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Tuinidee 1999

In februari wordt de beurs Tuinidee

1999 gehouden. Daar zijn niet alleen

de nieuwste tuintrends en tuinthema's

te zien - er zijn liefst 80 voorbeeldtui-

nen ingericht - maar er zijn ook spe-

ciale informatiepunten ingericht waar

men voor advies en informatie terecht

kan. De beurs vindt plaats in de

Brabanthallen in Den Bosch van 25

t/m 28 februari 1999.

Tentoonstelling
amateur-natuurfoto-

grafen in Etten-Leur

De werkgroep Natuurfotografie Etten-

Leur organiseerde in december een

fotowedstrijd voor amateurfotografen.
Er konden foto's worden ingezonden
in de categorieën flora, fauna en

landschappen. Het resultaat hiervan

is te bewonderen op zondag 7 febru-

ari 1999 in het verenigingsgebouw
van de werkgroep, Lange Brugstraat

61 te Etten-Leur, waar zo'n 250 inge-

zonden foto's tentoongesteld worden.

Openingstijden: van 11.00 tot 16 uur.

Toegang is gratis.

Vakantie en natuur

De KNNV, vereniging voor veldbiolo-

gie, organiseert dit jaar 16 reizen

voor niet al te grote groepen naar

diverse natuurhistorisch interessante

bestemmingen. Ook zijn er 15 kam-

pen gepland, voor het merendeel tij-

dens schoolvakanties.

Tijdens de reizen en kampen kunnen

diverse thema's aan de orde komen:

planten, vogels, vlinders, paddestoe-

len en geologie. Buitenlandse reisbe-

stemmingen zijn onder andere

Cyprus, Costa Rica, Rusland, Polen,

Engeland en Roemenië. De kampva-

kanties worden georganiseerd in

Nederland, Duitsland, Frankrijk en

Slowakije.

Alle kampen en reizen staan beschre-

ven in de Reisnatura, die kosteloos

opgevraagd kan worden bij het

KNNV-bureau, Oude Gracht 237 in

Utrecht, telefoon 030-2314797. U

kunt ook de website van de KNNV

raadplegen; wxs.nl/knnv@arc

Een bos vol geheimen
Nog tot en met 12 maart kunnen

bezoekers van het Milieu Educatie-

centrum in Eindhoven binnen, in de

tentoonstelling 'Een bos vol gehei-

men', een boswandeling maken. Met

name voor kinderen van 4 tot 7 jaar

is er in dit bos van alles te beleven. Je

komt het bos binnen via een deur in

een stokoude boom. Eenmaal binnen

ontdek je alles wat je maar in een

bos tegen kunt komen. Aan de ten-

toonstelling is een werkstukkenwed-

strijd verbonden waarmee de kinde-

ren een 'geheimzinnige'prijs kunnen

winnen.

Milieu Educatie Centrum,

Genneperweg 145, Eindhoven, tel.

040-2594700. openingstijden: zater-

dag, zondag, maandag 13.00 -

17.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 9.00

- 17.00 uur.

Een stamkroeg in een

oude els

Wist u dat gistend sap van de els ruikt

naar oude wijnvaten, een beetje zurig?

Dat ervoer ik toen iemand tegen me

zei: "Bij dieoude els moet jeeens

gaan kijken: daar vliegen massa's

Atalanta's. Ze drinken het
sap van de

Els". Nu had ik nog nooit gehoord van

vlinders op een bloedende Els, reden

om meteen te gaan kijken.

Het was bewolkt weer en er vlogen

niet veel Atalanta's
op

dat moment.

Maar er zaten wel flinke aantallen
op

de oude Elzenstam, half verscholen

tussen de bladeren. Die stam zat vol

grote gaten van andere insecten.

Keverlarven, Wilgenhoutrupsen,

Horzelvlinderrupsen misschien?

Verder was hij helemaal een beetje
aftands. Zeer duidelijk was een typi-

sche geur, als die van verzuurde wijn-

resten, zoals ik die uit wijnkelders in

Frankrijk ken. Daar kwamen deze

kroeglopers - kroegvliegers is beter -

op af. Opvallend waren de lange

witte strepen van vogeluitwerpselen

op de bladeren en takken van de Els.

Een vogel zag ik niet.

Pas toen ik weer weg wilde gaan vie-

len me de vele Atalantavleugeltjes op,

die rondom in het
gras en op

het

aangrenzendeakkertje lagen. Toen ik

ze wilde
oprapen

bleken ze al heel

snel uit mijn hand te waaien. Er lagen

er vele tientallen. Ze waren door een

predator als waardeloos afgebeten:
de lijfjes waren opgegeten.

Vogelpoepresten in de Els, dode

Atalanta's. Zou een Steenuiltje de

andere stamgastvan deze kroeg zijn?

Els Koopmans-Grommé

(Eerder gepubliceerd in het blad

'Natuurklanken' van de KNNV afde-

ling Epe/Heerde)

Nog tot en met 14 maart is in het

Noord-Brabants Museum in Tilburg de

foto-expositie World Wildlife

Photographer of the Year 1998 te

zien. De tentoonstelling biedt een

prachtig overzicht van de wereldtop

der natuurfotografen. Tevens krijgt de

bezoeker een beeld van het eindeloze

geduld van natuurfotografenen de

belangrijke rol van zaken als geluk en

toeval. Ook dit jaar kunnen bezoekers

van het Natuurmuseum weer aange-

ven wat hun favoriete foto is.

Naast de winnende foto van vechtende

hazen van Manfred Danegger zijn

nog 84 andere prijswinnaars in ver-

schillende categorieën te bewonderen.


