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In ’t kort

JONGEREN, OPGELET!

‘VLINDERS KIJKEN IN

HET BOS’

De Vlinderstichting gaat een serie boek-

jes uitgeven over vlinders in verschillende

leefgebieden. Het eerste deeltje 'Vlinders

kijken in het bos' is nu verschenen.

“Vlinders kijken in het bos' beschrijft wel-

ke vlinders er in de loop van het jaar in

en aan de rand van het bos vliegen, wat

deze vlinders nodig hebben en waar in

het bos ze vooral voorkomen. Alle vlin-

ders zijn in kleur afgebeeld, zodat u met

dit boekje in de hand de vlinders tijdens

een wandeling kunt herkennen.

Oe prijs van het boekje is f9,90, dona-

teurs betalen f8,50. Het boekje telt 32 pa-

gina's op A5 formaat.

LEEFGEBIED VAN

AARDBEIVLINDER EN

DUINPARELMOERVLINDER

BEDREIGD

Zandvoort heeft plannen om een volkstuin-

complex uit te breiden, een uitbreiding die

ten koste gaat van een stuk duinen. Dit

duingebied is een van de laatste leefge-
bieden van de Duinparelmoervlinder en

de Aardbeivlinder. Dit laat de Vlinderstich-

ting uiteraard niet zomaar gebeuren.
J. van der Made, onze voorzitter, heeft

daarom brieven gestuurd naar de Gedepu-
teerde Staten van Zuid-Holland en naar

Burgemeester en Wethouders van Zand-

voort met het verzoek de plannen in her-

overweging te nemen. Het resultaat van

deze aktie leest u wellicht in het volgende

nummer van Vlinders.

AGENDA

In 1990 worden tot nu toe in de volgende plaatsen lezingen gegeven of tentoon-

stellingen gehoudenover vlinders:

LEZINGEN:

20 februari Den Haag Dienst Groenvoorziening en Milieu, om 20.00 uur aan

het Huygenspark 39, Den Haag
22 februari Doom KMPT afdeling Doorn e.o., om 20.00 uur in De Koningshof,

Doorn

15 maart Amersfoort Natuurmonumenten district Utrecht, om 20.00 uur in

vergadercentrum De Eenhoorn, Kon. Wilhelminalaan 33

21 maart Zelhem Ned. Chr. vrouwenbond, om 20.00 uur in Dennelust,

Stephanotusweg 4, Zelhem

5 april Heusden Vereniging tot Nut van het Algemeen, om 20.00 uur in de

Open Hof aan de Breestraat, Heusden

3 mei Berg en Dal Vereniging Inner Wheel, om 15.00 uur in restaurant ‘In

de Gevulde Ruif, Postweg 2, Berg en Dal

TENTOONSTELLINGEN:

11 mei - 1 juni Stiens BFVW afdeling Stiens

14 mei-4 juni Westervoort MilieugroepWestervoort

Wilt u ook voor uw vereniging een lezing of tentoonstelling organiseren, neem dan con-

tact op met de Vlinderstichting, Wageningen (tel. 08370-24224/11220).

‘DAGVLINDERS VAN DE BENELUX’

Samen met de K.N.N.V. brengt de Vlinderstichting dit jaar een nieuw vlinderboek op de

markt: 'Dagvlinders van de Benelux’. Het wordt de eerste complete veldgids voor de Be-

nelux en het grensgebied, een goede determinatiegidsom in het veld te gebruiken. De

gids bevat 44 kleurplaten met de boven- en onderkant van mannetjes en/of vrouwtjes

van 145 dagvlindersoorten. Daarnaast zijn er van alle moeilijk te herkennen soorten (alle

Spikkeldikkopjes, enkele Parelmoervlinders en Blauwtjes) duidelijke pentekeningen. Ver-

der is van elke soort, die binnen de Benelux of Groot-Britannië voorkomt, een

verspreidingskaart opgenomen.

Het deel met de 44 kleurplaten is bewust eenvoudig gehouden zodat iedereen een waar-

genomen vlinder op naam kan brengen. Daarbij zijn de foto’s het belangrijkste aankno-

pingspunt. Tekst, pentekeningen en verspreidingskaartjes werken daarbij ondersteunend.

In de inleidende hoofdstukken vindt u informatie over de levenswijze van dagvlinders,

biologische groepen, vlinders in het landschap, bedreiging en bescherming, het waarne-

men en determineren van vlinders, een inleiding in de verschillende families en extra be-

schrijvingen voor moeilijke soorten.

U kunt de veldgids nu al bij de Vlinderstichting bestellen. De veldgids kost ƒ29,50 voor

leden van de Vlinderstichting en de K.N.N.V.

De tekeningen zijn van Philip Dirkzwager, de tekst is geschreven door Irma Wynhoff sa-

men met Jan van der Made en Chris van Swaay.

NIEUWE FOLDER

VLINDERSTICHTING -

ONDERZOEK, ADVIES EN

OPLEIDING

In de afgelopen periode is een nieuwe fol-

der gereed gekomen. Met deze folder

wordt beoogdopdrachten voor onderzoek

en advisering te werven. Er is veel belang-

stelling bij allerlei overheden om meer

aandacht aan vlinders te besteden. Het

Beschermingsplan Dagvlinders zal im-

mers op regionaal en lokaal niveau ver-

der uitgewerkt moeten worden. Hiervoor

is aanvullend onderzoek noodzakelijk.
Verder wordt in de folder gewezen op de

cursussen die de Vlinderstichting voor

plannenmakers, beheerders en medewer-

kers van gemeentelijke groendienstenver-

zorgt.

NIEUW LOGO

Onze Stichting heeft een nieuw logo. Het

is een kleurenlogo, dat in de naaste toe-

komst in verschillende variaties in de uit-

gaven van de Stichting zal worden ver-

werkt. De ontwerpers hebben gezocht
naar een realistische uitbeelding, die bij
zoveel mogelijk mensen zal aanspreken.
Zoals u kunt zien gaat het om een Dag-

pauwoog, die als een bloem op een plant
zit, De achtergrond geeft vaag de contou-

ren van eenlandschap aan. De naam

van de Vlinderstichting is golvend weerge-

geven. De vlinder is als het ware net ko-

men aanvliegen. Wij hopen dat dit nieuwe

logo een wervende en bindende uitstra-

ling zal hebben.

De Uyttenboogaart-Eliasen Stichting wil

graag het entomologisch onderzoek van

jongeren stimuleren. Daarom heeft het

stichtingsbestuur besloten naast de Uyt-

tenboogaart-Eliasenprijs een prijs van

ƒ1.500,- in te stellen voor vrijetijds ento-

mologisch onderzoek van jongeren tot 25

jaar, De eerste UES jongerenprijs zal in

de herfst van 1990 worden uitgereikt.
Voordrachten voor de prijs worden 1 mei

1990 ingewacht bij de secretaris van de

UES. De richtlijnen die voor de prijs gel-
den zijn te bevragen bij de Secretaris van

de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting, He-

rengracht 548, 1017 CG Amsterdam.


