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Agenda

Lezingen, diavoorstellingen, excursies, tentoonstellingen, wan-

delingen, stands op markten en manifestaties, enzovoort in het

hele land. Voor alle activiteiten zijn gratis Vlinderjaaraffiches
aan te vragen.

Activiteit Tijd Bijzonderheden

Proefproject vlinderherstel

‘Tussen Berkel

en Oude IJssel’

11 mei

25, 26 mei

juni

persconferentie

cursussen natuurbeheerders

cursus openbaar groen

Vlindertentoonstelling van 1 mei t/m 1 juli

Rijksmuseum van Natuurlijke

Historie te Leiden

In het Pieter Vermeulen Museumte

IJmuiden

Brochure ‘vlinders in

openbaar groen’ juni

Inventarisatieproject in

westelijke Achterhoek mei t/m sept. i.s.m. IVN, KNNV e.a.

Atlas van de Neder-

landse Dagvlinders

juni uitgave i.s.m. Vereniging tot Behoud

van Natuurmonumenten

Wandelingen, excursies juni t/m sept. I.s.m. ANWB, in Geuldal en op

Ginkelse heide bij Ede; door Ver.

Vrienden van de Hoge Veluwe op

de Hoge Veluwe

Uitgave 'Vlinders terug

van weggeweest?’ juli i.s.m. Noorderdierenpark Emmen

Tentoonstelling van de

pentekeningen van Paul

Schoenmakers

14 juli t/m in het Museon te Den Haag

Brochurereeks dagvlin-

ders in hun biotopen,

deel 1

aug.

Presentatie plan Vlinder-

edukatiecentrum aug.

Schoolprojecten sept, okt. uitgave lespakket

Vlinderstruik-aktie okt.

Veldgids dagvlinders van

de Benelux nov. i.s.m. KNNV
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In het project wordt voorlichting naar beheer-

ders gecombineerd met aktiviteitenvoor na-

tuurliefhebbers, scholieren en de bevolking in

het algemeen. In Lochem en Vorden bijvoor-

beeld heeft een groep IVN-ledcn een vlinder-

werkgroep opgericht. Zij gaan in de maanden

mei tot en met september in een aantal gebie-

den inventariseren in overleg met de betref-

fende terreinbeheerder. Een aantal jaren achte-

reen wordt de vlinderstand gevolgd om een

beeld te krijgen van het verloop.

Er worden ook schoolprojecten opgezet sa-

men met een aantalenthousiaste leerkrachten

en met hulp van de consulent natuur- en mi-

lieueducatieen de schooladviesdienst. Kinde-

ren kunnen in de klas vlinders en rupsen kwe-

ken, zodatzij van dichtbij de hele levenscy-

clus kunnen volgen. Zij gaan ook naar buiten,

op pad om de vlinders in de natuur te bekij-

ken. Op deze wijze worden zij betrokken bij

de plannen voor het herstel van de vlinderfau-

na in de regio. Daarmee hoopt de Vlinder-

stichting de belangstelling voor de natuurbe-

scherming in het algemeen te vergroten.

Diverse instanties steunen ditproject. Het Mi-

nisterie van Landbouw en Visserij heeft de

opzet van de voorlichting mogelijk gemaakt.

Het Wereld NatuurFonds geeft een bijdrage

uit de opbrengst van het boek ‘Aktie voor

Vlinders’ aan het project.

Tussen Berkel en Oude IJssel’ - een plan voor de verbetering van de dagvlinderstand in de westelijke Achter-

hoek.

Het plan omvat de plaatsen Gorssel, Zutphen, Warnsveld, Lochem, Vorden, Ruurlo, Hengelo (Gld), Steenderen,

Zelhem, Doesburg, Doetinchem, Hummelo en Keppel. De rivieren de Berkel en de Oude IJssel stromen door

het gebied en hebben het project zijn naam gegeven: Tussen Berkel en Oude IJssel’.

Het plan bestaat uit:

-voorlichting over maatregelen op het gebied van vlinderbescherming naar natuurbeheerders, gemeenten, re-

creatieschappen en agrariërs;

-aktiviteiten voor schoolkinderen, natuur- en milieugroepen, recreanten en de bevolking in het algemeen;

-publiciteit zowel regionaal (bevolking informeren) als landelijk (project heeft een voorbeeldfunktie);

-evaluatie zowel van de resultaten voor de dagvlinderstand ten gevolge van de genomen inrichtings- en beheers-

maatregelen, als van de voorlichtingsaktiviteiten naar de diverse doelgroepen.

Niet alleen natuurterreinen, maar in de hele

regio moeten vlinders terug komen. Een advi-

seur van de Vlinderstichting gaat met opzich-

ters de terreinen langs om aan te geven welke

elementen in het landschap en welke struktu-

ren in de begroeiing zorgen voor een rijke

vlinderstandof het voorkomen van een be-

paalde soort.

In de westelijke Achterhoek komen momen-

teel 42 dagvlindersoorten voor. Met name de

Kleine ijsvogelvlinder is een van de bijzonde-

re soorten die in dit deel van Nederland nog

voorkomt. Daarnast komen het Bont dikkopje

en de Grote weerschijnvlinder er op sommige

plekken nog voor. Door de leefgebieden van

deze soorten te verbeteren en/of te vergroten

krijgen zij een grotere overlevingskans. Bo-

vendien worden deze leefgebieden weer ge-

schikt voor een aantal verdwenen soorten.

Een goed voorbeeld van een

vlinderrijkplekje in de Achterhoek is

ie Koedijk bij Klein Dochteren.

Foto: P. Verbeek.


