
In ’t kort

Landelijke dag voor vogelaars

Laat uw kijk op de natuur

eens zien!

Onder dit motto organiseert de

werkgroep Natuurfotografie van

de vereniging voor Vogel- en

Natuurbescherming te Etten-

Leur haar jaarlijkse natuurfoto-

grafiewedstrijd. Amateurfotogra-
fen kunnen hieraan deelnemen

door tussen 16 en 31 december

2002 materiaal in te zenden in

de categorieën Flora, Fauna en

Landschappen. Inlichtingen bij

Jos Mensen, tel. 076 5037308

of aj.mensen@hccnet.nl.

Op 18, 19, 25 en 26 januari

van 11.00 tot 17.00 uur zal een

uit de inzendingen samengestel-

de tentoonstelling te zien zijn in

het Verenigingsgebouw, Lange

Brugstraat 61 in Etten-Leur.

Vlinderreis KNNV

Van 19 mei t/m 23 mei 2003

organiseert de KNNV een vlin-

der- en plantenreis naar de

noordelijke Eifel, onder leiding

van JaapTromp.
Zo'n 65 kilometer ten zuiden van

Aachen ligt het historische

plaatsje Blankenheim. Blanken-

heim en omgeving liggen mid-

denin de kalk-Eifel en maken

deel uit van het Duits-Belgische

Naturpark Nord-Eifel. Het land-

schep is heuvelig met toppen

van 500 meter hoog, met daar-

tussen prachtige beekdalen. Hier

liggen ook de beroemde kalk-

graslanden.

Een van de vlindergebieden is

hetLampertstal, waar over het

hele jaar zo'n 52 dagvlindersoor-

ten zijn waargenomen. In mei

zijn onder andere kalkgrasland-

dikkopje, zuidelijke en gele luzer-

nevlinder, sleutelbloemvlinder,

dwergbauwtje en voorjaarserebia

gezien.

Er wordt gereisd met busjes en

overnacht in een goed hotel met

volpension. Kosten ca. € 375.-,

inschrijfgeld € 50.- Aanmelden

voor 15 januari 2003. Inlichtin-

gen bij het secretariaat van de

Algemene Reiscommissie van de

KNNV, tel.: 024-3227466, of uit

de 'Reisnatura', die half decem-

ber verschijnt.

Zonnepanelen

Deze atalanta geeft een originele invulling aan het begrip zonne-

paneel. Wim Klein Schiphorst stuurde ons deze leuke foto.

Op 30 november organiseert

SOVON Vogelonderzoek Neder-

land in samenwerking met

Vogelbescherming Nederland en

de NOU de jaarlijkse Landelijke

Dag. Dit jaar is het feest: de

nieuwe Atlas van de Nederland-

se broedvogelsgepresenteerd.

De atlas is het resultaat van een

grootschalig project waar jaren-

lang door duizenden vrijwilligers

enthousiast aan is meegewerkt.

De dag is gratis te bezoeken

voor iedereen met hart voor

vogels. Naast de uitgebreide

info- en boekenmarkt en kunst-

galerij zijn er lezingen van geren-

ommeerde vogelonderzoekers en

onze Vlinderstichtingmedewerker

Robert Ketelaar. Voor de jeugd

van 6 t/m 11 jaar is er de hele

dag een speciaal jeugdprogram-

ma (wel tevoren aanmelden).

Het programma van de dag is te

vinden op www.sovon.nl of aan

te vragen via info@sovon.nl of

tel. 024 6848111.
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