
In ’t kort

Vlinderreizen 2005

Verliefd en Verloren

Tot en met 9 januari 2005 pre-

senteert Naturalis de tentoon-

stelling Verliefd & Verloren -

dieren op vrijersvoeten. In een

inspirerende show tonen dieren

hun verleidingskunsten met

gedrag, geluiden, geuren en

kleuren. De bezoeker leert hoe

dieren in verschillende levens-

omstandigheden kunnen flirten

en welke gevaren ze daarbij

lopen.
Naturalis, Darwinweg Leiden.

Meer informatie; www.natura-

lis.nl.

Insectenfilm Bugs! in het

Omniversum

De hoofdrolspelers zijn de vlin-

der Papilio en de bidsprinkhaan
Hierodula. De fascinerende

grootbeeldfilm volgt hun

levenscyclus vanaf hun geboor-
te tot de onvermijdelijke ont-

moeting van roofdier en prooi
in het regenwoud van Borneo.

Naast de hoofdrolspelers
komen ook vele andere bijzon-
dere en intrigerende insecten in

de film voor, die tot tweehon-

derdvijftigduizend maal ver-

groot op het scherm worden

geprojecteerd.

Kijk voor meer informatieop

www.giantscreenbugs.com.
Omniversum, Pres. Kennedy-
laan 5, Den Haag;
www.omniversum.nl.

Gratis abonnement op

Natuur Net Nieuws

Natuurliefhebbers die beschik-

ken over een e-mailadres kun-

nen een gratis abonnement

nemen op de digitale nieuws-

brief Natuur Net Nieuws, een

initiatief van de Stichting
Bomen Over Leven. De Stich-

ting is van oorsprong actief in

Zoetermeer en omstreken,
maar heeft donateurs en abon-

nees in het hele land. Natuur

Net Nieuws verschijnt gemid-
deld eens per maand en bevat

naast nieuws van de stichting
ook algemeen nieuws over de

natuur, leuke, praktische weet-

jes over de natuur, een bespre-

king van een nieuw natuurboek

en een agenda. De stichting

brengt ook Natuur Net Nieuws

Junior uit, met leuk en leer-

zaam natuurnieuws, speciaal
voor kinderen van 6 tot onge-

veer 12 jaar, en voor basisscho-

len. Ook Natuur Net Nieuws

Junior is gratis. Met beide gra-

tis digitale nieuwsbrieven wil de

Stichting Bomen Over Leven de

belangstelling voor de natuur

op een eigentijdse manier ver-

der stimuleren.

Kijk voor meer informatie en

het nemen van een gratis
abonnementop

http: //www.bomenoverleven. nl

Klik op gratis nieuwsbriefen

vermeld uw adresgegevens en:

tijdschrift Vlinders.

Vlinders in je buik

Expositie over erotiek en voort-

planting bij mens, dier en

plant. Hoe maken libellenof

egels elkaar het hof? Wel eens

een verliefde kikker gezien?
Van de bloemetjes en de bijtjes
denken we alles te weten maar

de tentoonstelling 'Vlinders in

je buik' laat het allemaal eens

echt zien! Een leerzame en

interactieve tentoonstelling
voor iedereen van 6 tot 80 jaar.
Vlinders in je buik is in het

Natuurmuseum Nijmegen te

zien van 17 oktober 2004 tot

en met 29 mei 2005.

Het Natuurmuseum Nijmegen
is gevestigd in de Gerard

Noodtstraat 121 te Nijmegen,
telefoon 024 - 3297070. Ope-

ningstijden: maandag t/m vrij-

dag van 10.00 tot 17.00 uur en

zondag van 13.00 tot 17.00

uur. De entree bedraagt € 2, -

voor volwassenen en € 1,50

voor kinderen en 65+. Muse-

umkaart gratis. Kijk voor meer

informatieop

http://www.natuurmuseum.nl.

Eco Tourist Services is een klei-

ne reisorganisatie, gespeciali-
seerd in duurzame vogel- en

natuurreizen voor echte natuur-

liefhebbers. In 2005 staan drie

vlinderreizen op het program-

ma: Bulgarije (16 t/m 25 juni),
de Franse Alpen (9 t/m 16 juli)
en Slowakije (1 t/m 8 augus-

tus). De reizen zijn volledig

verzorgd en worden begeleid
door ervaren Nederlandse vlin-

deraars, waaronder Kars Veling
van De Vlinderstichting. Meer

informatie vindt u op www.eco-

touristservices.nl of bel 0521-

383519 voor de reisbrochure.
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BRIEVEN

In april 2004 heb ik een com-

pleet rupsennest van de kleine

vos mee naar huis genomen

om op te kweken en daarna in

de tuin los te laten. Er bevon-

den zich zeker tien rupsennes-

ten van zowel kleine vos als

dagpauwoog in de onmiddellij-
ke nabijheid van mijn woning
in Schin op Geul. De rupsjes

zaten in een spinsel op enkele

brandnetelblaadjes (pas uit het

ei gekomen, Ll-stadium).
De kweek verliep voorspoedig:

na enkele verveningen waren

er 60 a 70 rupsen in het L3-

stadium. Ik moest iedere dag
twee vazen met verse brandne-

tels, geplukt op het terrein van

Staatsbosbeheer, laten aanruk-

ken. Op een gegeven moment

merkte ik dat de rupsen niet

meer vraten. De meest hingen
aan de wand van de kweekkooi

of zaten vastgehaakt op een

brandnetelblad om te vervellen

van L3 naar L4. Dit lukte echter

niet. Geen enkele rups kwam

heelhuids uit de vervelling; ze

kwamen zelfs niet aan het ver-

vellen toe. Het verlies was

100%! Ze waren niet geparasi-

teerd, tenminste voorzover ik

kon constateren. De rupsjes

droogden gewoon uit. Ik ben

toen bij mij in de straat gaan

kijken naar de rupsennesten op

brandnetels en vond geen

enkele rups meer van de dag-

pauwoog en kleine vos. Dus

waarschijnlijk is er iets aan de

hand geweest met de rupsen.

Zou dit in de rest van Neder-

land ook het geval zijn, en is er

iemand die iets dergelijks heeft

meegemaakt of een verklaring
heeft?

Reacties graag naar De Vlinder-

stichting, info@vlinderstich-

ting.nl.

Guido Smeets
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