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In ‘t kort

Natuurvakantie of

excursie in Hongarije

Buiten gewoon schoon

Tot en met 6 juni 1999 staat de ten-

toonstelling 'Buiten gewoon schoon'

in het Milieu Educatie Centrum in

Eindhoven Deze is vooral bedoeld

voor de hogere groepen van het

basisonderwijs en deonderbouw

van hef voortgezet onderwijs, De

tentoonstelling gaat over zwerfafval.

Wat kunnen we eraan doen en hoe

krijgen we onze leefomgeving
schoon zijn twee vragen die - onder

andere
- op een interactieve manier

worden behandeld.

Milieu Educatie Centrum, Gennepen

weg 145, Eindhoven, tel.040-

2594700. Openingstijden: za, zo,

ma 13.00
- 17.00 uur; di t/m vr

9.00 -
17.00 uur. Toegang gratis.

Stadspostzeqels Den

Haag voor Aqua Lutra

Enige jaren geleden alweer, in

1991, bracht Stadspost Den Haag
in samenwerking met De Vlinder-

stichting een serie stadsposfzegels
uit. Datzelfde is nu gebeurd met

Aqua Lutra, het otterpark even ten

oosten van Leeuwarden. De over-

waarden van de serie 'Nederland

weer een 'n offerland' komen ten

goed aan de activiteiten van de

stichting Otterstation Nederland.

Informatie: Stadspost, tel. 070-

352372, email stadspost@hetnet.nl
of Aqua Lutra, fel. 051 1-431214,
e-mail www.aqualutra.nl.

Ecovolunteers helpen
bedreigde dieren

Bij Natuurreiswinkel Wolftrail is nu

de Ecovolunteer brochure 1999-

2000 verkrijgbaar. Ecovolunteers is

voor actievelingen dieeen aantal

weken of maanden mee willen wer-

ken in een kleinschalig natuurbe-

schermingsproject. Er zijn wereld-

wijd zo'n 25 projecten: dolfijnen in

Italië, neushoorns in Swaziland, een

Belugaproject in Rusland en een

wilde-hondenproject in Zimbabwe.

In de nieuwe brochure staan alle

mogelijkheden beschreven die er

zijn om een actieve bijdrage te leve-

ren aan natuurbescherming.
Natuurreiswinkel Wolftrail, Roel van

Beusekom, tel. 0297-367686;

wolftrail@image-travel.nl of bezoek

de website: www.ecovolunteer.org.

Tentoonstelling Koraisha

Tot zaterdag 8 mei zijn in het Hl-

gebouw, Willem Alexanderlaan 1

in Harmelen (tel. 0348-441460)

tekeningen en schilderijen met vlin-

ders als onderwerp te zien,

gemaakt door Koraisha.

Midden-Delfland en zijn
natuurlijke waarden

Tot en met zondag 30 mei is in 'De

Boshoek' een tentoonstelling te zien

over de ecologische, archeologi-
sche en recreatieve waarde van

Midden-Delfland. Elke zondagmid-
dag worden activiteiten rondom de

tentoonstelling aangeboden, zoals

dialezingen, videofilms, een inheem-

se plantenmarkt, en een expositie
van allerlei kasten (o.a. voor vogels,
egels, vleermuizen, vlinders en

zweefvliegen) en doe-opdrachten
voor de kinderen.

Natuurcentrum KNNV 'De Bos-

hoek', Bospad 3, Schiedam-Noord

(achter Bachplein), tel. 010-

470250. Openingstijden wo, vr en

zo 12.30 - 16.30 uur. Toegang vol-

wassenen f 2,-; kinderen f 1

Op pad met het IVN

Op 5 en 6 juni 1999 organiseert
het IVN het Op-Pad-weekend. Op
meer dan honderd plaatsen in

Nederland worden wandelingen,
fiets- en vaartochten gehouden.
Ervaren natuurgidsen nemen u mee

naar de mooiste plekjes die ons

land rijk is, laten u allerlei speciale

dingen zien en weten er veel over

te vertellen. Alle excursies staan in

het kader van het thema 'Water en

Wonen', Tijdens de verschillende

tochten kunt u genietenvan planten
en dieren in en om het water. Gid-

sen laten zien hoe je de kwaliteit

van het water kunt beoordelen en

wat het belang is van schoon water

voor planten, dieren en mensen.

Speciaal tijdens dit weekend kunt
u

op allerlei plaatsen waar u normaal

geen toegang hebt
- een watermo-

len, een waterzuiveringsinstallatie -

een kijkje nemen. Informatie: IVN,

tel. 020-6228115.

De Versicolortuin is

weer geopend
Voor het vijfde achtereenvolgende
jaar wordt de Versicolortuin, een

aantal keer voor het publiek open-

gesteld. De Versicolortuin is een

weelderige tuin vol kleuren en ver-

rassingen, gelegen in het weidse

polderlandschap van Noord-Hol-

land, met onder andere een natuur-

lijke vijver, een kleurencirkel, vlin-

dertuin, watermuur, vogelbosje en

vele borders op kleur.

Bezoekt u de tuin, dan steunt u

meteen De Vlinderstichting, want de

opbrengst van de entreegelden
wordt gedoneerd aan De Vlinder-

stichting. Een reden temeer dus om

de tuin eens te gaan bewonderen!

Versicolortuin Zoutkaag 8, Lutjewin-
kel, tel. (werktijden) 072-5661248;
email homeovisie@compuserve.com

Openingsdagen: woensdagavond
16 juni 19-22 uur; verder op de

zaterdagen/zondagen 26/27 juni;
24/25 juli; 21/22 augustus, telkens

10-17 uur. Entreeprijs: f5,-

Wespenvanger blijkt
vlindervanger
Mannaert Pierre uit Denderleeuw (B)
waarschuwt voor het gebruik van

een wespenvanger. Zo'n plastic

bakje, gevuld met een mierzoete

vloeistof, waar de wespen wel in

maar nooit meer uit kunnen.

Helaas, ook dag- en nachtvlinders

blijken zich te laten verleiden. Tus-

sen eind juli en half augustus trof

Mannaert maar liefst 20 dagvlin-
ders in zijn val aan. Vooral het Bont

zandoogje blijkt een liefhebbervan

zwarte-bessensiroop. Dit jaar dan

toch maar weer last van wespen in

Denderleeuw...

Keramische vlinderkunst

Bent u gek van vlinders en houdt u

ook van vlinderkunst, dan zijn de

keramische vlinderpotten van

Domien Arnolds misschien wat voor

u. Op deze bijzonder vormgegeven

potten is op opvallende en originele
wijze een vlinderfiguur verwerkt, De

prijs van de objecten van gegla-
zuurd aardewerk bedraagt ca.

f 2.000,-. Informatie: Domien

Arnolds, tel. 030-2312599.

Groen voor nu en later

Als dit tijdschrift keurig op tijd uit-

komt, kunt u misschien nog juist

naar de manifestatie 'Groen voor

nu en later', de afsluiting van de

campagne 'Tuinieren met planten
en dieren' waar ook De Vlinder-

stichting bij betrokken was. Deze

wordt gehouden op 1 en 2 mei op

het terrein van de Informatietuinen

Appeltern. De manifestatie biedt de

gelegenheid om kennis te maken

met de praktische kanten van

natuurvriendelijk tuinieren. Tijdens
de verschillende activiteiten waar-

onder demonstaties, lezingen, film-

voorstellingen en productpresenta-
ties, krijgen de bezoekers de kans

om kennis te maken met deze

eigentijdse vorm van tuinieren,

waarbij ook de dieren een grote rol

spelen.
InformatietuinenWolstraat 2a,

Appeltern, tel. 0487-541732. Ope-

ningstijden manifestatie 10-17 uur.

Entree f 10,-; kinderen tot 10 jaar

gratis.

Grote polder groene hart

Op zondag 16 mei kunt u wande-

lend of fietsend kennis maken met

de oude veenweidepolders rond

Zoeterwoude. Op en bij de wandel-

en fietsroutes zal een aantal

bezienswaardigheden zijn openge-

steld, zoals boerderijen, molens en

een oudheidkamer. Vanaf diverse

startplaatsen kan vertrokken worden

tussen 11.00 en 15.00 uur.

Informatie: Stichting Grote Polder

Groene hart, tel. 071-5803372;

stichting@grotepolder.demon.nl.

Vlinderwerkgroep KNNV

Noord-West Veluwe

Een uitgesproken Hollandse zomer,

met hete weken in mei en augustus,

daartussen was het vooral kil en

nat. Toch was het voor algemene
soorten als Citroenvlinder, Groot

koolwitje, Klein geaderdwitje.
Groot dikkopje. Bont en Bruin zand-

oogje, Dagpauwoog en Atalanta

geen slecht jaar. Het Boomblauwtje
en het Landkaartje (zowel de voor-

jaars- als zomergeneratie) deden

het naar onze indruk zelfs heel

goed. De Gehakkelde aurelia voelt

zich ook nog steeds thuis in onze

regio. Dit is opmerkelijk omdat uit

monitorgegevens van De Vlinder-

stichting blijkt, dat deze soort in

1997 geografisch gezien aan het

terugtrekken is, met in onze contrei-

en de boorgrens van z'n leefge-
bied. Tot zover had hun opmars

vanuit het zuiden ze tien jaar gele-
den ook gebracht. Op 8 juli 1986

werd er eentje waargenomen op

het landgoed Oldernaller, Net als

de vreugde van toen over dit een

exemplaar kunnen we nu blij zijn
met de aanwezigheid anno 1998,
al is hef natuurlijk afwachten of de

soort zich blijvende weet te handha-

ven in ons gebied.
Helaas moeten we minder optimis-
tisch zijn over het Oranjetipje, dat

evenals vorige jaar mondjesmaat
werd gezien (Elburg 2, Ermelo 1 en

Sijpbos 3). De laatste werd nota

Rob de Jong, ex-medewerker van

De Vlinderstichting is vertrokken

naar Hongarije. Zijn boerderij ligt
in een bergstreek waar nogal wat

moois rondfladdert en ook de wilde

planten staan er uitstekend bij. Kort-

om, ouderwetse natuur. Daarom

organiseert hij daar excursies en

vakanties. Natuurlijk met de nadruk

op vlinders. Voor informatie: zie de

advertentie van Farm Lator elders in

deze uitgave. Of bel;

tel. 0186-693939.
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bene gezien op 19 juli (gevolg van

het koude en natte weer?) Van de

Rode-Lijstsoorten was de Heivlinder

niet talrijk, nam het Heidegentiaan-

blauwtje, met name in enkele heide-

terreinen in het Zuiden van onze

regio, drastisch af en zagen we

bijna geen Bruine vuurvlinders.

Bijzonder waren meldingen van de

Windepijlstaart (Harderwijk en Put-

ten), de Kolibrievlinder (Stadswei-
den), de Populierenpijlstaart (wilde

plantentuin Stadsweiden), het Oran-

je zandoogje (Hoef) en zeven Oran-

je luzernevlinders (Harderwijk, Huls-

horst, Oldenalleren Zeewolde 4).

Voorts werden er Eikepages (Olden-
aller 3, Speuld 1, de Waschkolk 4)

en Sleedoornpages (Nunspeet)

gezien.
Peter Duifhuizen

en Harm Werners

Juffers op Oldenaller

Op een landgoed met een adellijk
karakter als Oldenaller is het voor-

komen van juffers niet vreemd. Toch

ben ik er tijdens mijn zomerse rond-

zwervingen nooit eentje tegengeko-
men, tenminste tot... de 8e juli van

dit jaar. Toen zag ik er zelfs twee

tegelijk. In een bloemrijke berm

zweefden ze sierlijk langs de spoor-

baan om af en toe waardig neer te

dalen op een grashalm. Het waren

twee Weidejuffers (Calopteryx splen-
dens), ook wel bekend als Geban-

deerde beekjuffer. Deze naam ver-

wijst naar de donkere blauwglan-
zende dwarsband op de vleugels
van het mannetje. Waar ze van-

daan kwamen is mij niet bekend,

maar waarschijnlijk is de water-

kwaliteit van beken in de nabije

omgeving zodanig verbeterd, dat

deze fraaie juffers er weer kunnen

leven.

Harm Werners

Twee manieren voor

milieuvriendelijke
bestrijding van plagen
in de tuin

In de serie gidsen voor natuurvrien-

delijk tuinieren is de tuingids 'Plant

en plaag' verschenen. De gids is een

praktische handleiding voor het ver-

kennen, voorkomen en beheren van

de meest voorkomende ziekten en

plagen in moes- en siertuin. Uit-

gangspunt daarbij zijn de best werk-

zame middelen met de minste milieu-

belasting. De opzet is gedeeltelijk

afgeleid van de in 1987 door het

ministerie van VROM uitgegeven bro-

chure 'Wat heeft die plant?' 'Plant en

plaag' is samengesteld door specia-
listen van DLV Groen in Dronten.

Plant en Plaag. DLV Groen/Uitge-

verij Roodbont. Prijs 19,90
ISBN 90-75280-18-1

Het bestrijden van plagen kan ook

door middel van natuurlijke vijan-

den gebeuren. Sylvia Hellingman
heeft een online- en postorderbedrijf
in natuurlijke vijanden. Zo levert zij

bijvoorbeeld nematoden om naakt-

slakken te bestrijden. Ter geruststel-

ling van de vlinderliethebbers meldt

zij, dat de enige natuurlijke vijand
die zij niet in haar assortiment heeft

opgenomen, de sluipwesp bestrij-

ding van ruspen is.

Voor informatie en bestellingen kunt

u terecht op tel. 030-2294002of

http://www.hellingman.demon.nl

Natuurweken in Het

Woldhuis

Op Het Woldhuis worden door de

Stichting Veldwerk Nederland in de

zomer twee zomerkampen georga-

niseerd voor kinderen van 10 tot en

met 13 jaar. De inhoud van deze

kampen is vooral gericht op natuur-

beleving. Een greep uit het pro-

gramma-aanbod: een dag werken

in de natuur, onderzoek doen naar

voedselkringlopen en voedselketens

en eigen onderzoek verrichten. Ook

ontspanning en vertier ontbreken

niet; kampvuur, bosspel en de bonte

avond. De kosten bedragen
f 360,- per persoon all in. Data: 19

t/m 23 juli en 26t/m 30 juli 1999.

Informatie of inschrijving (met ver-

melding van naam, adres, geboor-
tedatum, jongen/meisje) bij Stich-

ting Veldwerk Nederland, Het

Woldhuis 1 1, 7325 WN Apel-
doorn.

Vlinder- en natuurreis

naar Slowakije
Gezocht: enthousiaste vlinderaars/

natuurliefhebbers, die zin hebben

om met een kleine groep mensen

erop uit te trekken. Van 5 t/m 18

juli 1999 organiseert Sylvia Reinde-

rink een gecombineerde veertien-

daagse vlinder-, natuur- en cultuur-

reis naar Midden- en Zuid-Slowakije
(Lage Tatra en vlak langs de

Hongaarse grens). De maximale

groepsgrootte is 10 personen, dit

om de recreatiedruk op de

natuurgebieden te minimaliseren.

Gereisd wordt met een busje van

Nederland naar Slowakije en de

overnachtingen vinden plaats in

een Slowaakse berghut en pen-

sion. Er zullen enkele schrale

berghellingen en bloemrijke

graslanden met meanderende

beekjes en een karstgebied met

zijn bijzondere flora en fauna

worden bezocht. Het accent zal

op vlinders liggen. Morgen-
rood, Grote weerschijnvlinder,

Staartblauwtje, diverse erebia's

en parelmoervlinders kunnen

hier onder andere worden aan-

getroffen. Maar ook aan ande-

re fauna (o.a. gemzen) en flora

wordt aandacht besteed. Tevens

wordt een bezoek gebracht aan

enkele musea en kastelen met

prachtige muurdecoraties; enke-

le zijn bovendien nog ingericht
met de originele meubelen uit

de 1 8e eeuw.

Voor meer informatie kunt u

contact opnemen met:

Ing. Silvia Reinderink, Kempers-

dijk 397161 XE Neede,

tel/fox: 0545 295 134.

Waarnemingen
Hoewel de actie 'Nachtvlin-

ders in 't zonnetje' is afgeslo-
ten, blijven uw waarnemin-

gen van nachtvlinders van

harte welkom. Dat geldt uiter-

aard ook voor uw dagvlin-
der- en libellenwaarnemin-

gen, Formulieren hiervoor

zijn verkrijgbaar bij De Vlin-

derstichting, Postbus 506,
6700 AM Wageningen, tel.

0317-467346.


