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Vlinderlokker

Nationale Jeugdnatuurweek:

Contact!

Tienduizenden jongeren doen er

ieder jaar aan mee: de Nationale

Jeugdnatuurweek! De Vrije Vogel

Club biedt scholen en

(jeugd)natuurorganisaties in sep-

tember een pakket met tijdschrif-

ten en ideeën voor in de klas en

natuuractiviteiten buiten.

Het thema is dit jaar 'Contact!' De

Vrije Vogel Club wil laten zien hoe

wordt gecommuniceerd in de

natuur. Er is aandacht voor kleuri-

ge vlinders, vogels die je via inter-

net kan volgen, burlende edelher-

ten, rondkruipende pissebedden,

relaties in de vogelwereld, het lok-

ken van nachtvlinders met zoetig-

heden en nog veel meer.

De Nationale Jeugdnatuurweek is

van 14 tot en met 22 september.

Op zo'n 150 plaatsen kunnen alle

jongeren met de Vrije Vogel Club

op excursie. Geïnteresseerde

docenten en jeugdnatuurorganisa-
ties kunnen zich nog steeds aan-

melden. Voor meer informatie:

anna.kemp@vogelbescherming.nl
of Vrije Vogel Club, Postbus 925,

3700 AX Zeist.

Symposium Vrijwilligers en

Soortbescherming

Op zaterdag 12 oktober 2002

wordt in de Reehorst in Ede een

symposium gehoudenmet de titel:

'Vrijwilligers en Soortbescherming,

de onmisbare rol van vrijwilligers

bij onderzoek naar en beheeractivi-

teiten voor bedreigde planten- en

diersoorten in Nederland'. Tijdens

het symposium laten vrijwilligers

zien welke rol zij vervullen bij de

bescherming van plantenen dier-

soorten. Tijdens de presentaties

wordt ingezoomd op verschillende

vrijwilligersprojecten in het kader

van soortbescherming, waarbij

aspecten ais verspreidingen eco-

logie, monitoring, voorlichting en

beleid aan de orde komen. De

organisatie is in handen van het

landelijk Platform Soortenbescher-

mende Organisaties (PSO) in

samenwerking met de Vereniging

Onderzoek Flora en Fauna (VOFF)

en Landschapsbeheer Nederland

(LBN). De toegang is gratis, maar

aanmelding is noodzakelijk.

Bovendien bestaat de mogelijkheid

om uw (vrijwilligers)organisatie te

presenteren door middel van een

stand of een poster. Heeft u hier

belangstelling voor, dan kunt u dit

melden bij onderstaand adres.

Aanmelden kan schriftelijk: Vereni-

ging PSO, Postbus 506, 6700 AM

wageningen of per email:

info@verenigjngpso.ni. Meld u tijdig

(maar uiterlijk 15 september) aan

want vol is vol.

Het ochtendprogramma begint

met het voorstellen van de organi-

saties PSO, VOFF en LBN en hun

kernactiviteiten door Bram van de

Klundert (voorzitter VOFF). Vervol-

gens licht Ben van Os (provincie

Drenthe) de rol van de provincies

bij het soortenbeleid en het belang

van vrijwilligers daarbij toe. Het

tweede gedeeltevan de ochtend

zijn er enkele parallelle presenta-

ties;

• Levende Muren

• Vlaggenschepen van de natie

heide

• WetlandWachten

Na de lunch zij er twee parallelle

presentaties:

• Verlanden van verbanden: de

levensgemeenschap van krab-

benscheer

• Poelen, oude glorie of nieuw

perspectief!?

Na de theepauze is er een lezing

over Landschapsbeheervoor wei-

devogelbeheer door Aad van Paas-

sen (Landschapsbeheer Neder-

land).

De middagwordt afgesloten met

conclusies (successen en verbeter-

punten) en aanbevelingen door de

dagvoorzitter, gevolgd door het

ondertekenen van een samenwer-

kingsovereenkomst tussen PSO,

VOFF en LBN. Tijdens de pauzes is

er de mogelijkheid om de stands

te bezoeken en de posters te

bekijken.

Deze dia maakte ik vorige zomer in

mijn tuin. Dit vlindervoedertafeltje

bestaat uit vier kokers voor diarol-

letjes in een zeskantig plankje, dat

op een bamboestok in de tuin

staat.

Deze kokers worden gevuld met

aquariumfilterwatten en in warm

water opgeloste (en weer afge-

koelde) heidehoning.Dit werkt

perfect: soms zitten er wel zes tot

acht atalanta's tegelijk op het

plankje.

Otto de Vries
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