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Nieuws

Natuurwacht Bommelerwaard

Nieuw adres website:

www.vlinderstichting.nl

Ergens in september is het zover.

De website van De Vlinderstichting

verhuist naar een veel logischer
adres; www.vlinderstichting.nl

Vlindernieuws op website

Als u toch aan het surfen bent, kijk

dan eens naar het vlindernieuws
op

onze site. Minimaal eens per week

wordt het nieuws geactualiseerd.

Een greep uit het nieuws van de

afgelopen maanden;

• 5 juni 2000: Heel spectaculair

was het nieuws dat ons bereikte

vanuit Zwingelspaan (gemeente

Moerdijk). In een bloemrijke tuin

werd melding gemaakt van een

morgenrood op
31 mei. Deze

melding staat echter niet op zich-

zelf. In Vlaanderen is de afgelo-

pen weken namelijk ook een

morgenrood gezien (en gefoto-

grafeerd). Behalve deze meldin-

gen van het morgenrood, zijn er

ook meldingen van grote vuur-

vlinders in Vlaanderen en op de

Froschberg. Er lijkt dus iets aan

de hand te zijn met beide soorten

vuurvlinders. Opletten geblazen!
• 14 juni 2000: Het lijkt erop dat

het een goed trekvlinderseizoen

gaat worden. De laatste dagen
bereiken ons van meerdere plek-
ken meldingen van verse atalan-

ta's en we zijn nieuwsgierig wan-

neer de eerste verse distelvlinders

zullen verschijnen. Ook van de

kolibrivlinders zijn er meerdere

meldingen (vooral uit de provin-
cie Zeeland) binnengekomen. De

eerste oranje luzernevlinders zijn

gemeld van Zuid Beveland en

Zeeuws Vlaanderen (eind mei en

begin juni).
• 19 juni 2000: Geholpen door het

mooie zomerweer lijkt de kleine

ijsvogelvlinder een goed jaar

tegemoet te gaan. Tellers melden

hogere aantallen dan gemiddeld

(tientallen exemplaren in het

Leusveld) en ook van locaties

waar al enkele jaren geen kleine

ijsvogelvlinders meer gezien zijn

worden weer waarnemingen

doorgegeven.

• 21 juni 2000 : Sinds een lange

tijd van alleen maar negatieve

geluiden rond het veenhooibeest-

je bereiken ons nu ook positieve
berichten. Na langdurig niet

meer gezien te zijn is het veen-

hooibeestjeweer waargenomen

in het Haaksbergerveen. Ronduit

spectaculair was het aantal indi-

viduen op 18 juni in het Fochte-

loërveen: meer dan 150 exem-

plaren! Van een andere veenvlin-

der, het veenbesblauwtje werden

1 (11 juni) en 8 (18 juni) exem-

plaren gezien op een locatie in

het zuiden van Groningen.
Ondanks de ligging van een

monitoringroute op deze plek

was daar twee jaar geleden voor

het laatst een veenbesblauwtje

gezien.
• 5 juli 2000: De grote hoeveel-

heid waarnemingen van de

koninginnepagevan het afgelo-

pen voorjaar is nog
steeds merk-

baar. Zo worden (net als vroeger)

op meerdere plekken in het land

rupsen op worteltjesloof gevon-

den. Een melder van zes rupsen

in Lochem liet ons weten dat hij

voorlopig maar worteltjes bij de

groenteboergaat halen. In Nij-

megen werd op 30 juni een kei-

zersmantel gezien en gefotogra-

feerd in een bloemrijke tuin in

Nijmegen. De eerste melding van

de heivlinder van dit seizoen

kwam van het Buurserzand en

wel
op

29 juni.

Geen BRIDGE te ver voor vlinders

Op 29 oktober organiseert De Vlin-

derstichting voor de eerste keer de

Geen BRIDGE te ver voor vlinders-

drive, waaraannaar verwachting

200 tot 240 paren zullen deelne-

men. Doel van dit toernooi:

• vergroting van onze naamsbe-

kendheid onder een doelgroep
die grotendeels overeenkomt met

het profiel van de donateurs van

onze stichting (veelal ouder dan

50 jaar, hoger opgeleid);
• het werven van donateurs.

Hoewel deze bridgedrive dus niet

speciaal bedoeld is voor donateurs,

mogen zij natuurlijk wel deelnemen!

Plaats: Cinemec, Ede; inschrijven
door het overmaken van f 65,-

(incl. lunch) op rekeningnr.
513.44.25 o.v.v. namen van beide

spelers, contactadres en telefoon-

nummer.

Leuke vlinderplekken
Allerlei leuke en goede vlinderplek-

ken bezoeken; dat is wat sommige

vlinderaars het liefst op vakantie

doen. Maar hoe kom je nu aan dit

In het vorige nummer beloofden wij

u een interview met Ton van Balken

van de natuurwacht Bommeler-

waard die in maart de Gouden

Vlinder ontving. Helaas is het niet

gelukt dit interview in deze editie

van Vlinders op te nemen. Van uit-

stel komt echter geen afstel: in het

novembernummer zal het interview

alsnog geplaatst worden.
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soort plekjes? Vlindervrienden hel-

pen je soms een eind op weg, maar

het is nog leuker de ervaringen te

kunnen delen. Dat kan door het

schrijven van vlinderverslagen die je

met elkaar kunt uitwisselen. De

Vlinderstichting wil hier graag een

platform voor bieden. Om ook vol-

doende aanbod te hebbenwillen

we de volgende regeling voorstel-

len:

• ledereen kan gratis een verslag

krijgen als hij er tegelijkertijd een

inlevert.

• Wil je twee verslagen krijgen,

moet je er ook twee inleveren.

• Een verslag het liefst als bestand

(WordPerfect of Word) indienen.

• Het kost niets, alleen f 7,50 per

keer administratiekosten.

We gaan hier vanaf nu mee begin-

nen. Hopelijk gaan veel mensen

meedoen, dan komt er ook veel

beschikbaar. Ben Prins heeft de eer-

ste drie verslagen al ingeleverd:
• West-Luberon (Frankrijk), mei

• Tussen Cahors en Figeac (Frank-

rijk), juli
• Brenne (Frankrijk), juli
Dus we kunnen aan de slag.

Rectificatie

Velen van u hadden het waarschijn-

lijk al gezien. De vlinder die werd

aangeduid als bruine vuurvlinder

op
blz. 24 van het meinummer van

Vlinders was een groentje.

SlotmanifestatieVlinder-2000

In het vorige nummer van Vlinders

hebben we uitgebreid aandacht

besteed aan het project Vlinder-

-2000 in Zuidwolde, dat geheel

door vrijwilligers uitgevoerd is. Van

13 juni t/m 17 juni werd het project

afgesloten met een groots aange-

pakte slotmanifestatie.

Talloze activiteiten passeerden de

revue tijdens de manifestatie: de

officiëleopening, een prachtige dia-

presentatie over de resultaten van

de inventarisaties, een voordracht

van vlindergedichten, boeiende

lezingen, een kindervlindermiddag,
de primeur van de videofilm over

natuur en vlinders in Zuidwolde,

een expositie met allerlei werkstuk-

ken over vlinders en als laatste een

slotdag met allemaal stands van

natuur- en vlinderorganisaties.
Uiteraard was ook De Vlinderstich-

ting van de partij.

Natuurlijk was iedereen onder de

indruk van al deze activiteiten. Wat

vooral opvalt, is het enorme

enthousiasme van de medewerkers

van Vlinder-2000. Hun interessante

verhalen en ontdekkingen over vlin-

ders werken aanstekelijk op het

publiek. Een leuk voorbeeld is de

vlinderkomer: een kamer met rup-

sen, poppen en vlinders in prachti-

ge
bakken met kleurrijke bloemen

en planten. Mensen bleven hier

geboeid staan kijken terwijl vrijwilli-

gers uitleg gaven over de wonder-

lijke metamorfose van rups naar

vlinder.

Ook de kinderen van Zuidwolde

zijn in de ban van vlinders. Met

veel concentratie bakten ze hun

eigen vlinderkoeken geholpen door

de plaatselijke bakker. Ontzettend

leuk om te zien. Verder konden de

kinderen zelf als vlinder geschminkt
worden en was er een aantal pre-

sentaties van basisscholen.

's Avonds werd een CD gepresen-

teerd met allemaal liedjes over

natuur en vlinders.

Kortom: een zeer geslaagde mani-

festatie. Menigbezoeker was onder

de indruk van de inzet en het

enthousiasme van de organisatoren

van de slotmanifestatie. De vrijwilli-

gers van Vlinder-2000 hebben bij

een heleboel mensen de interesse

gewekt voor vlinders; een goede
zaak.

Kim van der Klis

Vlinder-2000: CD met vlinder-

liedjes voor het goede doel

Een van de onderdelen van het

project Vlinder-2000 (zie hierbo-

ven) was de uitgave van een

leuke en gevarieerde CD vol

vlinder- en natuurliedjes. De

liedjes - gedeeltelijk nieuwe

composities -
worden gezongen

door kinder- en jeugdkoor Viva

la Musica uit Zuidwolde onder

leiding van de bekende dirigente

Wilma ten Wolde. Van de

opbrengst van de CD gaat t 10,-

naar De Vlinderstichting!
U kunt de CD bestellen door

f 30,- (incl. verzendkosten) over

te maken op rek.nr.

37,62.32,161 t.n.v. de Koor-

school, o.v.v. CD Vlindertuin.

Van harte aanbevolen!


