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Vlinderen op Internet

Tekst:Henk van Nieuwenhoven

Hauptseite De bovengenoemde homepage wordt beheerd

door de Duitser Mario Maier. Vreemd is, dat als je de pagi-

na opent, je wordt begroet in het Engels met een werkelijk

schitterend plaatje van een pijpbloemvlinder reflecterendin

water met als tekst Welcome to European Butterflies, terwijl

de rest van de tekst in het Duits is. Helaas is ook deze

homepage niet vrij van reclamebanners, maar als je naar

benedenscrollt kom je al gauw bij het voorstellen van de

fotografen aan.

Verder staat op de Hauptseite (homepage) nog Metamorpho-

sen von Schmetterlingen!, als extraatje foto's vande zonsver-

duisternisop 11 augustus 1999, de mededeling dat er aan

een Engelse versie van de homepage gewerkt wordt, kan er

een gastenboek getekend worden en is er nog wat overige

informatie. Maar laten we ons beperken tot de 'links' die

links in beeld staan; behalve de Hauptseite zijn dat Schmet-

terlinge, Meta-morphosen, Die Fotografen, Biografie, Tropi-

sche Falter, Südfrankreich, Photo CDs, Literatur en Links.

Schmetterlinge Deze 'link' geeft allereerst een opsom-

ming van de vlinderfamilies

Papillionidae, Pieridae, Danaidae,

Libytheidae, Nymphalidae, Saty-

ridae en Lycaenidae. Deze verwij-

zennaareen lijst met de vlinders

per familie (Latijnse en Duitse

namen!) waar je foto's van kunt

bekijken. En dan gaathet feest

pas echt beginnen, want deze

foto's - en die zijn in aantal niet gering - zijn praktisch alle-

maal van adembenemendekwaliteit. Daarbovenop komt

nog eens een goede dosis informatie:een beschrijving, de

vliegtijd, de waardplant van de rups en een ratio op de

Duitse Rode Lijst. Alleen al van de apollovlinder zijn maar

liefst negenfoto's te downloadenplus een verwijzing naar

de alpen-apollovlinder (en deze moet je gewoon even bekij-

ken, een echt juweeltje!). Het zijn er haast te veel om op te

noemen en al helemaal om allemaal te bekijken! Lees daar-

om eerst de tip aan het eind van dit artikel.

Metamorphosen Zoals de naam al doet vermoeden, kun

je hier een volledige ontwikkelingscyclus van ei tot vlinder

volgen en heb je de keuze uit een koninginnepage, slee-

doornpage en de kleine nachtpauwoog. Het bijzondere

hieraan echter is, dat dit gedaan is aan de hand van een

(soms iets te groot) aantal schitterende foto's met begelei-

dende tekst. Vooral de diverse stadia van de rups van de

koninginnepage zijn echt prachtig in beeld gebracht op

'Seite 2', maar ook die van de andere twee vlinders mogen

er zijn. En dan krijg je als toegift ook nog eens een mooie

foto op groot formaat! Ook hier geldt weer: eerst even de

tip lezen!

Die Fotografen/Biografie

Via de link Die Fotografen kom je

nog een keer bij de namenvan de

meewerkende fotografen aan

deze homepage, die allenhun

beste foto's hebbengeleverd. Klik

op een naam (b.v. die van de

Nederlander Cor Zonneveld) en

je krijgt eenkorte biografie met

onderaan eenoverzicht van de foto's die je kunt vergroten.

Biografie is een korte levensloop van Mario Maier met een

foto en nog wat fotografietips voor amateur-fotografen. Ver-

der legt hij uit waarom hij voor Europese vlinders heeft

gekozen en hoe hij te werk gaat tijdens het fotograferen.

Tropische Falter

Samen met zijn vriend Norbert Ulmann

trekt Mario Maier er minstens één keer per jaar op uit om

vlinders te fotograferen. Het resultaat hiervan kun je

bewonderenop de 18 foto's onder deze link enbij de vol-

gende. Tevens kun je hier e-mailen met Norbert.

Südfrankreich

Hier vind je

een gedeelte van de kaart van

Frankrijk (tussen Marseille en

Nice) met daarop enkele heel klei-

ne vlindertjes. Door hierop te

klikken kun je de foto's die Mario

en Norbert hier gemaakt hebben,

bekijken en krijg je een idee welke

vlinders er in dat gebied vliegen.

In dit derde en voorlopig laatste artikel over Vlinderen

op Internet blijven we wat dichter bij huis en gaan we

(slechts) één homepage onder de loep nemen, maar die

is dan ook zeker de moeite waard. Een groot aantal

donateurs van De Vlinderstichting ontpopt zich tevens

als amateur-fotograaf en kan aan de hand van deze

homepage wellicht nogwat tips opdoen. Surf dus even

mee naar http://www.europeanbutterflies.com, ook bekend

onder de naam 'Europaische Schmetterlinge'.
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Photo CDs Vanzelfsprekend bezit Mario Maiernog veel

meer foto's van vlinders (zoals hij zelf zegt van 160 ver-

schillende Europese soorten) die nooit allemaal op deze

homepage passen. Daarom biedt hij 2 CD ROM's aan met

daarop een keur aanprachtige foto's voor slechts DM 39,90

per CD ROM (DM 69,90 per twee) plus verzendkosten.

Gezien de kwaliteit van de foto's en zeker als je zelf niet

zo'n held bent in het fotograferen van vlinders is dit de

moeite van het overwegen waard!

Literatur Een 5-tal vlinderboekenwordtbeschreven waarbij

vooral Die Schmetterlinge Baden-

Württembergs Band 1 & 2 Tagfal-

ter I& II aanbevelenswaardig zijn

(al was het alleen al om de bijna

900 foto's!). Deze zijn reeds eerder

besproken door Chris van Swaay

in Vlinders, februari 1992(blz.

26). Deze twee 'vlinderbijbels' en

de overige boeken zijn natuurlijk

alleen interessant als naslagwerk indienje de Duitse taal

goed machtig bent.

Links naar andere vlindersites Tussen een hele lijst

met leuke homepages over vlinders staat ook dievan The

Dutch Butterfly WWW Pages van JohanT. Padding. Surf

daar eens naar toe als je vooral geïnteresseerd bent in vlin-

ders in eigen land. Goede informatie, mooie foto's en nog

veel meer zal beschikbaar zijn.

Score Mario Maier's homepage verdient het om als beste

website voor vlinders te worden gekozen. De aangeboden

informatie is zeer groot en de foto's zijn van uitmuntende

kwaliteit. Jammer dateen dergelijke site nooit vanreclame

verstoken blijft, maar de 9.5/10 is terecht!

Conclusie Met deze 3 artikelen over Vlinderenop Internet

heb je een idee gekregen van wat de mogelijkheden zijn.

Met eenjuist gebruik van de zoekmachinesen een efficiënt

downloadenvande gewensteinformatieen/of foto's zul je

er veel plezier aan beleven. Probeer ook eens mijn eigen

homepage op: http://home.wish.net/~henkenanita of e-

mail me voor reacties op diten de vorige twee artikelenop

henkenanita@wishmail.net.Veel surfplezier!

Tip
Omdat Europaisclie Schmetterlinge veel te omvangrijk is om in één

keer te bekijken, is het raadzaam om de gehelehomepage inclusief

alle links te downloaden naar je harde schijf, de verbinding met

internet te verbreken en dan op je gemak alles te gaan bekijken. Dat

doe je door (bij Internet Explorer 5.0) in de menubalk op Favorieten

te klikken, daarna op Toevoegen aanFavorieten,.., offline beschik-

baar maken aanvinken, op Aanpassen... klikken en tenslotte de

Wizard offline favorieten naar wens in te vullen.


