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16-26 september: Week van het Landschap

Klein Gespuis
Tekst: Vivian Siebering

Nachtvlinders kijken Zaterdag 18 september staan de

nachtinsecten in de schijnwerpers. Op veel locaties worden

er spectaculaire nachtexcursies georganiseerdwaarbij

iedereen oog in oog kan komen te staan met vleermuizen,

nachtvlindersen andere insecten. Door middel ‘lamp’ en

‘smeer’ worden er nachtvlinders gelokt: altijd weer span-

nendwat er op af komt! Voor informatieover het tijdstip

en locatie van de nachtvlinderexcursie bij u in de buurt

kunt u de bijgesloten folder over de Week van het Land-

schap raadplegen.

En verder In Flevolandworden diverse activiteiten georga-

niseerd rond het themavlinders. In het weekend van 25 en

26 september zijn er bijvoorbeeld doe- enobservatieactivi-

teiten, waarbij ook levend materiaal te zien is. Er zijn eitjes,

rupsen, poppen en vlinders van het Groot koolwitje aanwe-

zig, zodat de verschillende stadia van de levenscyclus van

de vlinder van dichtbij kunnen worden bekeken. Bovendien

zullen tijdens dit weekend vlinders worden vrijgelaten. Spe-

ciaal voor kinderen zijn er ook nog maskers en kleurplaten.

In Drenthe is tijdens de Week van het Landschap een ten-

toonstelling te zien over bedreigde vlindersoortenen de

bescherming daarvan. In deze tentoonstelling zal bijvoor-

beeld speciale aandacht worden gegeven aan het Heide-

blauwtje. Deze vlinder komt nog in Drenthe voor, maar is

kwetsbaar en staat op de Rode lijst.

Ook in Zeeland wordt veel georganiseerd rond vlinders: er

zijn excursies naar de schorren en men kan workshops vol-

gen. Er is vooral aandacht voor de gewone dagvlinders en

de micro’s onder de nachtvlinders.

In de volgende plaatsen zijn activiteiten in het kader van de Week

van det Landschap:

Het GroningerLandschap, Enneinaborg, Scheemda

It Fryske Gea, Ketliker Skar, Heerenveen

Het Drents en Overijssels Landschap, Reestdal, Meppel

Het Geldersch Landschap, Heerlijkheid Beek, Ubbergen

Het Flevolandschap, Larserbos, Lelystad

Het Utrechts Landschap, Breeveen, Leersum

Het Noordhollands Landschap, Stelling van Amsterdam, Beverwijk

Het Zuidhollands Landschap, Duinen van Oostvoorne, Westvoorne

Het Zeeuws Landschap, Saeftinge, Zeeuws Vlaanderen

Het Brabants Landschap, Nemelaer. Haaren

Het Limburgs Landschap, Natuurhistorisch Museum, Maastricht.

Bij deze 'Vlinders' vindt u een folder waarin alle activiteiten en

locaties uitgebreid beschreven staan.
In Flevoland is het Grootkoolwitje is in al zijn stadia aanwezig.

De provinciale Landschappen organiseren dit j aar voor de

19e keer de Week van het Landschap. Van 18 t/m 26 sep-

tember worden er op 12 verschillende locaties tal van

leukeen interessante excursies, tentoonstellingen en doe-

activiteiten georganiseerd. Veel activiteiten staan dit jaar

in het teken van ‘klein gespuis’ als vlinders, spinnen,

kevers, slakken, pissebedden, duizendpoten en andere

kleine beestjes. Volwassenen en kinderen zijn welkom bij

de Landschappen om te ontdekken hoe interessant deze

beestjes zijn. Ze zijn helemaalniet zo eng als vaak wordt

gedacht! De Vlinderstichting, Veldwerk Nederland en de

NUSO (vereniging van speeltuinen in Nederland) zijn

betrokken bij de organisatie van de week.
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