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Nieuws

Gezocht: filmateriaal van

vlinders

Daarom doen wij de volgende

oproep. Wie heeft als amateurfilmer

video-opnamenvan vlinders

gemaakt met goede apparatuur en

wil dit materiaal ter beschikking
stellen van De Vlinderstichting? Een

andere mogelijkheid is, dat iemand

in overleg met De Vlinderstichting

speciaal voor dit doel opnamen

maakt. Uiteraard zijn wij bereid

hiervoor een nader overeen te

komen vergoedingte betalen.

Reacties bij Jan van der Made,

jan.vandermade@vlinderstichting.nl
of tel. 0317 467346.

Nieuwe vlinderwerkgroep
opgericht door natuurwerk-

groep Otterlo van IVN Ede

De omgeving van Otterlo is rijk aan

natuurwaarden. Velen kennen

Otterlo van het Nationaal Park de

Hoge Veluwe. Een belangrijk en

goed geïnventariseerd natuurge-

bied. Ook buiten dit internationaal

bekende natuurgebied kent de

omgeving van Otterlo meerdere

natuurgebieden die zelden of nooit

geïnventariseerd werden
op

het

voorkomen van verschillende dier-

soorten die voorkomen in heide en

stuifzandlandschappen. Steeds

meer komt de natuur in onze

omgeving in de verdrukking. Dit

geldt ook voor de verschillende

soorten vlinders die onze omgeving

rijk is en die juist in dit soort kwets-

bare natuurgebiedenvoorkomen.

De natuurwerkgroep Otterlo van

het IVN Ede heeft zich het lot aan-

getrokken van enkele vlindersoorten

die voorkomen op
de lijst van

bedreigde dagvlindersoorten zoals

de heivlinder, kleine heivlinder en

de kommavlinder. De nog jonge

natuurwerkgroep gaat voor De Vlin-

derstichting beginnen met het moni-

toren van dagvlinders in een

natuurgebied dat grenst aan de

dorpskern Otterlo om zo de ontwik-

keling van deze kritische soorten in

kwetsbare natuur te blijven volgen.
De werkgroep bestaat uit mensen

met een mix van ervarenvlinde-

raars en enthousiaste beginnende
vlinderaars. Het adres van de werk-

groep
vindt u in het werkgroepen-

overzicht.

Rectificatie: flitsfoutje
In het artikel 'Vlinders fotograferen

met moderne apparatuur' in het

februarinummervan Vlinders stond

een fout. De ratio-instelling, (dat is

dus de regelbare lichtverhouding

tussen linker en rechter flitsbuis) is

niet mogelijk met de EOS300. Deze

optie werkt alleen in combinatie

met de EOS IV of de EOS 3. Wel

kun je de linker- of rechterflitsbuis

uitschakelen bij gebruik van de EOS

300. Excuses voor de gemaakte
fout.

Frans Hodzelmans

Word routeteller op Goeree!

Al jarenlang wordt er een route

gelopen bij Ouddorp op het eiland

Goeree-Overflakkee. Helaas is de

teller gestopt en tot nu toe kon er

geen vervanger gevonden worden.

Er zijn tot nu toe 26 soorten gezien,
dus het is zeker de moeite waard.

Wie in de buurt van Ouddorp

woont en zin heeft om deze route

over te nemen kan contact opne-

men met Kars Veling of Chris van

Swaay bij De Vlinderstichting.

LEZINGEN

17 mei 20,00 uur: Libellen, Dick

Groenendijk.

Natuurbeschermingsvereniging

Altenatuur, Fort Giessen, Burgtstraat

in Giessen, tel. 0183 402034

13 juni 20.00 uur: Vlinders en hun

omgeving. Jan van der Made.

IVN Afdeling Veghel, Het Baken,

J.R Coenstraat 1, Veghel, tel. 0413

352212.

GIFTEN

Jaarlijks organiseren de bekende

fotograaf Erwin Olaf en Speedfreax

een benefietfeest in rocktempel
Paradiso. En jaarlijks is dat een van

de meest verrassende evenementen

in het Amsterdamse nachtleven.

Verrassend was ook het bedrag dat

met dit kleurrijke spektakel voor De

Vlinderstichting werd ingezameld:
ruim t 12.000 gulden.

Enkele donateurs maakten ons

attent op
de mogelijkheid een

schenking te doen bij notariële

akte. Maakt u hier gebruik van, dan

kunt u aanspraak maken op een

flinke bijdrage van de fiscus. Meer

informatie hierover vindt u in de

brief bij dit tijdschrift.

Regelmatig wordt De Vlinderstich-

ting gevraagd om bewegende beel-

den van vlinders. De film 'Dansen-

de juwelen' heeft in dit kader al vele

malen goede diensten bewezen.

Nieuw materiaal over vlinders is

echter zeer moeilijk te krijgen.


