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INTERNATIONAAL CONGRES ‘FUTURE OF BUTTERFLIES IN EUROPE’

Geïnteresseerden kunnen zich voor meer informatie wenden

tot; Het Congresgebouw van het Internationaal Agrarisch Centrum,
Postbus 88, 6700 AB Wageningen.

NATUUR EN LANDSCHAP IN ACHTERHOEK EN LIEMERS

In het juli-nummer van het kwartaalblad 'Natuur en Landschap in

Achterhoek en Liemers' laat men enkele positieve geluiden horen

over de natuur in die streek. De volgende punten komen aan de

orde:

*Hengelsporters zetten zich in voor het behoud en herstel van de

natuur, met name de beken.

*De waterkwaliteit van de Oude IJssel en haar zijbeken blijkt te

zijn verbeterd. Hierop duidt de toename van een bijzondere libelle-

soort, de Weidebeekjuffer.
*Het natuurgebied de 'Zumpe' bij Doetinchem is dit jaar aangewezen
als een beschermd natuurmonument. Dit in navolging van de aanwijzing
als vogelreservaat.

Dit en nog veel meer kunt u vinden in het juli nummer van 'Natuur

en Landschap in Achterhoek en Liemers', dat te koop is in de boek-

handel en bij het Staring Instituut, Crutstraat 31, 7001 BW Doetinchem,
tel: 08340-32831, alwaar men zich ook als abonnee kan opgeven.

WIE HEEFT MOOIE ZWART-WIT FOTO’S VAN RUPSEN EN VLINDERS?

De redactie zoekt geschikte zwart-wit foto's voor publicatie in de Vlin-

ders. De foto's die nu in het tijdschrift staan zijn voor het merendeel

gedupliceerde dia's en de kwaliteit van het eindproduct laat nogal eens

wat te wensen over.

Daarom roept de redactie iedereen op eens in zijn foto-archief te kijken
of er bruikbaar materiaal bijzit voor het tijdschrift.

Van 12 tot 15 april 1989 wordt door de vakgroep Natuur-

beheer van de Landbouw Universiteit in samenwerking
met de Vlinderstichting en de Nederlandse Entomolo-

gische Vereniging een internationaal congres

georganiseerd over de toekomst van dagvlinders
in Europa. Op dit congres zal op basis van eco-

logische kennis getracht worden een werkpro-

gramma op te stellen voor behoud en herstel

van dagvlinders in Europa.

De volgende thema's zullen aan de orde komen:

status van dagvlinders in de verschillende landen,

kartering, autecologie en beheer, monitoring, po-
pulatiedynamica, isolatie, bescherming en herstel.
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Soortbescherminqsplan voor dagvlinders

Sinds 1 september 1988 is drs. Irma Wynhof werkzaam bij de vakgroep
Natuurbeheer van de Landbouw Universiteit, waar zij in het kader van

het Landelijk Dagvlinder Project werkt aan het opstellen van het soort-

beschermingsplan voor dagvlinders. Nadere informatie over wat het soort-

beschermingsplan is kunt u vinden in 'Vlinders' nr. 3 van deze jaargang.

Biogeografisch Informatie Centrum

Het Biogeografisch Informatie Centrum (B.I.C.) is een onderdeel van

het ministerie van Landbouw en Visserij, directie Natuur, Milieu en Fauna-

beheer. Dit centrum is op 10 februari 1987 ingesteld. Het heeft onder

andere als doel verspreidingsgegevens van flora en fauna in Nederland

centraal in computers op te slaan, zodat deze centraal toegankelijk zijn.
Het B.I.C. is een overheidsinstantie en is voor de toelevering van ver-

spreidingsgegevens afhankelijk van de particuliere organisaties die de

gegevens met hun vele duizenden medewerkers in het veld verzamelen.

Anderzijds zijn deze organisaties om te kunnen functioneren geheel of

gedeeltelijk afhankelijk van de subsidies van diezelfde overheid. Van

deze subsidies wordt meestal een coördinator aangesteld en worden allerlei

administratieve kosten betaald.

Er zullen duidelijke afspraken moeten komen tussen het B.I.C. en de

particuliere gegevensleverende organisaties, voordat er zal worden samen-

gewerkt. Deze afspraken gaan onder andere over de wijze waarop de

gegevens zullen worden gebruikt: door het B.I.C, zelf, door andere

overheidsdiensten en door allerlei particuliere organisaties van milieu-

groepen tot ingenieursbureaus. Daarom hebben de gegevensleverende

organisaties zich georganiseerd in een overlegorgaan. Het LDP is daarin

vertegenwoordigd. In de volgende nummers van Vlinders zult u op de

hoogte gehouden worden over de afspraken die met het B.I.C. gemaakt
zullen worden waar het over samenwerking gaat.

Marnix Tax, coördinator Landelijk Dagvlinder Project,

WERKGROEP SPHINGIDAE

Nu het vlinderseizoen alweer ruimschoots voorbij is, is het de tijd
om gegevens te verwerken. Een groot aantal medewerkers stuurden

hun waarnemingen over 1988 reeds in, mijn dank daarvoor.

Ik wilde graag iedereen, die nog over waarnemingen van het afgelopen
jaar (of afgelopen jaren) beschikt, oproepen om deze zo snel mogelijk
naar mij toe te sturen. In de loop van het volgende jaar zal dan

een verslag over 1988 gepubliceerd worden.

Alvast bedankt voor uw medewerking,
J.C. Meerman, Coördinator werkgroep Sphingidae
Karveel 07-56

8231 AM Lelystad.
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