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In ’t kort

RECTIFICATIE THIEMES

VLINDERGIDS

ATALANTA 25

'Ik woon op Atalanta 25’, zal binnenkort

een bewoner van de gemeente Deurne

kunnen uitroepen. In de in aanleg zijnde

wijk 'Den Heiakker' zullen de straten ver-

noemd worden naar vlinders. Naast de Ata

lanta zullen het Avondrood, de Dagpauw-

oog, de Kleine vos, de Koninginnepage,
de Koningsmantel en de Zilveren maan in

het postcodeboek hun opwachting maken.

Bij de inrichting van het plantsoen in de

nieuwe wijk, zal geprobeerdworden zoveel

mogelijk vlindervriendelijk groen te gebrui-
ken. Drachtplanten en extensief beheerde

bermen zullen de wijk een natuurlijk aan-

zien moeten geven. In de direkte omge-

ving ligt al een wijkpark met een weide.

Binnenkort zal deze weide beheerd gaan

worden als een schraal grasland, De ge-

meente verwacht dat daar de nodige vlin-

ders opaf zullen komen.

UITSLAG

TEKENWEDSTRIJD

Samen met de Nederlandse Spoorwegen
heeft De Vlinderstichting afgelopen zomer

eentekenwedstrijd uitgeschreven voor ie-

dereen die met een railrunnerkaartje reisde

Het aantal inzendingen was overweldi-

gend: de postbode bracht ruim 1.000 teke-

ningen. Marjolein Bastin kreeg de eerde

winnende tekeningen aan te wijzen.

De uitslag is:

1
e

prijs: Charlotte Hoefnagels (10) uit Nis-

pen. Charlotte heeft een Philips soundma-

chine met CD-speler gewonnen voor haar

tekening, waarin de trein de vorm heeft

van een vlinder. Volgens Marjolein Bastin

een prachtige kleurcompositie;

2® prijs: Jurgen van Dijk (10) uit Tilburg.

Jurgen ging met een dubbeldik vlinderpak-
ket met de railrunnerhaas naar huis. Hij te-

kende een nieuwe vlindersoort: de NS-Pijl-

staart-vlinder;

3
e

prijs: Laura van Haaften (9) uit Rand-

wijk, Laura ontving een vlinderpakket met

de railrunnerhaas. Zij schilderde een nacht-

vlinder in prachtige kleuren en verschillen-

de bruintinten.

In de vlindertuin van het Noorder Dieren-

park te Emmen mochten zij hun prijzen in

ontvangst nemen uit handen van J.G. van

der Made, de voorzitter van De Vlinder-

stichting. Vervolgens kregen zij een kijkje
achter de schermen. De rupsenkweek, de

waardplanten en de vlinders werden be-

zocht onder leiding van drs. W. Landman,

de vlinderbioloog van het dierenpark.

VLINDERPARK IN

WOENSDRECHT

In Woensdrecht zal op initiatief van natuur-

vereniging Namiro het Kooibos worden uit-

gebreid. De gemeente schenkt hiervoor

een stuk grond. In de plannen vergeet

men de vlinders niet. Er zullen speciale

planten voor vlinders worden neergezet,

om zodoende een vlinderpark te kreëren.

Ook komt er een amfibievijver.

MAAIEN VOOR DE

VLINDERS

Bewoners van Trompenberg in 't Gooi heb-

ben initiatief genomen om een van de oud-

ste engen aldaar ecologisch te gaan behe-

ren. Het gaat om het Hertenkampterrein.
De bewoners zijn erg aan dit stuk natuur-

gebied gehechten willen het op deze ma-

nier voor woningbouw behoeden.

Onder leiding van coördinator J. Harder

maaien de bewoners met de zeis en met

de maaibalk stukken vegetatie weg. Niet al-

les wordt uiteraard gemaaid, want Harder

weet welke eisen vlinders stellen. Het hooi

wordt op hopen gelegd, in de hoop dat

Ringslangen er hun eieren in zullen gaan

leggen. De hopen zullen gaan broeien en

de eieren zullen zo worden uitgebroed.
Het is de bedoeling dat er een gevarieerde

vegetatie ontstaat, met veel kruiden en na-

tuurlijk veel vlinders. Een initiatief, dat veel

bewoners enthousiast kan maken, want ve-

len hebben zich als vrijwilliger aangemeld.

VLINDERWEIDE IN

NISTELRODE

De bijenvereniging Ambrosius in Nistelrode

heeft van de gemeente een stuk grond ge-

kregen om er een bijen- en vlinderweide

van te maken. Omdat de imkers niet al-

leen de bijen een warm hart toedragen,

maar ook vlinders, besloot men de weide

ook voor deze laatste groep aantrekkelijk
te maken. ‘In de natuur heeft alles een wis-

selwerking', aldus Smits, lid van de werk-

groep Drachtplanten, ‘Bijen zijn wel het be-

langrijkste voor de bestuiving van fruit. Vlin-

ders zie je steeds minder. Je moet probe-

ren een optimale beplanting te krijgen, die

voor verschillende insekten nuttig is. Door

een gevarieerde aanplant, met vooral ook

veel bloeiende planten, lok je insekten,

maar ook vogels of reeën. We hebben in

Nederland zeven verschillende hommels;

ze hebben allemaal al in deze weide geze-

ten.’

Speciaal voor de vlinders worden er ook

koolsoorten geplant. Maar niet alleen vlin-

ders zullen ervan profiteren. Als de plant
bloeit is hij interessant voor bijen en vlin-

ders, Later hebben de konijnen er nog iets

aan.

Het gebied zal voor belangstellenden wor-

den opengesteld. Ook is de weide interes-

sant voor scholen die met biologielessen

bezig zijn.

GEVRAAGD...

Gevraagd: winterpoppen van de Koningin-

nepage (Papilio machaon). Joh. H. Stolk,

leplaan 5, 6741 EK Lunteren, tel. 08388-

4952.

In de Thiemes vlindergids uit 1981, met

een nieuwe druk in 1989, staat een storen-

de fout. Als status van de Bruine eikepage

(Nordmannia ilicis) staat aangegeven: niet

in Nederland voorkomend en hier ook nog

nooit waargenomen.

De Bruine eikepage komt echter nog wel

degelijk in Nederland voor. Voor 1980 is

de soort in 223 uurhokken waargenomen

en na 1980 nog in 81 uurhokken. Hij staat

te boek als minder algemene standvlinder

in de Atlas van de Nederlandse dagvlin-
ders. Even veranderen in uw gids dus!

Novak, I. en F. Severa, 1981 (1989). Thie-

mes vlindergids. Uitg. Thieme, Zutphen.


