
In ‘t kort

Oproep: waarnemingen
amfibieën en reptielen

Als extra informatie kunt u meestu-

ren: gebiedsnaam, het aantal waar-

genomen individuen, levensstadium

(bv. eitje, larve of volwassen), bio-

toopbeschrijving/IPI-code. Als er

sprake is van 'verkeersslachtoffers'

is dat voor ons ook interessant.

Indien u veel gegevens wilt doorge-
ven kunnen wij u standaard waar-

nemingskaartjes toezenden, zodat

de waarnemingen goed gestructu-

reerd ingevuld kunnen wordenof

een invoerprogramma sturen.

Uw reacties kunt u sturen naar:

RAVON atlasproject, Postbus 1413,

6501 BK Nijmegen,

tel. 024-3528818,e-mail:

RAVON@sci.kun.nl.

Ik zie, ik zie wat jij ook

kunt zien... VLIBELS

Dat is het motto van de expositie

die tot en met 12 maart wordt

gehouden in museumboerderij 't

Olde Maat Uus in Giethoorn. Op

deze expositie worden foto's van

inheemse libellen en vlinders

getoond; onder andere van de

grote vuurvlinder en de zilveren

maan, soorten die in De Wieden

voorkomen. De foto's zullen verge-

zeld gaan van educatieve teksten,

zodat de tentoonstelling zowel een

artistiek als een educatief karakter

zal hebben. De foto's en teksten

zijn gemaakt door de natuurgids en

-fotograaf Jan E.D. Visser uit Havel-

te.

't Olde Maat Uus, Binnenpad 52,

Giethoorn, tel. 0521-362244. Geo-

pend op zondag van 12.00 tot

17.00 uur; in de voorjaarsvakantie
(26 februari t/m 12 maart) ook

maandag t/m zaterdag van 1 1.00

tot 17.00 uur.

Vlinder 2000 in Zuidwolde

In juni staat Zuidwolde (Dr) in het

teken van Vlinder 2000. Het vierja-

rig project met vlinders als motto

wordt afgesloten met een manifesta-

tie in 'De Boerhoorn', Oosterweg

14, Zuidwolde. Na deopening op

dinsdagavond 13 juni zal tot en

met 17 juni van 10.00 tot 17.00

uur een expositie te zien zijn van

werkstukken, verzamelingen, activi-

teiten e.d. die vlinders als thema

hebben. Op woensdag 14 juni is er

bovendien een vlindermiddag voor

kinderen en 's avonds is er een film

of dialezing. Donderdagavond is

een culturele avond met muziek en

ballet en op vrijdagavond wordt

een dialezing over de natuur in

Zuidwolde e.o. gegeven. Zaterdag
zullen landelijke en provinciale

natuurorganisaties (waaronder De

Vlinderstichting) en verenigingen uit

de omgeving hun betrokkenheid bij
vlinders laten zien en is er een

reeks van activiteiten, die door Tine-

ke Verburg van de TROS gepresen-

teerd zullenworden. Nadere inlich-

tingen worden graag verstrekt op

tel. 0518-372171.

Oproep aan nachtvlinder-

onderzoekers

Mieren spelen een dominante rol in

het natuurgebeuren en bij het

beoordelen van milieuaspecten zijn

ze belangrijk. Tijdens het inventari-

seren van nachtvlinders door middel

van kunstlicht verschijnen er regel-

matig mieren op het laken. Vaak

zijn het werkstermieren maar soms

ook gevleugelde mannetjes en wijf-

jes.
Al enkele jaren hebben wij deze

mieren verzameld in verband met

de toekomstige publicatie van een

verspreidingsatlas van de mieren

van Nederland. Bij onderzoek van

dit materiaal bleek, dat er heel

onverwachte soorten verzameld

zijn. Er zijn soorten aangetroffen
die bij het overdag inventariseren

nauwelijks gevonden worden. Daar-

om zou ik ieder die nachtvlinders

met kunstlicht inventariseert willen

verzoeken eventuele mieren in een

buisje met alcohol (brandspiritus) te

bewaren. Voorzien van datum en

vindplaats (liefst ook met Amers-

foortcoördinaten) kunnen die dan

toegestuurd worden aan: Peter

Boer, Gemene bos 12, 1861 HG

Bergen. Op deze wijze dragen we

bij aan een betere kennis van onze

mierenfauna.

N.W. Elfferich

GIFTEN

Regelmatig steunen donateurs of

bedrijven ons met een gift, bijvoor-
beeld bij een bijzondere gelegen-
heid. Het afgelopen kwartaal ont-

ving De Vlinderstichting de volgen-
de grotere giften.
In WAKU WAKU, het spelprogram-
ma over dieren van de KRO-televi-

sie, speelden panelleden twee keer

een bedrag van 999 gulden voor

De Vlinderstichting bij elkaar. Eerst

was het acteur Victor Löw die zich

voor de vlinders inzette, enkele

maanden later volgde musicalster

Fred Butter dit goede voorbeeld.

Van Adviesbureau Sticht en Gelre

ontvingen wij een bedrag van

f5OO.

Het bedrijf DDIT in Arnhem zond in

plaats van kerstkaarten een bijdra-

ge van f 1.000 naar De Vlinder-

stichting.
Alle gulle gevers hartelijk dank!

De stichting RAVON (Reptielen,
Amfibieën Vissen Onderzoek

Nederland) houdt zich bezig met

inventarisatie en monitoring van de

koudbloedige gewervelde dieren in

Nederland. Al vele decennia wor-

den waarnemingen van deze dier-

groepen genoteerd en in de

RAVON-archieven opgeslagen. In

het verleden zijn enkele versprei-

dingsatlassen verschenen over amfi-

bieën en reptielen. Momenteel werkt

RAVON aan een nieuwe versprei-

dingsatlas van amfibieën en reptie-
len, Het RAVON-bestand is inmid-

dels omvangrijk, maar er zijn ook

nog heel wat gebieden waarvan

weinig of niets bekend is. RAVON

is daarom
op zoek naar waarne-

mingen van kikkers, padden, sala-

manders, hagedissen en slangen.
Zowel gegevens over gewone als

zeldzame soorten zijn van harte

welkom. Wij willen u daarom bij
deze oproepen zoveel mogelijk
recente maar ook historische waar-

nemingen op
te sturen. Sla daarom

uw veldboekjes er op na of graaf

nog eens diep in uw geheugen en

stuur zoveel mogelijk waarnemin-

gen in. Uiteraard kunt u ook waar-

nemingen van vissen insturen. Als

'beloning' zullen wij u als waarne-

mer vermelden in de uit te brengen
atlas.

Voor een goede bruikbaarheid zijn
tenminste de volgende gegevens

voor ons noodzakelijk;
soort (als u foto's heeft: graag

meesturen), plaats (graag met

Amersfoortcoördinaten aangeven;

het zetten van een stip op een gede-
tailleerd kaartje kan ook), datum

(eventueel een inschatting bv. begin

jaren tachtig).
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