
Nieuwe fotowedstrijd

Fotografeer...
een rups!

Rupsen zijn inhet veld wat minderopval-
lend aanwezig dan vlinders, maar daar-

om niet minder mooi. Het zal wat meer

moeitekosten om ze tegen te komen,

maar met goed zoeken in de vegetatie

kunt u ze vinden. Let u hier goed op ga-

ten die de rupsen eten in bladeren, ofde

keutels die achter blijven. Twee aanwij-

zingen dat de rups niet ver weg is. Ook

rupsen lenen zich voor zeer fraaie compo-

sities en foto’s.U hebt de hele zomer de

tijd om op zoek te gaan naar rupsen en

deze op de mooiste maniervast te leggen.

Alle rupsen doen mee! Een deskundige ju-

ry zal de foto’s en dia’s beoordelen.Het

spreekt vanzelf dat daarbij onder andere

wordt gelet op scherpte, kleuren en com-

positie. De beste drie worden van com-

mentaar voorzien en in het februarinum-

mer van ‘Vlinders’ gepubliceerd.

Bovendienworden dewinnende foto’s

professioneel uitvergroot en ingelijst.

U kunt uw foto’s ofdia’s tot 1 november

1998 opsturen naar De Vlinderstichting,

t.a.v. Menno van Zuijen, Postbus 506,

6700 AM Wageningen.

De voor waarden voor deelname aan de wedstrijd zijn:
Maximaal drie foto’s of dia’s per deelnemer.

Formaat foto’s maximaal A4.

Foto’s opsturen zonder lijst of passepartout.
Per dia of foto aangeven wat de bovenkant is.

Op elke dia of foto naam en adres vermelden.

Een aan uzelf geadresseerde en voldoende gefrankeer-
de envelop bijsluiten voor het terugzenden van het

materiaal.

Van dia’s van rupsen die een aanvulling voor het ar-

chief van De Vlinder-

stichting of KNNV

betekenen, wordt

voor intern gebruik
een kopie gemaakt.

Rups van de Dennepijlstaart.
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In het kader van het project ‘Nachtvlinders

in het zonnetje’ en als vervolg op de zeer

succesvolle fotowedstrijd van vorig jaar

weer een nieuwe fotowedstrijd.
Dit keer geen vlinders maar rupsen.

Rups van de Plakker.

20

VLINDERS
mei

1998


