
Nieuws Tentoonstelling

Nieuwe drukker, nieuw jasje

De adressen van debij De

Vlinderstichting aangesloten

regionale vlinder-en libellen-

werkgroepen zijn te vindenop

www.vlinderstichting.nl.

Lesideeën voor voortgezet

onderwijs

De Vlinderstichting en Stichting

VeldwerkNederland hebben

onderzoeksideeënontwikkeld voor

leerlingen van de bovenbouw

vmbo en havo/vwo. Veldwerk met

vlinders en libellenstaat daarbij

centraal. De map 'Op onderzoek

met vlinders en libellen' met alle

ideeën is te bestellen via Stichting

Veldwerk Nederland. De kosten zijn

€ 45,- (excl. verzendkosten) voor

de map inclusief vijf zoekkaarten

en een cd-rom met de inhoud

van de map en enkele

Powerpoint presentaties om zelf

een inleiding over de biologie

van vlinders en libellen te kunnen

verzorgen. Meer informatie: e-

mail:auke@veldwerknederland.nl;

telefoon:055 3684012; fax: 055

3600615; webwinkel: www.veld-

werkwinkel.nl.

Expositie vlinderfoto’s Hannie

Joziasse

Hannie Joziasse is een van de

hofleveranciers van fotomateriaal

van De Vlinderstichting. Haar

werk is van 31 mei t/m 4 septem-

ber van 10.00 tot 17.00 uur te

bewonderen bij lunchcafé

Zeeuws Biologisch Museumte

Oostkapelle. Meer informatie:

www.zbm-westhove.nI.

Onderstaandetentoonstellingen

van DeVlinderstichting zijn

ondergebracht bij ExpoRent.

Informatie over verhuur en

beschikbare perioden is te verkrij-

gen bij ExpoRent, tel. 0481

420164, ofexporent@ecomarkt.nl.

Of kijk op www.exporent.org.

■ Herstel dagvlinders gaat in op

achtergronden van deachter-

uitgang van de dagvlinders en

de mogelijkheden dieer zijn

voor herstel. Huurprijs: €250,-

per vier weken.

• Vlinders in de duinen is een

fraai vormgegeven tentoon-

stelling over het Nederlandse

duingebied en de vlinders die

daar voorkomen. Huurprijs:

€350,-per vier weken,

• Vlinders in het veenweidege-

bied behandeltvlindersoorten

die kenmerkend zijn voor het

veenweidegebied. Huurprijs: €

75,- per vier weken.

• Tuinieren met planten en die-

ren stimuleert mensen om hun

tuin op een natuurvriendelijke

manier in te richten en te

onderhouden. Huurprijs: € 125,-

per vier weken.

De tentoonstelling Herstel dag-

vlinders is te zien van

15 mei t/m 30 september in

Bezoekerscentrum Wandelbos

Groenendaal

Burg. van Rappardlaan 1,

Heemstede.

Geslaagdelandelijke dag

Ondanks de sneeuw kwamen zaterdag 5 maart jl. zo'n 300 mensen naar de Reehorst in Ede voor de landelijke

dag van De Vlinderstichting. Zij woonden een gevarieerd programma bij. In het ochtendprogramma stonden

de lezingen in het kader van het themaVerdwijnenen verschijnen. Verder was er voor de tweedekeer de

Wie-kent-quiz. Winnares Els Prins wist bij 12 van de 13 plaatjes te vertellen welke dag-, nachtvlinder of libel

erop stond. Buitenhet themaom waren er nog fraaie dia's te zien van de vereniging Natuur in beeld, was er

een lezing over het nachtvlinderwerken er werd afgesloten met de fraaie film 'Kamperen met Pasja's' over de

vele vlindersoorten die je in de Pyreneeën kunt tegenkomen. Het vastlopen van de diaprojector tijdens de

laatste lezing was eigenlijk het enige min-

puntje van weer een geslaagde landelijke

dag. Een samenvatting van de lezingen kunt

u vinden op het nieuwsbericht in het

nieuwsarchiefop www.vlinderstichting.nl.

Twee Limburgers (de een uit Nederlands en

deander uit Belgisch Limburg) werden

onderscheiden met een Gouden Vlinder.Op

de foto voorzitter van de commissie

Gouden Vlinders, Jan-WillemSneep, met

Gouden VlinderaarHarrie Vossen uit

Nederweert, die werd onderscheiden van-

wege zijn werk voor de vlinders in het

Weerterbos. De andere onderscheiding ging

naar Ghis Palmans uit het naburige Neerpelt aan deandere kant van de grens. Hij was de eerste Vlaming die

werd onderscheiden in de geschiedenis van de Gouden Vlinder.

Kars

Veling

Het tijdschrift Vlinders wordt

vanaf dit nummergedrukt door

Drukkerij Offsetservice in

Valkenswaard. Deze overgang

moet leiden tot een flinke kosten-

besparing. Bovendien is er een

nieuwe lay-out ontworpen,

waardoorhet tijdschrift een frisser

aanzien heeft gekregen. Dat

vindt deredactie tenminste en

hopelijk bent u als lezer het met

ons eens. Het eerste nummer in

het nieuwe jasje zal uitgebreid

worden geëvalueerd en waar

wenselijk zal de vormgeving wor-

den bijgesteld. Wilt u reageren op

de nieuwe vormgeving, mail dan

naar liesbeth.vanagt@vlinderstich-

ting.nl.

AnnettevanBerkel
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Doe mee met de Nationale NachtvlinderNacht! Lezingen

1 juli 2005: Nationale NachtvlinderNacht

Nachtvlinders stonden tot nu toe veelal letterlijk in de schaduw, maar daar komt nu

verandering in. In de nachtvan 1 op 2 juli 2005 is heel Nederlandverlicht tijdens
_ . .

de eerste Nationale NachtvlinderNacht. Op zoveel mogelijk plaatsen in

Nederlandwordt in deze nacht gekeken naar nachtvlinders met behulp van

lakens, lampen en stroop. Dat kan in deeigenachtertuin, maar ook met een

georganiseerde excursie.

Doe mee!

• Organiseer een excursie bij u in de buurt. De excursie wordt aange-

kondigd op de internetpaginazodat iedereen die geïnteresseerd is

mee kan doen.Stuur een e-mail om u aan te melden;

• Ga mee met een georganiseerde excursie. Kijk op de inter-

netpagina voor de excursiepunten (vanaf juni 2005);

• Bekijk de nachtvlinders in uw eigenachtertuin en geef

uw waarnemingen door.

Meer weten?Lees de flyer die u bij dit blad aantreft of kijk voor meer informatieop

www.vlinderstichting.nl.

De NationaleNachtvlinderNachtwordt georganiseerd door De Vlinderstichting in samen-

werking metWerkgroep Vlinderfaunistiekvan EIS-Nederland.

Wilt u een lezing laten verzorgen, kijk

dan op www.vlinderstichting.nl

onder de knop vlinders &

libellen/meerweten/lezingen of bel

0317 467346 voor meer informatie.

Vlindersals graadmeters
Kars Vellng
17 mei 2005

IVN Eerbeek e.o.

Pater Dekkerhuis (naast RK kerk),

Lorenzstraat 20, Eerbeek.

Toegang:donateurs/ledenIVN € 2,50,

niet-leden €4,-.

Vlinders

JaapBouwman

30 mei 2005

Groei & Bloei afd. Geleen-Sittard

Ontmoetingskerk, Emmaplein50,

Geleen.

Toegang:gratis.

Farm Lator: vlinderen met oog voor de omgeving

Excursieboerderij Farm Latororganiseert natuurvakanties in Hongarije.

De gastheer van Farm Lator is een Nederlandseoecoloog en ex-mede-

werker van De Vlinderstichting met een brede en actuele kennis van de

vlinders, vogels en planten in de regio. Het noordoosten van Hongarije is

een ongerepte streek. Hoewel er van toerisme nog maar weinig is te

merken, staan topnatuurgebieden als het Bükk-gebergte en de beroem-

de Hortobagy-steppe wel in een toenemendebelangstelling van vlinde-

raars en vogelaars uit west-Europa. En niet zonder reden.Op het erf van

Farm Lator bijvoorbeeld, gelegen op de grens van Nationaal Park Bükk,

vliegen maar liefst bijna 500 macro-lepidoptera. Daarvan zijn ca. 60 soor-

ten dagvlinders en de rest nachtvlinders. In de mottenval zitten 's och-

tends soms wel 5 soorten pijlstaarten!

Farm Lator heeft twee aspecten van natuurtoerismehoog in het vaan-

del, nl. authenticiteit en respect voor natuur en lokale bevolking. Tijdens

het verblijf worden de gasten als het ware ingebed in de landelijke en

natuurlijke omgeving. Zij overnachten in gerestaureerde boerderijen of

op een mooi en natuurlijk gelegen camping. Er wordt zoveel mogelijk

gebruik gemaakt van de dienstenvan de lokale bevolking. Bovendien

komt een deel van uw uitgaven ten goede aan lokale natuurbescher-

mingsprojecten.

De jaarlijkse vlinderreis vindt deze zomer plaats van 3-11 juli. Wilt u ook

wel eens verwend worden met 'exotische' soorten als een hongaarse

zwever of een tsarenmantel, of gewoon genieten van een buddleiastruik

vol met keizersmantels en adippevlinders, aarzel dan niet. U kunt ook

individueel naar Hongarijekomen en uw eigen verblijf componeren,

dooreen keuze te maken uit de dagexcursies. Voor meer informatieover

verblijfsmogelijkheden op en de activiteiten van Farm Lator, tel.: 0036 49

336133of bekijk www.farmlator.hu. Zie ook het artikel in Vlinders, februa-

ri 2000 en deadvertentie hiernaast.
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