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In ’t kort

VRIJWILLIGERSWERK OP

DE TOCHT

De Verenigingstelt een aantal maatrege-

len voor om vrijwilligerswerk weer leuk en

aantrekkelijk te maken. Zo moeten alle be-

lemmeringen voor uitkeringsgerechtigden
die vrijwilligerswerk willen doen worden op-

geheven, het bedrag dat zij vrij mogen ont-

vangen als tegemoetkoming in de onkos-

ten moet verhoogdworden en de koördina-

tie en afstemming tussen het beleid van de

verschillende ministeries inzake vrijwilli-

gerswerk moet worden verbeterd.

VLINDERPOSTZEGELS

Eindelijk is er een catalogus met uitslui-

tend vlinderpostzegels. J. Beijer en A M.

van Oosten stelden er een samen, die alle

vlinderpostzegels van alle landen ter we-

reld behandelt.

De catalogus is geen gewone; het is een

losbladig systeem in eenringband, wat als

voordeel heeft dat u niet elk jaar weer een

nieuwe catalogus moet aanschaffen, maar

gewoon een paar nieuwe bladzijden van

de landen die u verzamelt. Dat spaart

geld, waarvan u dan weer een mooie serie

kunt kopen. Vlinderpostzegels komen het

best tot hun recht in kleur; deze catalogus
is dan ook in full-colour uitgevoerd.

De landen zijn op alfabetische volgorde ge-

rangschikt, de postzegels vervolgens chro-

nologisch. Alle series zijn eveneens voor-

zien van een Yvert- en/of Michelnummer.

Uiteraard ontbreken gegevens over de vlin-

der (Latijnse, Nederlandse enfamiliena-

men) en de prijs (er is een losse prijsbijla-

ge) niet. Uniek is ook de literatuurlijst van

de boeken die voor deze uitgave zijn

geraadpleegd.

Omdat de catalogus in full-colour is uitge-
voerd en de oplage klein is, is hij nogal
aan de prijzige kant: ƒ130,-. Omdat er niet

ieder jaarweer één aangeschaft moet wor-

den, is de schade echter snel ingehaald.
Voor meer informatie en bestellingen kunt

u zich wenden tot de heer J. Beijer,
Postbus 451,2600AL Delft.

ATLAS VAN DE NEDERLANDSE DAGVLINDERS

Met het verschijnen van de Atlas van de Nederlandse dagvlinders is een nieuwe mijlpaal in

het Vlinderjaar en in de ontwikkeling van de kennis over dagvlinders bereikt.

In dit standaardwerk wordt per vlindersoort uitgebreide informatie gegeven over de veran-

deringen, die zich in de verspreiding en het voorkomen van de vlinders in ons land hebben

voltrokken. Verder geeft de Atlas een uitgebreidebeschrijving van de leefgebiedenvan de

vlinders, informatie over de ecologie (waard- en nektarplanten, vliegtijden) en enige richtlij-

nen voor het beheer.

Het 248 pagina’s tellende boek is 23.5 x 29,7 cm groot, uitgevoerd in twee kleuren en is in-

gebonden in een harde kaft. De auteur is Ir. M.H, Tax, de tekeningen werden gemaakt
door Paul Schoenmakers.

Ruim acht jaar intensief onderzoek door de Vlinderstichting in nauwe samenwerking met

de Vakgroep Natuurbeheer van de Landbouwuniversiteit te Wageningen is aan het ver-

schijnen van de Atlas vooraf gegaan. Meer dan 600 deskundige amateurs waren geduren-
de deze periode aktief bezig met het verrichten van veldwaarnemingen. De historische ge-

gevens werden verzameld door het doornemen van vele tientallen vlinderkollekties in mu-

sea en bij partikulieren. Archieven en literatuur werden op oude vlinderwaarnemingen na-

geplozen.
Het onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van het

Prins Bernhardfonds en de Directie Natuur, Milieu en Faunabeheer van het Ministerie van

Landbouw en Visserij.

Het boek is te bestellen bij de Vlinderstichting. Door ƒ49,50 + ƒ3,- verzendkosten (niet-do-
nateurs betalen ƒ55,- + ƒ3,-) over te maken op gironummer 513.44.25 t.n.v De Vlinder-

stichting te Wageningen onder vermelding van 'Atlas van de Nederlandse dagvlinders'
wordt u er de gelukkige eigenaar van.

In een brief aan de formateur, de toekom-

stige regeringspartijen en de tweede ka-

mer vraagt de Landelijke Vereniging van

Vrijwilligerscentrales om een ander beleid

omtrent vrijwilligerswerk. Het leven wordt

de vrijwilligers zuur gemaakt door het be-

leid van de afgelopen regeringsperiode.

Een wervingscampagne voor vrijwilligers in

natuur- en milieuorganisaties heeft 3000

nieuwe vrijwilligers opgeleverd. Volgens de

Vereniging zijn er echter nog ten minste

10.000 nodig. De werkdruk op de vrijwilli-

gers is zo groot geworden, dat voor velen

de lol eraf gaat. Tegelijkertijd wordt er

steeds meer een beroep gedaan op vrijwilli-

gers om voorzieningen in stand te houden

en gaten in de professionele zorg op te

vangen. Vrijwilligerswerk is van groot be-

lang voor de Nederlandse samenleving ge-

worden, maar dat wordt nog steeds niet er-

kend, aldus de brief van de Vereniging.
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NIEUWS VAN HET PROJEKT

‘TUSSEN BERKEL EN OUDE IJSSEL’

Medewerkers van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, het Geldersch Landschap en het

Ministerie van Landbouw hebben in mei/juni een kursus gevolgd over de mogelijkheden

van 'vlindervriendelijk' beheer en inrichting van hun terreinen. Vervolgens is een start ge-

maakt met het daadwerkelijk herstel van de dagvlinderstandin de Westelijke Achterhoek.

Peter Verbeek bezoekt als adviseur van de Vlinderstichting een vier terreinen die zijn aan-

gewezen als proefgebied. Hij heeft als eerste terrein ‘De Hagen’ geïnventariseerd. 'Er zijn

goede mogelijkheden in dit proefgebied', aldus Verbeek. 'Het is een zeer gevarieerd terrein

en zonder grote ingrepen kan al veel voor dagvlinders worden gedaan.' De Hagen is eigen-

dom van het Geldersch Landschap.

Momenteel maakt Verbeek rapport op van Landgoed Slangenburg. LandgoedRuurlo (bei-

de van SBB) en De Dorth (Natuurmonumenten).

Behalve medewerking van natuurbeherende instanties is er ook steun gekomen van over-

heid en particuliere fondsen voor dit unieke natuurbeschermingsprojekt. Provincie Gelder-

land, Anjerfonds en Wereld Natuur Fonds hebben aktiviteiten op het gebiedvan voorlich-

ting en edukatie mogelijk gemaakt.

Zo is er een folder met bijbehorend affiche en een tentoonstelling over het projekt gemaakt.
De tentoonstelling is dit jaar te zien geweest in kinderboerderij De Schouw te Zutphen, in

het informatiecentrum van LandgoedSlangenburgin Doetinchem en in de Openbare Bibli-

otheken van Zelhem en Doetinchem. Volgend jaar zal de tentoonstelling in andere plaat-

sen te zien zijn. Iedereen in de regio Westelijke Achterhoek kan de folder gratis afhalen bij

V.V.V., Openbare Bibliotheek en gemeentehuis.

Voor de basisscholen is er een speciaal boekje samengesteld dat de leerkracht informatie

geeft over de vlinders in de Achterhoek en ideeën om met de klas met vlinders aan de slag

te gaan. Van het beginvan het schooljaar tot aan de herfstvakantie zijn op ruim dertig scho-

len in de regio de kinderen hiermee bezig geweest.

Een aantal heeft in de klas vlinders opgekweekt: van ei tot rups en van pop tot vlinder. An-

deren gingennaar buiten vlinders kijken of vlinders knippen en plakken.

Ook aan de gemeenten is financiële steun gevraagd voor het projekt. Tot nu toe hebben

Zelhem, Gorssel, Doetinchem en Vorden eenduit in het zakje gedaan. Het voorstel van de

Vlinderstichting om eendubbeltje per inwoner voor het projekt ter beschikking te stellen is

door een aantal gemeenten gehonoreerd.
Het proefprojekt voor herstel van de Vlinderstand omvat de gemeenten Doesburg, Doetin-

chem, Gorssel, Hengelo (Gld.), Hummelo en Keppel, Lochem, Ruurlo, Steenderen, Vor-

den, Warnsveld, Zelhem en Zutphen.

Ook particulieren die dit vlinderprojekt eenwarm hart toedragen kunnen een donatie ge-

ven. Hiervoor is een speciaal Vlinderjaar-gironummerbeschikbaar: 582.1989. Ook door het

kopen van het affiche 'Een vlinder meer of minder’ steunt u het projekt.

NIEUW LESPAKKET

In september heeft de Vlinderstichting een

nieuw lespakket uitgegeven: Vlinders en

hun omgeving.

Het lespakket is bedoeld voor groep 3 t/m

8 van de basisschool en bestaat uit de vol-

gendeonderdelen: werkbladen voor 3

nivo’s met docentenhandleiding,eenserie

van 12 dia's, 2 gekleurdewandplaten van

60 x 42 cm, het boekje Dagvlinders met

achtergrondinformatieen een zoekkaart.

In het lespakketworden de 'traditionele’ on-

derwerpen zoals de bouw van de vlinder

en de levenscyclus maar kort behandeld.

De nadruk ligt op de relaties tussen vlin-

ders enhun omgeving. Door allerlei knip-,
kleur- en doe-opdrachten maken de leerlin-

gen kennis met het leven van de vlinders.

Onderwerpen die aanbod komen zijn on-

der andere: wat hebben vlinders nodig,
voedselkeuze van de rups, overwintering,

trek, vijanden en oorzaken van achteruit-

gang. Veel scholen zijn enthousiast met

dit pakket aan de gang gegaan. De kosten

van het totale pakket zijn f30,-. Eventueel

kunt u meer wandplaten en zoekkaarten

bestellen.

Scholen in de Westelijke Achterhoek

In de Westelijke Achterhoek is de Vlinder-

stichting dit jaar begonnen met een regio-
naal herstelplan voor de vlinderstand. Bij
dit plan hoort ook een vlinderprojekt voor

de scholen. Speciaal voor de scholen in de

Westelijke Achterhoek is een aanvulling op

het lespakket Vlinders en hun omgeving

geschreven. Die aanvulling bevat informa-

tie over de vlinderstand in de Westelijke
Achterhoek en het herstelplan. Met de op-

drachten uit ditpakket kunnen de leerlin-

gen zelf vlinders gaan bekijken en inventa-

riseren.

GIFT

De medewerkers van de Direktie Natuur,

Milieu en Faunabeheer van het Ministerie

van Landbouw en Visserij hebben op 19

september voor de Vlinderstichting gefietst.
Deze inspanning heeft ƒ2500,-opgeleverd.
Dit geld is bestemd voor de voorlichting en

publiciteit rondom de Vlinder-tuin-aktie.

GHERRE’S GROENE
AGENDA 1990

Met medewerking van Prof. P. Zonderwijk,
Jan van der Made, Hein Schimmel en Rein

en Taco Westra is een prachtige Groene

Agenda gemaakt.

Er staan artikelen in over vogeltrek, weg-

bermen en vlinders, verlucht door fraaie

tekeningen. In de agenda is een speciale

kleurenbijlage over vlinders opgenomen.

Voorts worden bij elke maand verschijnse-
len behandeld die zich op dat moment in

de natuur voordoen. De agenda is 240 pa-

gina’s dik, heeft eenformaat van 10x15

cm, is linnengebondenen heeft een lees-

lint.

De prijs bedraagt ƒ18,50.

In’t kort
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NIEUWE UITGAVEN:

DAGVLINDERS
Een informatief boekje overdagvlinders,

geschreven door Irma Wynhoff met illustra-

ties van Philip Dirkzwager. Het is eenwaar-

devol boekwerkje van 32 pagina's voor een

ieder die meer wil weten over dagvlinders.
Een brochure die iedereen zou moeten

aanschaffen.

Wat is het verschil tussen dag- en nacht-

vlinders? Wat hebben vlinders nodig?
Waarom worden ze bedreigd en wat is

daar aan te doen? De auteur geeft tips
voor fotograferen en het kweken van vlin-

ders. Het boekje is rijk geïllustreerd met

zwart-wit tekeningenen bevat tabellen

waarin van alle Nederlandse vlinders staat

aangegeven op welke planten de rupsen le-

ven, wanneer de vlinders vliegen, en of het

een honkvaste soort is of een trekvlinder.

32 pag., formaat 17 x 24 cm., prijs f7,50

ZOEKKAART

In juli dit jaar is een lang gekoesterde wens

in vervulling gegaan. We hebben nu een

kaart waarmee de meest voorkomende vlin-

ders snel op naam gebrachtkunnen wor-

den. Annemarie van Lierop maakte de teke-

ningen.

Karton, formaat 35 x 24 cm, prijs f 1,75

FOTOKAARTEN

De Vlinderstichting heeft haar assortiment

wenskaarten uitgebreid. Samen mer de Ne-

derlanse Stichting voor het Gehandicapte
Kind maakten we een serie van tien foto-

kaarten. De foto’s zijn afgebeeld op een

dubbele kaart. Een set bestaat uit 10 kaar-

ten met enveloppen.
Formaat 18 x 11,5cm, prijs per setflS,-

VLINDERS TERUG VAN WEGGEWEEST

Samen met het Noorder Dierenpark te Em-

men is dit boekje tot stand gekomen. De

voorzitter van de Vlinderstichting Jan van

der Made heeft het samen met Wybren
Landman van het Noorder Dierenparkge-

schreven.

Het fraai geillustreerde boekje met maar

liefst 70 kleurenfoto’s beschrijft op heldere

wijze waarom de vlinders uit het Nederland-

se landschap verdwijnen, maar ook wat er

gedaan kan worden om ze er weer in terug

te krijgen. Niet alleen door de overheid

maar ook door particulieren. Daarnaast be-

vat het boekje talloze wetenswaardigheden

over inheemse vlinders in het algemeen en

enkele soorten in het bijzonder. Een leuk

boekje om zelf te hebben of kado te geven.

Formaat 21 x 21, prijs f 7,50

VLINDER-TUIN-AKTIE

De Vlinderstichting is op 15 september van start gegaan met de Vlinder-tuin-aktie. Deze

aktie heeft als motto: Een Vlinder Meer of Minder? Bij verschillende tuincentra in Neder-

land zijn de Vlinderstruiken (Buddleia) te koop met een speciaal vlinderetiket.

Door een vlinderstruik in uw tuin of op uw balkon te plaatsen maakt u die aantrekkelijker
voor vlinders. Zo doet u zelf iets om vlinders te behouden. Door aankoop van een

Buddleia met het vlinderetiket steunt u de Vlinderstichting, die op haar beurt het nodige
doet om de Nederlandse vlinderstand te behouden en te herstellen.

Bij de tuincentra kunt u meer informatie ontvangen hoe u van uw tuin een vlindervriende-

lijke tuin kunt maken. In het boekje 'Vlinders in uw tuin' is de planten top-10 voor vlinders

opgenomen met een aantal ontwerpen voor de aanleg van een vlindervriendelijke tuin.

Zo kan elk jaar een echt Vlinderjaar genoemd worden.

AANTAL DONATEURS

De stand van zaken t/m 10 oktober 1989

Ook het aantal medewerkers blijft stijgen
Momenteel werken 22 mensen op basis

van een projektstudie of als vrijwilliger.

Graag willen we attenderen op de

VLINDER WINKEL folder in het hart van

ditblad. Daarop vindt u een bon waarmee

we het volgendejaar weerwillen bereiken

wat dit jaar gelukt is, namelijk het aantal

donateurs verdubbelen. Dat is ons tot op

heden gelukt en we hopen dat die trent

met uw hulp doorzet. Wie een nieuwe do-

nateur aanbrengtontvangt het boekje ‘Vlin-

ders terug van weggeweest', dat nog voor

het eind van het jaar toegezondenwordt.

WIST U DAT...

*

de Vlinderstichting allerlei mogelijkheden
heeft voor een avondvullend programma

over vlinders?

*

u een diaklankbeeld bestaande uit 56

dia's en een geluidscassette kunt huren bij
de Vlinderstichting voor f 50,- per week?

Er zijn verschillende mogelijkhedenwat be-

treft de cassette en dia-sturing mogelijk.

*

er lezingen gegeven worden door mede-

werkers van de Vlinderstichting of door re-

gionale medewerkers? Kosten per avond

zijn f 100,- plus reiskosten.

Nadere informatie bij de Vlinderstichting.

februari 800 donateurs,

april 850 donateurs,

augustus 1180 donateurs,

oktober 1340 donateurs.

dec. 1987 350 donateurs

dec. 1988 750 donateurs

dec. 1989 1500 donateurs

dec. 1990 3000 donateurs???
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