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Nieuws

Kom naar de Landelijke Vlinderdag

De kosten van de landelijke dag bedragen: 7,5 euro (f 16,53)

per persoon. Deelname aan de lunch kost 8 euro (f 1 7,63) extra.

U kunt zich aanmelden door de bon in dit blad op te sturen naar

De Vlindersfichting. Ongeveer een week voor de landelijke dag

ontvangt u een programma met toegangsbewijs.

Kandidaten gezocht voor Gouden Vlinders

Jaarlijks worden Gouden Vlinders uitgereikt aan personen of

organisaties die zich op een bijzondere manier voor de vlinders

inzetten. Kent u iemand die altijd maar weer bezig is voor vlin-

ders? Houdt uw gemeente zich erg actief bezig met vlindervrien-

delijk beheer van het openbaar groen? Heeft een vlinderwerk-

groep een bijzondere prestatie geleverd? Stel hem of naar kandi-

daat voor de Gouden Vlinder. Stuur uiterlijk 31 december 2001

een brief met motivatie waarom deze persoon, instantie of werk-

groep volgens u in aanmerking komt voor een Gouden Vlinder

en stuur deze aan De Vlindersfichting, t.a.v. commissie Gouden

Vlinders, Postbus 506, 6700 AM Wageningen, of via e-mail

jan.vandermade@vlinderstichting.nl.

Op 9 maart 2002 vindt de jaarlijkse Landelijke Vlinderdag

plaats. Dé ontmoetingsdag voor donateurs en andere vlinderlief-

hebbers. Thema is deze keer: 'Bescherm vlinders en libellen.

Maar hoe?'

De natuurbescherming wordt ondersteund door een aantal wet-

ten en richtlijnen, zowel op landelijk als op Europees niveau. De

Europese habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern, de Flora- en Fau-

nawet en de Rode Lijst zijn termen die u in dit verband kunt

tegenkomen. Wat houden deze begrippen in en wat betekenen

ze in concreto voor het vlinder- en libellenbeschermingswerk van

De Vlindersfichting? Rond het thema worden presentaties gehou-
den over de pimpernelblauwtjes, grote vuurvlinder, speerwater-

juffer en groene glazenmaker. Uiteraard staan er zoals gebruike-

lijk nog wat lezingen op het programma die niet binnen het

thema vallen. Tevens wordt traditiegetrouw weer de Gouden Vlin-

der uitgereikt.


