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Nationaal Natuurfoto Festival

Vlinderreizen2005

Eco Tourist Services is een kleine

reisorganisatie, gespecialiseerd in

duurzame vogel- en natuurreizen

voor echte natuurliefhebbers.In

2005 staan drie vlinderreizen op

het programma:

Bulgarije (16 t/m 25 juni),

de Franse Alpen (9 t/m 16 juli)

en Slowakije (1 t/m 8 augustus).

De reizen zijn volledig verzorgd

en worden begeleid door ervaren

Nederlandse vlinderaars, waaron-

der Kars Veling van De Vlinder-

stichting. Meer informatie vindt u

op www.ecotouristservices.nl of

bel 0521-383519 voor de reisbro-

chure.

Atlas ‘Vlinders van de Drôme’

Een groep amateur-natuuronder-

zoekers bereidteen atlas voor

van de vlinders van de Dróme.

Een bestand met meer dan

18.000 data wordt dagelijks bij-

gehouden. Wij zijn op zoek naar

alle gegevens, zelfs oude, die

betrekking hebben op dag- en

nachtvlinders van de Dróme.

Hebt u waarnemingen, geef ze

dan door aan: FRAPNA Dróme,
tel. 0033-475811244 of Michel

Faton, les Garis, 26120 La Baume

Cornillane, Frankrijk

(Fatonjm@aol.com).

Zaadlijst 2005

Bij de KNNV afd. Regio Delft is

de zaadlijst 2005 verschenen.

Deze lijst bevat 106 soorten plan-
ten die in een natuurrijke tuin tot

hun recht komen. Het gaat om

zaden die door de leden van de

KNNV in hun eigen tuin zijn ver-

zameld, dus niet in het wild. De

zaden kosten 0,50 Euro per

zakje. (exl. portokosten).

Wilt u de zaadlijst ontvangen?
Stuur een aan u zelf gerichte,

gefrankeerde envelop aan: KNNV

afd. Regio Delft, Postbus 133,

2600 AC DELFT of via e-mail;

afd.RegioDelft@knnv.nl. Op de

homepage:

http: //www.knnv.nl/afd.Regio-
Delft is de lijst te downloaden.

Farm Lator: vlinderen met

oog voor de omgeving

Excursieboerderij Farm Lator

organiseert natuurvakanties in

Hongarije. De gastheer van Farm

Lator is een Nederlandse oeco-

loog en ex-medewerker van De

Vlinderstichting met een brede

en actuele kennis van de vlin-

ders, vogels en planten in de

regio. Op het erf van Farm Lator

bijvoorbeeld, gelegen op de

grens van Nationaal Park Bükk,

vliegen maar liefst bijna vijfhon-

derd macro-lepidoptera. Daarvan

zijn ca. zestig soorten dagvlin-

ders en de rest nachtvlinders. In

de mottenval zitten 's ochtends

soms wel vijf soorten pijlstaar-
ten!

Farm Lator heeft twee aspecten

van natuurtoerisme hoog in het

vaandel, namelijk authenticiteit

en respect voor natuur en lokale

bevolking. De gasten overnach-

ten in gerestaureerde boerderijen

of op een mooi en natuurlijk
gelegen camping. Er wordt

zoveel mogelijk gebruik gemaakt

van de diensten van de lokale

bevolking. Bovendien komt een

deel van uw uitgaven ten goede

aan lokale natuurbeschermings-

projecten.
De jaarlijkse vlinderreis vindt

deze zomer plaats van 3 tot 11

juli. Wilt u ook wel eens verwend

worden met 'exotische' soorten

als een hongaarse zwever of een

tsarenmantel, of gewoon genie-
ten van een buddlejastruik vol

met keizermantels en adippevlin-

ders, aarzel dan niet. U kunt ook

individueel naar Hongarije komen

en uw eigen verblijf componeren,

door een keuze te maken uit de

dagexcursies. Voor meer informa-

tie over verblijfsmogelijkheden op

en de activiteiten van Farm Lator,
tel.: 0036 49 336133 of bekijk
www.farmlator.hu. Zie ook het

artikel in Vlinders, februari 2000,

en de advertentie elders in dit

blad.

Vlindervazen in Leerdam

Galerie De Smederij in Leerdam

verkoopt vooral veel glaskunst,

maar ook schilderkunst en beeld-

houwwerk. GaleriehoudsterCilja

Zuyderwyk raakte in de zomer

van 2003 gefascineerd door het

gedrag en de schoonheid van

vlinders. Ook werd zij steeds

meer geboeid door de eigen-

schappen van glas. In het voor-

jaar van 2004 liet zij haar eerste

vlindervazen uitvoeren in het

Glascentrum Leerdam. Het werd

een succes. Dit motiveerde haar

tot het ontwerpen van nieuwe

vazen, geïnspireerd op vlinders

als kleine weerschijnvlinder, wal-

stropijlstaart, sint-jansvlinder en

bleek blauwtje. Haar laatste vier

ontwerpen zijn uitgevoerd bij Van

Tetterode in Amsterdam door de

bekende glaskunstenaar Richard

Price.

Van 10 april tot 8 mei is er in De

Smederij een 'natuur'expositie
met Cilja's vlindervazen en foto-

realistische vogelschilderijen van

Dirk Moerbeek. 50 euro van elke

tijdens deze expositie verkochte

vlindervaas wordt aan De Vlin-

derstichting gedoneerd!
Foto's van de vlindervazen kunt u

zien op http://galeriedesmede-

rij.web-log.nl/. Het adres van

Galerie De Smederij is Zuidwal

34, 4141 BE Leerdam, telefoon:

0345-632481, e-mail: galeriede-

smederij@hotmail.com. De gale-
rie is geopend van do t/m zo van

13:00 tot 17:00 uur.

BRIEVEN

Hierbij een reactie op de ingezon-
den brief van Guido Smeets in

het novembernummer2004. Wat

in Schin op Geul heeft plaatsge-
vonden, heeft ook plaatsgevon-

den in Nederweert. Op 12 mei

nam ik ook een rupsennest van

de kleine vos mee naar huis om

het beschermd op te kweken.

Van de 120 rupsen is geen enkele

tot volledige ontwikkeling geko-

men.

In mijn tuin ligt een braak stuk

grond met veel grote brandnetels,

In mei juni fourageerden hier wel

honderd rupsen van dagpauwoog

op. Maar in de zomer en herfst

heb ik geen enkele vlinder waar-

genomen.

P.H. Tullemans Nederweert

Op 12 februari 2005 vindt het

eerste Nationaal Natuurfoto

Festival plaats. Dit festival is een

initiatiefvan het Natuurfotogra-

fen Verbond Nederland (NVN).

Naast een groot aantal bijzonde-
re dia- en digitale presentaties

vinden diverse andere activiteiten

plaats. Er zijn tentoonstellingen,

waaronder de winnende foto’s

van de wedstrijd ‘GDT Europese

Natuurfotograaf van het jaar

2004’. Daarnaast is er een zeer

interessante informatiebeurs. Een

groot aantal fabrikanten en leve-

ranciers zullen hieraan hun bij-

drage leveren.

Datum: 12 februari 2005, aan-

vang 9.00 uur. Locatie: De Ree-

horst Congrescentrum, Ede. Meer

informatie via www.nvnfoto.nl.
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