behuizing
Het meest in het oog lopende bestuursbesluit

van de afgelopen maanden was de beslissing

naar het Bijenhuis in Wageningen te verhui-

zen. Al geruime tijd was bekend dat de huur

van de ruimte aan de Generaal Foulkesweg
niet verlengd kon worden. De Landbouw-

universiteit verhuurt werkruimte alleen aan

startende ondernemers, stichtingen e.d.

Duidelijk was dat een nieuwe ruimte veel

meer huur zou kosten. Vandaar dat een

nieuw betaalbaar onderdak niet voor het

grijpen lag. Wij zijn daarom bijzonder blij
met de nieuwe werkruimte in het Bijenhuis.
Niet alleen hebben wij meer oppervlak ter

beschikking, maar bovendien zijn er vele

gunstige perspectieven voor samenwerking
met de Bijenvereniging.

Vlinderstichting en

Bijenvereniging onder

één dak.
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Tuinbrochure

Een tweede hoogtepunt was de officiële presentatie van ons prachtige

boekje "Vlinders in uw tuin", in de Openbare Bibliotheek te Wageningen.
De verkoop van dat boekje loopt uitstekend, zodanig dat een tweede

druk in voorbereiding is genomen.

Tijdschrift "Vlinders"

Tot slot is de vraag aan de orde geweest op welke wijze de oplage
van "Vlinders" kan worden vergroot. Immers een grotere oplage be-

tekent meer enthousiaste vlindermerisen en een grotere armslag voor

de Stichting. Heeft u suggesties, graag een briefje naar onze eind-

redacteur Erik van Tiel.

TENTOONSTELLING NATUURMUSEUM NIJMEGEN

Vanaf 6 maart 1988 zal in het Natuurmuseum Nijmegen de tentoon-

stelling "Zespoten in de achtertuin" te zien zijn, welke samen met

de Insectenwerkgroep van de K.N.N.V.-Afdeling Nijmegen is samen-

gesteld. Zoals de titel al zegt: insecten zoals ze in onze eigen om-

geving te bewonderen zijn, vormen het thema van deze tijdelijke

tentoonstelling.
In het kader van dit thema zullen bovendien speciale insecten-

excursies worden georganiseerd in de Plantentuin van het Nijmeegse

stadspark "De Coffert". De tentoonstelling duurt tot 17 juli 1988.

Plaats: Natuurmuseum Nijmegen, Gerard Noodtstraat 21, 6511 SV

Nijmegen, tel: 080-230799

Openingstijden: ma t/m vr: 10.30-17.00 uur, zo: 13.00-17.00 uur.

Zaterdags gesloten.

Entreeprijzen: volwassenen:ƒ 2,- p.p.; kinderen en 65+;f 1,- p.p.;

groepen op afspraak: ƒ 0,50 p.p.; Museumkaart/CJP: gratis.

RECTIFICATIE

In het vorige nummer van "Vlinders" heeft in het artikel over Dam-

bordjes in kalkgrasland een fout gestaan. In het onderschrift bij de

figuur werd vermeld 'afgelegde afstanden in klassen van 50 cm.
1

Dit had moeten zijn
' in klassen van 50 m.' (meter). Onze ex-

cuses hiervoor.


