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In ’t kort

SPECIAAL IN HET VLINDERJAAR

Stempelvlag Penning
Frans van der Veld, beeldhouwer te Lisse

heeft in overleg met de Vlinderstichting
eenpenning ontworpen (zie foto). De pen-

ning is, naklei en gipsvormen in positief

en negatief, gegoten in gepatineerd brons.

De doorsnee is acht centimeter en het ge-

wicht is ruim 200 gram. De penning is te

bestellen bij de Vlinderstichting en kost

ƒ150,- incl. BTW en verzendkosten, de le-

vertijd is ongeveer een maand. Een deel

van de opbrengst is voor de Vlinderstich-

ting.

VLINDERVRIENDELIJK

DRENTHE

Ook in Drenthe is vanaf 24 maart een om-

vangrijk vlinderproject van start gegaan.

Het project is eengezamenlijk initiatief van

het Veldstudiecentrum Orvelte, Grontmij
nv te Assen en het Consulentschap Na-

tuur, Milieu en Faunabeheer Drenthe.

Het project bestaat uit drie onderdelen:

educatie en voorlichting, in sekten vriende-

lijk bermbeheer en een scholingscursus in-

sektenvriendelijk werken voor beroeps-

groepen.

Vanaf 24 maart is er eenexpositie in de

Drenthehof te Orvelte. Centraal staan en-

kele vlinders in Drenthe, hun leefomstan-

digheden en het beheer en onderhoud van

hun biotoop. Een vitrine met levende die-

ren, een diapresentatie en een doe-hoek

voor kinderen ondersteunen de expositie.
Een vlinder-wandelroute start bij de Brun-

tingerhofen is gekoppeld aande Staats-

bosbeheer-route over het historische land-

bouwbedrijf. Aan de bestaande routebe-

schrijving is vlinderinformatie toegevoegd.

De scholen in Drenthe krijgen binnenkort

een werkboek met allerlei informatie over

het leven van vlinders, het kweken van

vlinders, geliefde vlinderplanten, praktijk-
lessen en andere ideeën.

Uitgangspuntvoor insektenvriendelijk be-

heer is een bermbeheerplan. Het voorne-

men is om dit plan begin dit jaar op te stel-

len. De gemeente Westerbork, een stu-

dent van het Prof. Van Hall Instituut te Gro-

ningenen Grontmij nv in Assen zullen het

beheerplan uitwerken. In het beheerplan
wordt behalve met insekten ook rekening

gehoudenmet de natuurlijke vegetaties en

de (kleine) zoogdieren.

Overleg is nog gaandeover een scholings-

cursus voorde plannenmakers, inrichters,

terreinbeheerders en belangstellenden.
Deze kursus wordt georganiseerd door het

Veldstudiecentrum, de Provinciaal Consu-

lent Natuur- en Milieueducatie en Stichting

LandschapsbeheerDrenthe.

Inlichtingen zijn te krijgen bij het Veldstu-

diecentrum (Anneke Kaskens, tel. 05934-

263), bij NMF Drenthe (Hans Dekker, tel.

05920-57911)of bij Grontmij nv (Ru Bijls-

ma, tel. 05920-42971).

OPROEP AAN ALLE JONGEREN TOT 25 JAAR

Alle jongeren, die de leeftijd van 25 jaar in 1990 nog niet hebben bereikt, worden uitgeno-

digd mee te dingen naarde JA. Nijkampprijs 1990.

Het bestuur van de KNNV stelt om de twee jaar een prijs beschikbaar voor werkstukken

die gemaakt zijn door jongeren en die betrekking hebben op een onderwerp uit de

(veld)biologie of de natuurbescherming. Dit werkstuk kan bestaan uit een geschreven
tekst, maar ook uit een foto-reportage, een geluidsregistratie of iets anders.

Jongeren, die de leeftijd van 25 jaar in november 1990 nog niet hebben bereikt, worden uit-

genodigd hun werkstuk op te sturen naar onderstaand adres, voor 1 maart 1990. Na beoor-

deling door de jury zal de prijs, die bestaat uit een oorkonde en een bedrag van ƒ1000,-

worden uitgereikt op de VertegenwoordigendeVergaderingvan de KNNV op 3 november

1990.

KNNV, Oudegracht 237, 3511 NK Utrecht, 030-314797

MISBRUIK ADRESSEN

Tot onze verbazing kregen we enige brie-

ven van lezers die een folder van een ver-

koper van opprikartikelen en dergelijke in

de bus hadden gekregen. Zij verbaasden

zich erover dat wij ons adressenbestand

aanderden doorgeven en sommige van

hen was dit in het verkeerde keelgat ge-

schoten.

De Vlinderstichting geeft echter geen

adressen door aan bedrijven en hoe de be-

wuste verkoper aan adressen is gekomen
is ons niet duidelijk. Ondertussen heeft hij
een brief ontvangen,waarin hem duidelijk
wordt gemaakt dat we zijn handelwijze niet

op prijs stellen.

Opletten als u post krijgt! Vanaf april tot au-

gustus rouleert de Vlinderjaarstempelvlag
door de verschillende postdistricten van

Nederland.



0
Vlinders, 4 jaargang nummer 2, mei 198932

GIFTEN

Op het speciale vlinderjaargironummer
582.1989 is in totaal f420.- aan giften bin-

nengekomen als steun aan de aktiviteiten

van de Vlinderstichting in het Vlinderjaar.
We zijn alle gevers uiterst dankbaar voor

de steun die zij ons geven. Zo kunnen we

doorgaanmet het behouden en herstellen

van de Nederlandse dagvlinderfauna.

LEDENTAL

De laatste stand van zaken op het leden-

front: aantal donateurs op 1 april was 887,

terwijl het aantal op 1 januari 760 was. U

ziet: de groei zit er nog volop in!

Voor iedere donateur die zich vanaf nu op-

geeft ligt een gratis Vlinderjaarsticker
klaar. Plak hem op een opvallende plaats!

AKTIE IN HET LAND

Stel: een gemeente beheert een gebiedje
waar een zeldzame vlinder voorkomt. De

gemeenteweet echter niets van het be-

staan van het dier afen doet waar ze zin

in heeft op het terrein. Niemand komt in op-

stand en de vlinder verdwijnt er. Jammer,

want dat had niet hoeven gebeuren.

Wordt, zo blijkt, een gemeente op de hoog-
te gesteld van het feit dat er een bijzonde-

re vlinder binnen de gemeentegrenzen

voorkomt, dan is zij vaak bereid maatrege-

len te treffen om de soort te behouden. In

het Vlinderjaar kan een gemeente het im-

mers niet maken om een populatie zonder

pardon uit te roeien.

De Vlinderstichting wil iedereen oproepen

om zelf waar nodig aktief op
te treden.

Hieronder volgt een aantal voorbeelden

waaruit blijkt hoe eenvoudig het vaak is

om vlinders te beschermen. U kunt ook de

nodige gegevens naar de Vlinderstichting

opsturen zodatwij aktie kunnen onderne-

men, Handel echter nooit uit naam van de

Vlinderstichting zonder dat wij dat weten!

Grote parelmoervlinders op

Texel

De Grote parelmoervlinder is de laatste

tientallen jaren sterk achteruit gegaan. De

belangrijkste oorzaak is het verdwijnen
van de geschikte biotopen van deze vlin-

ders. Op het eiland Texel komt nog een

flinke populatie voor in een duingebied

grenzendaan eenvuilnisbelt. De gemeen-

te Texel wil deze vuilstortplaats sluiten en

met grond laten afdekken. De kans be-

staat dat bij deze werkzaamheden ook

een deel van het leefgebied van de Grote

parelmoervlinder zal worden aangetast.

Om onzeongerustheid hierover kenbaar

te maken is een brief gestuurdnaar Burge-

meester en Wethouders van Texel. Ge-

vraagd is om rekening te houden met deze

populatie van de Grote parelmoervlinder

en om bij de herinrichting van het gebied
te streven naar een mogelijke uitbreiding

van het geschikte leefgebied voor deze

vlinders. Inmiddels is een brief terug ont-

vangen waarin het gemeentebestuuraan-

kondigt rekening te zullen houden met de

aanwezigheid van deze vlindersoort. Men

zegt toe de afdekking zorgvuldig te zullen

uitvoeren en er in ieder geval voor te zor-

gen dat het omliggendeterrein onaange-

tast blijft. Misschien kan de populatie van

de Grote parelmoervlinder zich na de af-

dekking van de vuilstortplaats nog verder

uitbreiden, een positief geluid!

Compagniesoefenterrein Erme-

lo-noord

Bij het Ministerie van Defensie leven plan-

nen om een gebiedten noorden van Erme-

lo in te richten als compagniesoefenter-
rein. Deze inrichting zal grote gevolgen
hebben voor natuur en landschap van het

betreffende terrein en de omgeving. Voor-

dat de plannen kunnen worden uitgevoerd
zal er eerst een onderzoek moeten komen

naar deze gevolgen (de zogenaamde
MER, Milieu-Effect-Rapportage). De Vlin-

derstichting heeft erop aangedrongen dat

in deze MER ook aandacht wordt geschon-
ken aan de gevolgen voor de dag- en

nachtvlinders. Als besloten wordt tot de

aanleg op die plaats dan zal bij de inrich-

ting van het terrein rekening moeten wor-

den gehoudenmet de eisen die vlinders

stellen. Dit zal ook positief zijn voor vele

andere diergroepen, met name overige in-

sekten en kleine zoogdieren.

De Zilveren maan in Echt

In een natuurgebied in de gemeente Echt

in Limburg kwam een zeer florisante popu-

latie van de Zilveren maan voor. Helaas is

de populatie van deze met uitsterven be-

dreigdevlinder de laatste jaren hier sterk

achteruit gegaan. De oorzaak daarvan is,

dat het biotoop grotendeels verloren is ge-

gaan door een verkeerd beheer. De schra-

le graslanden met moerasviooltje hebben

plaats gemaakt voor een saai fijnsparren-

bos. Alleen op kleine stukjes staat nog het

moerasviooltje en aldaar vliegen de laatste

vlinders.

Een brief naar de gemeentedeed wonde-

ren. Een vlinderliefhebber werd uitgeno-

digd die precies kon vertellen wat gunstig
is voor de Zilveren maan. De gemeente be-

loofde zo snel mogelijk de gewenste maat-

regelen te nemen. Grote stukken bos zul-

len worden gekapt en er zal niet meer met

de klepelmaaier gemaaid worden, maar

met een maaibalk. Het maaisel zal door

vrijwilligers worden opgeruimd. Bovendien

zal men gefaserd gaan maaien. Kortom:

de gemeente is bereid het leefgebied van

de Zilveren maan geheel te herstellen.

AFSCHEID FRITS BINK

Tot onze spijt heeft Frits Bink zich uit het

bestuur en de redaktieraad teruggetrok-
ken. Vanaf de oprichting van de Vlinder-

stichting is hij bij ons werk betrokken ge-

weest. Voor zijn grote deskundige inbreng

zijn we hem bijzonder erkentelijk.

VLINDERTUIN GEOPEND IN KLARENBEEK

Het Comité van Dorps verfraaiing in Klarenbeek bij Apeldoornbestaat 25 jaar. Ter gelegen-
heid hiervan biedt het Comité het dorp een vlindertuin aan. 8 April is deze tuin feestelijk

geopend door de voorzitter van de Vlinderstichting, dhr. J.G. van der Made. Hopelijk vindt

dit initiatief zijn voortgang in andere gemeenten in Nederland.

NOG EEN GROTE NACHTPAUWOOG

De heer Bosma uit Soest schreef ons dat ook hem een soortgelijk relaas als in het vorige

nummer over de Grote nachtpauwoog is overkomen. Een collegavan hem kwam op een

mooie dag met een verfomfaaid exemplaar van de Grote nachtpauwoog aandraven. Het

was een wijfje, die hij tussen zijn kampeerspullen had gevonden. De collega bleek zijn va-

kantie in Zuid-Frankrijk doorgebrachtte hebben. De heer Bosma denkt dat de vlinder als

rups de tent in is gekropen, daar verpopt is en in Nederland weer is uitgekomen.
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