
Nieuws

Gevarieerd programma op landelijke dag 2001

Een tweetal CD-roms waar De Vlinderstichting aan heeft bijdragen wordt

gepresenteerd: De CD Tuin(d)ieren en een CD over Europse dagvlinders.
Uit Vlaanderen komt een bijdrage over het gentiaanblauwtje, een vlin-

der waar ook de vlinderstichting dit jaar veel onderzoek naar verricht is.

In één van de lezingen krijgt u alles te horen over De Nationale kinder-

vlinder-kijk-actie, die in maart 2001 goed op gang moet zijn gekomen.
Tenslotte wordt aandacht besteed aan het Landelijk Meetnet Dagvlin-
ders.

Natuurlijk vindt ook de uitreiking van de gouden vlinder(s) weer plaats

tijdens de landelijke dag.
De landelijke dag van De Vlinderstichting: dé gelegenheid om andere

vlinderaars te ontmoeten!

Landelijke vlinderdag 2001

Datum 10 maart 2001

Tijd 10.00-16.00 uur

Plaats Reehorst, Ede

Kosten met lunch: f 32,50
zonder lunch: f 15,-

U kunt zich aanmelden door de bon die in dit blad is mee-

geniet ingevuld terugte sturen naar De Vlinderstichting.
Personen die zich aangemeld hebben, ontvangen ongeveer begin maart

2001 het programma met toegangsbewijs en eventuele lunchbon.

Lezingen op de landelijke vlinderdag
Geen vlinder minder!:

- Beheerders, vrijwilligers en De Vlinderstichting in actie
-

Robert

Ketelaar

- De grote vuurvlinder - Arnout-Jan Rossenaar

-
Actie voor de bruine vuurvlinder op de Veluwe

-
Robert Ketelaar

Presentatie CD-rom Dagvlinders van Europa ■
Irma Wynhoff

Vlinders van Fryslan en Limburg - Kars Veling
Nationale Kinder-vlinder-kijk-actie - Vivian Siebering
Vlaamse vlinders; het gentiaanblauwtje
Presentatie CD-rom Tuin(d)ieren -

Titia Wolterbeek

Libellen in een stroomversnelling - Dick Groenendijk
Het Landelijke Meetnet Dagvlinders -

Chris van Swaay

Op 10 maart 2001 vindt
- traditioneel in de goed bereikbare Reehorst

te Ede - de landelijke dag van De Vlinderstichting plaats.
Rode draad in het programma is het project Geen vlinder minder! In dit

project komen beheerders, vrijwilligers en De Vlinderstichting in actie

voor bedreigde vlinders. Onlangs is de regionale atlas van Friesland uit-

gekomen en die van Limburg verschijnt in maart. Aan beide uitgaven en

aan de op stapel staande nieuwe landelijke atlas zal aandacht worden

besteed.

Vlinders 4 (2000)
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