
In ’t kort

Landelijke dag 2004 in teken van klimaatverandering

Tussen de lezingen door kunt u rondkijken op de informatie-

markt, waar u naast onze eigen uitgaven vele andere boeken,
en artikelen zoals verrekijkers en vlindernetten kunt aanschaffen

of een reis kunt boeken.

Plaats: Congrescentrum De Reehorst in Ede

Datum: zaterdag 13 maart 2004 (10.00 - 16.00 uur)
Kosten: € 7,50; deelname aan de lunch kost € 12,50 extra.

Aanmelden: via de antwoordkaart in dit blad.

Vlinderreizen 2004

Eco Tourist Services is een klei-

ne reisorganisatie, gespeciali-
seerd in duurzame vogel- en

natuurreizen voor echte natuur-

liefhebbers. Het waarnemen

van bijzondere vlinders, vogels,

planten en dieren staat cen-

traal. Het reisbureau streeft

ernaar een concrete bijdrage te

leveren aan de natuurbescher-

ming ter plaatse en het draag-
vlak voor natuurbescherming

bij de lokale bevolking te ver-

sterken. In 2004 organiseert
Eco Tourist Services een vlin-

derreis naar het Aostadal in

Italië (van 3 t/m 10 juli) en

naar Bulgarije (van 18 t/m 27

juni). De reizen zijn volledig

verzorgd en worden begeleid
door ervaren vlinderaars, waar-

onder Kars Veling van De Vlin-

derstichting. Meer informatie

vindt u op www.ecotouristservi-

ces.nl of bel 0521-383519.

KNNV-vlinderreis naar

Aostadal

De reiscommissie van de KNNV

heeft voor 2004 de volgende
vlinderreis in haar programma

staan: maandag 28 juni t/m

vrijdag 9 juli, 12 dagen vlinders

en planten kijken in het dal van

Aosta, NW-Italie. Reisleiders

zijn Jaap Tromp en Joop de

Leeuw.

Reissom is € 1100,- (voorlo-

pig), inschrijfgeld is € 110,-,

aanmelden voor 10 januari

2004 met het inschrijfformulier
dat in de "Reis-natura" zit, van

december 2003.

Busreis, volledig pension in

goed hotel, zwaarte 3 schoen-

tjes; maximaal 27 deelnemers.

Inlichtingen bij Joop de Leeuw

(tel. 071-5314025) of bij Jaap

Tromp (tel. 0184-617530).

Catalogus Vivara

Vivara is gespecialiseerd in het

adviseren en ontwikkelen van

natuurbeschermingsproducten.
Door nauw samen te werken

met onder andere De Vlinder-

stichting, Vogelbescherming
Nederland en De Egelstichting,

probeert Vivara het leefmilieu

van plant en dier te verbeteren,

waarbij een deel van de

opbrengst direct wordt afgedra-

gen aan deze organisaties.
Een mini-catalogus is ingeslo-
ten bij dit blad. Als u iets

bestelt, krijgt u automatisch de

uitgebreide catalogus toege-

stuurd, waar ook producten
voor vlinders in staan. U kunt

deze catalogus ook telefonisch

aanvragen, via telefoonnummer

0478-517960. Of kijk op

www.vivara.nl voor meer infor-

matie.

Landelijke dag SOVON

SOVON organiseert in samen-

werking met Vogelbescherming
Nederland en de NOU op zater-

dag 29 november een landelij-
ke dag. Thema is dit jaar:

soortbescherming. Tussen de

vele lezingen door vindteen

discussie plaats over de zin en

onzin van soortbeschermings-

plannen tussen Rie de Boois

(Vogelbescherming Nederland),
Theo Verstrael (directeur van

De Vlinderstichting) en André

van der Zande (Min. v. Land-

bouw, Natuur en Voedselkwali-

teit). Verder zijn er vele stands

van vogelwerkgroepen, organi-
saties en handelaren met boe-

ken, tijdschriften, kijkers, reizen

en informatie. Altijd een goede

gelegenheid om de laatste

nieuwe vogelboeken te bekij-

ken, een andere kijker uit te

proberen of gewoon weer eens

bij te praten met collega-voge-
laars.

Plaats: De Vereeniging, Nijme-

gen. Meer informatie is te vin-

den op www.sovon.nl.

Belangrijke vlindercollectie

naar Liemers Museum

De afdeling Natuurhistorie van

het Liemers Museum in Zeve-

naar heeft er een grote en

belangrijke verzameling vlin-

ders bij gekregen. Het gaat om

de collectie van wijlen de heer

L.H. Scholten (1892-1948) des-

tijds hoofd van de R.K. Jon-

gensschool te Lobith. De verza-

meling omvat meer dan 600

soorten vlinders en in totaal

6070 exemplaren, verzameld in

de periode 1910 tot 1948 in de

Liemers. De collectie is nu

voorgoed teruggekeerd in de

streek waar die vandaan komt.

Op 5 juni j.l. passeerde de akte

bij de notaris waarmee het

museum eigenaar werd van de

vlinderverzameling. Op 13 sep-

tember j.l. vond in het museum

de officiële overdracht plaats in

aanwezigheid van de erven van

de heer Scholten.

Scholten was al in zijn jeugd
een verwoed verzamelaar van

vlinders in de Liemers. Zijn
favoriete gebieden waren het

Montfertland en de Bijvanck. In

zijn laatste jaren richtte hij zijn
aandacht meer op het Koren-

burgerveen. Scholten legde zijn
kennis vast in het boek "Macro-

lepidoptera uit de Liemers" dat

in 1938 in het Tijdschrift voor

Entomologie werd beschreven

als 'de beste streekfauna die

ooit op vlindergebied in ons

land is verschenen'.

Meer informatie: www.liemers-

museum.nl.

De langdurige hittegolf in de zomer van 2003 was een duidelijk
voorbeeld van een tendens die al langer zichtbaar was: ons kli-

maat verandert. Natuurlijk heeft deze verandering ook gevolgen
voor dagvlinders, nachtvlinders en libellen. Daarover gaat een

aantal lezingen tijdens de Landelijke Dag 2004. Naast de lezin-

gen zijn er net als vorig jaar enkele fraaie films te zien. In de

pauzes kunt u de informatiemarkt bezoeken.

De landelijke dag van De Vlinderstichting is elk jaar weer een

gewaardeerde ontmoetingsplaats voor donateurs, vrijwilligers en

andere vlinderaars. Natuurlijk zullen er ook een of meer Gouden

Vlinders worden uitgereikt aan personen of organisaties die zich

op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de vlin-

ders. Elders in dit blad kunt u lezen hoe u kandidaten hiervoor

kunt aanmelden.
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