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Agenda

Tentoonstellingen

De tentoonstellingen Bescherm Dag-
vlinders en Minder maaien meer

dieren staan vanaf 10 augustus t/m

31 oktober bij het Centrum voor

Natuur & Milieu Educatie 'Land-

goed Schothorst', Schothorsterlaan

21 te Amersfoort. Toegang gratis.

Geopend ma t/m vrij en zo van

13.00- 17.00 uur.

Bij Stichting Natuur Info Centrum

Ommen is de tentoonstelling Dag-
actieve nachtvlinders te zien van 16

augustus t/m 13 september, Ham-

merweg 59A. Toegang gratis. Ge-

opend di, do, vrij en zo van 10.00 -

17.00
u; wo en za van 13.30 -

17.00 uur

Werkgroepen praten
over educatieve

activiteiten

De Vlinderstichting heeft in 1990

het boekje 'Vlindervriendelijk open-

baar groen' en het cursusboek

'Vlindervriendelijk beheer van

Natuurgebieden' uitgegeven. Beide

zijn al enige jaren uitverkocht en

bovendien verouderd. Wij krijgen

regelmatig vragen van vrijwillige en

professionele beheerders over dit

onderwerp, maar op dit moment

hebben wij alleen het boekje 'Uw

tuin vol vlinders' datenige informa-

tie op dit gebied geeft. Daarom zijn

wij nu bezig met een nieuwe hand-

leiding, die met name gericht is op

vrijwilligers die een (openbaar)

gebied vlinder- en libellenvriendelijk
of algemeen natuurvriendelijk willen

gaan beheren. De handleiding zal

naast concrete inrichtings- en

beheerinformatieook veel handvat-

ten bieden voor de organisatie van

zo'n project. Verder wordt erop

ingegaan wie je erbij moet betrek-

ken en hoe je dat kunt doen. Ook

de mogelijkheden voor voorlichting
en NME worden behandeld. Het

wordt geen omvangrijk boekwerk

maar een overzichtelijk en vooral

praktisch hulpmiddel voor enthou-

siaste vrijwilligers. Graag putten wij

bij het schrijven van deze handlei-

ding uit de ervaringen van onze

vlinderwerkgroepen. Daarom, en

om eens met een aantal werkgroe-

pen door te praten over mogelijkhe-
den voor educatieve activiteiten,

organiseren wij op vrijdag 1 okto-

ber a.s. van 10.00 uur tot 14.00

uur een speciale bijeenkomst voor

werkgroepen die met dit soort pro-

jecten bezig zijn of aan de slag wil-

len gaan. Eind augustus ontvangen

alle werkgroepen uitgebreide infor-

matie en het programma. Noteer

deze datum dus vast!

Internationaal libellen-

congres
Deze zomer wordt in Syracuse in

Amerika het tweejaarlijkse interna-

tionale libellencongres gehouden.
Robert Ketelaar zal daar De Vlinder-

stichting vertegenwoordigen. Dit keer

zal de nadruk op het congres voor-

namelijk op gedragsonderzoek
komen te liggen. Aan dit onderwerp
wordt in Amerika zeer veel aan-

dacht besteed. Voor De Vlinderstich-

ting zijn deze congressen belangrijk
voor het opbouwen en onderhouden

van de contacten over de grens, het

onder de aandacht

brengen van eigen onderzoek en het

opdoen van ideeënover beheer en

bescherming van libellen.

Robert Ketelaar zal resultaten pre-

senteren van het onderzoek naar de

speerwaterjuffer dat De Vlinderstich-

ting vorig jaar heeft uitgevoerd. Ook

wordt
een poster verzorgd over

de

rol die libellen momenteel in het

Nederlandse natuurbeleid spelen.
Hoewel

we natuurlijk van mening

zijn dat libellen
een

veel belangrijker
rol verdienen in het natuurbeleid,

moet internationaal gezien geconsta-

teerd worden dat Nederland niet in

de achterhoede verkeert. Overigens

loopt Nederlandook zeker niet

vooruit want in landen als Duitsland

en
Zwitserlandworden veel

meer

specifieke maatregelen voor libellen

(met succes) getroffen.

Eindelijk: een register
van “Vlinders”

Zit u ook wel eens eindeloos te zoe-

ken naar een bepaald artikel in de

oude afleveringen van 'Vlinders'?

Dan is er goed nieuws voor u. Een

van onze donateurs heeft eigenhan-

dig een overzichtelijk register van

alle jaargangen gemaakt. Dit regis-

ter wordt nu tegen onkostenvergoe-

ding aan de lezers aangeboden.
U krijgt een uitgebreid register van

alle jaargangen van het kwartaal-

blad tot en met 1998, waarin alle

vermeldingen van vlinders en

waardplanten terug te vinden zijn,
zowel met behulp van de Neder-

landse als de wetenschappelijke
naam. Verder bevat het register een

opsomming van alle besproken vlin-

dergebieden, een lijst met onderwer-

pen (bijvoorbeeld "natuurbeheer")
en een opsomming van de artikelen

uit alle jaargangen met titel
en

auteursnaam.

U kunt het register bestellen door

f 15,- over te maken op rekening
120094975 van A. Wijnen te

Heesch, met als omschrijving Regis-

ter Vlinders en uw naam en adres.

Na ontvangst van uw overmaking
wordt het register u zo spoedig

mogelijk toegestuurd.

Waarnemingen
Dag-, nachtvlinder- en libellen-

waarnemingen zijn altijd wel-

kom. Formulieren voor het door-

geven hiervan zijn verkrijgbaar
bij De Vlinderstichting, Postbus

506, 6700 AM Wageningen,
e-mail vlinders@bos.nl.

De tentoonstelling Bescherm Dagvlin-
ders staat nog tot 7 augustus in het

Bezoekerscentrum Staatsbosbeheer

Het Zandspoor, Oorsprongweg 1 te

Schoorl, tel. 072 - 50 93 352. Toe-

gang gratis. Geopend zo t/m vr

10.00- 17.00 uur.

Tot 4 oktober is de tentoonstelling

Dagactieve nachtvlinders te bezichten

bij bij Natuur- en milieucentrum Hel-

mond, Europaweg 99, tel. 0492 - 52

62 15. Geopend op werkdagen van

8.30 tot 12.00en van 13.30tot

17.00 uur en volgens afspraak.

De Vlinderstichting


