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Korte berichten en mededelingen

SYMPOSIUM INSECTENFAUNA EN NATUURBEHEER

Voor inlichtingen kan men terecht bij Ben Brugge, Plantage Midden-

laan 64, 1018 DH Amsterdam, tel. 020-5256258 (overdag).

AGENDA

Wat gebeurt er zoal in het land, vroeg de redactie zich laatst af.

Volgend jaar willen we een nieuwe rubriek starten met de voor

zichzelf sprekende titel: Agenda. Derhalve roepen wij alle lezers

op een berichtje te sturen naar de Vlinderstichting als zij een lezing,

symposium, een tentoonstelling, een collecte of wat dan ook over

vlinders organiseren. Als u iets organiseert stuurt u dan ruim

van te voren een berichtje naar het redactieadres. Bij voorbaat

onze dank.

Op zaterdag 22 oktober organiseren de Nederlandse Entomologische

Vereniging, de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging

en de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie een symposium

om het belang van de insectenfauna voor het natuurbeheer te bena-

drukken. Teveel wordt dit kleingoed in de natuur over het hoofd

gezien. Dit symposium wil daarom zowel amateur- en professionele

entomologen als terreinbeheerders en plannenmakers bij elkaar

brengen om vragen, ideeën en ervaringen uit te wisselen.

Naast een aantal voordrachten is er een posterpresentatie waarbij
men elkaar in wat informelere sfeer kan spreken. Een nader programma

volgt eind augustus. Het symposium zal plaatsvinden in het Jaar-

beursgebouw, zaal 46, te Utrecht en zal om 10.00 uur aanvangen.
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'DE ZWERM' DONEERT

Eindelijk kon een giroënvelop een glimlach ontlokken aan onze penning-
meester. Dit zeldzame fenomeen werd veroorzaakt door een donatie van

de basisschool 'De Zwerm' te St. Maarten. De leerlingen van deze

school brachten geld bijeen door koffie en cake te verkopen tijdens
een project waarin zij zich met insecten bezig hielden. Blijkbaar wilde

men voor de vlinders best wel een plakje cake extra nuttigen.

SOORTENBESCHERMINGSPLAN VOOR DAGVLINDERS

In het najaar van 1988 zal bij het Landelijk Dagvlinder Project aange-

vangen worden met het opstellen van een soortenbeschermingsplan
voor dagvlinders. Dit vindt plaats in samenwerking met de afdeling

Bescherming Inheemse Fauna en Flora van de directie Natuur-,

Milieu- en Faunabeheer (Ministerie van Landbouw en Visserij). De

basis voor dit soortenbeschermingsplan is in de atlas van de Nederlan-

se dagvlinders gelegd, die begin 1989 in de boekhandel verschijnt.
In dit plan zullen van overheidswege beleidsvoornemens worden

geuit ten aanzien van behoud en beheer van de dagvlinderhabitats.
Er zullen concrete maatregelen met betrekking tot het veilig stellen

van dagvlinderpopulaties worden gegeven. Op deze wijze hoopt
het ministerie van Landbouw en Visserij in het Vlinderjaar 1989

het herstel van de Nederlandse dagvlinders onder de aandacht te

brengen van andere overheden, particuliere natuurbeschermingsorga-
nisaties, eigenaren en beheerders van natuurterreinen en andere

betrokkenen.

BIBLIOGRAFIE VAN DE NEDERLANDSTALIGE LITERATUUR OVER

DAGVLINDERS

Vanaf april 1988 is mevrouw Rona Jurriëns-MacFarlane als documentaliste

werkzaam bij het Landelijk Dagvlinder Project om assistentie te

verlenen bij het opstellen van de bibliografie van de Nederlandstalige
literatuur over dagvlinders. Drs. Chris van Swaay zal de bibliografie
in 1989 afronden.
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