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Komt dat

zien... NIEUW!

Herstel dagvlinders: nu kan het nog De laatste tien

jaar is het aantal vlinders schrikbarend afgenomen. Dat

geldt zowel voor de bedreigde als voor de meer algemeen

voorkomende soorten. Deze tentoonstelling gaat in op

achtergronden van de achteruitgang van de dagvlinders en

de mogelijkheden die er zijn voor herstel.

Vlinders kun je op veel verschillende plaatsen tegenkomen:

in bos- en natuurgebieden, in openbaar groen en in tuinen.

Aan de hand van een viertal voorbeeldenwordt informatie

gegevenover het leven van vlinders en de eisen die ze aan

hun omgeving stellen. Onderwerpen die worden behan-

deld: waarom zijn er steeds minder vlinders?; de Rode Lijst

en het Herstelplan dagvlinders; weg is weg; mieren en het

heidegentiaanblauwtje: een onverwachte samenwerking; de

kleine ijsvogelvlinder; de sleedoornpage; de kleine vos;

vlindertuintips; de vlinderplanten top 10.

Wilt u een van deze nieuwe - of een andere - tentoonstellin-

gen huren, neem dan contact
op

met De Vlinderstichting,

tel. 0317-467346.

De huurprijs van de tentoonstelling Herstel dagvlinders, nu

kan het nog bedraagt f 750,- per vier weken; voor Tuinieren

met Plantmen dieren betaalt u f 250,- per vier weken. Prijzen

zijn vrijgesteld van BTW, maar exclusief bijkomende kosten

zoals transportkosten.

Tuinieren met planten en dieren Deze tentoonstel-

ling stimuleert mensen om hun tuin op een natuurvriende-

lijke manier in te richten en te onderhouden. Op een een-

voudige manier kunnen mensen veel doen in hun tuin voor

de planten en dieren die in de omgeving leven. Bijvoor-

beeld door planten te kiezen die er niet alleen mooi uitzien,

maar ook veel nectar hebben voor insectenof bessen voor

vogels. Er zijn tal van mogelijkheden om iets te doen voor

planten en dieren in de tuin. De tentoonstelling zet deze op

een rijtje. De tentoonstelling is eigendom van de Konink-

lijke NederlandscheHeide Maatschappij en wordtbeheerd

door De Vlinderstichting namens het platform Tuinieren

met planten en dieren.

Ook MEC Eindhoven heeft in samenwerking met De Vlinderstich-

ting eenvlindertentoonstelling samengesteld, waarin de relatie van

de vlinders met het landschap centraal staat. Deze is voor het eerst

te zien van 9 september t/m 3 december bij het MEC, Genneperweg

145, Eindhoven, op za t/m ma van 13,00 tot 17.00 uur en op di t/m

vr van 9.00 tot 17.00 uur. Na deze periode zal deze tentoonstelling
ook voor de verhuur ter beschikking komen.

Sinds jaar en dag verhuurt De Vlinderstichting tentoon-

stellingen. Onlangs zijn er twee nieuwe in gebruik geno-

men: Herstel dagvlinders en Tuinieren met planten en dieren.

Een overzicht van de plaatsen waar al onze tentoonstel-

lingen te zien zijn vindt u in het gele katern. Wilt u meer

informatie, neem dan contact op met een van de

medewerksters van de Vlinderwinkel.


