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Ogen op steeltjes

Natuurcursus Vlinders IVN

Het IVN Gooi en omstreken geeft

een Natuurcursus Vlinders. En

een interessante cursus zal het

worden, want wist u dat de

citroenvlindertje tegen twintig

graden vorst kan? En waarom dit

taaie vlindertje dat kan? Wij zou-

den allang het loodje leggen,

maar tja wij kunnen helaas niet'in

diapauzegaan'.Wat dat betekent

kunt u ook vernemen op deze

cursus, U zult ook zelfpraktische

ontdekkingen kunnen doen tij-

dens de cursus. Verder ontvangt u

een syllabus die tijdens uw even-

tuelespeurtochten naar vlinders

zeer verdienstelijk zal kunnen zijn

als naslagwerk.

De Natuurcursus Vlinders bestaat

uit twee thema-avondenen een

excursie. De thema-avonden wor-

den gehoudenop dinsdag 24 en

31 mei 2005 in de Hooiberg van

het bezoekerscentrum van

Natuurmonumenten,

Noordereinde60 te 's-Graveland

van 19.45 tot 22.00 uur. De excur-

sie vindt plaats op zaterdag 4 juni.

Meer informatie over deze excur-

sie ontvangt u op de avonden, De

kosten zijn €14 voor IVN Gooi en

omstreken-ledenen -donateurs

en €22 voor niet-leden. U kunt

zich opgeven bij Gerry Kluvers

035-7725767ofe-mail adres:

rgkluverskessler@chello.nl.

KNNV Insectenweekend

Bezig zijn met insecten en andere

geleedpotige dieren, zowel hob-

bymatig als professioneel, kan op

verschillende manieren ingevuld

worden. Je kan insecten verzame-

len, prepareren en determineren,

gedrag bestuderen, fotograferen,

video-opnamen maken of

'gewoon' naar insecten kijken.

Van 20 tot en met 22 mei, gaan

we naar Oud-Ootmarsum. We zijn

te gast bij De WitteBerg, waar we

ook in augustus 2000 geweest

zijn. Dit deel van Overijssel is zeer

gevarieerd; het vinden van

geschikte insectenterreinen zal

dan ook geen enkel probleem

opleveren. Er zijn zowel beken als

moerassen en droge zandgebie-

den, open graslanden en bossen.

Het zou leuk zijn om de vangsten

van augustus 2000 eens te verge-

lijken met de vangsten van

komend voorjaar.

De vanglamp en de malaiseval

zullen ook weer meegaan.

Wellicht zijn er weer een paar

enthousiastelingen die al een

paar dagen eerder naar het

gebied gaan en vast de malaise-

val kunnen plaatsen.

Deelnameaan een weekend kost

€ 33,- per persoon. Opgave dient

te geschieden vóór 1 mei.

Deelnemersontvangen een paar

dagen vooraf nog de laatste infor-

matie over het weekeindeen een

routebeschrijving.Tevens wordt

een digitale topografische kaart

ter beschikking gesteld aan de

deelnemers.

Voor nadere informatie, voor-

waarden voor deelnameen/of

opgave kunt u terecht bij:

Arjan van derVeen, liw@knnv.nl,

tel. 0320 - 246631 en Koos van

Brakel, tel. 0348-417032.

Kijk ook eens op de website:

www.knnv.nl/liw of word lid van

onze internet-groep:

http://groups.yahoo.eom/group/K

NNVLIW,

Open dagen VlindertuinDe

Pandelaar

Deze tuin van ca. 500 m2 groot is

geheel ontworpen en ingericht

voor vlinders, vogels, bijen, hom-

mels, egels en kikkers. Er loopt

een wandelpad tussen de vele

bloemen, waaronder een vaste

plantenborder, een grote bloe-

menweide, diverse groepen

heesters en hoogstamfruitbomen.

Ook is ereen hotel voor insecten,

een egelburcht, een salamander-

burcht en een kikkerpoel. De toe-

gangis vrij; een vrijwillige bijdra-

ge voor het behoud van de vlin-

dertuin wordt evenwel zeer

gewaardeerd. Bezoek is mogelijk

op zaterdag 25 en zondag 26 juni

2005; in groepsvormop afspraak

in de maanden juni, juli en

augustus.

Verdere inlichtingen: fam,

Rooijakkers, Pandelaar 79,5421

NG Gemert, tel. 0492 361987.

Zomervakantie2005: kijk op

www.WoesteLand.nl!

Het wordt weer moeilijk kiezen

voor jongerentussen de 12 en de

BOjaar, de WoesteLand zomeracti-

viteiten van 2005 zijn bekend!

WoesteLand,een werkgroep van

jonge,enthousiaste vrijwilligers,

organiseert het hele jaar door

activiteiten in binnen- en buiten-

land. WoesteLand is onderdeel

van het IVN en stond tot 2004

bekend als IVN-Jong.

In de zomer van 2005 worden

weer heel wat activiteiten georga-

niseerd. Zowel in binnen- als bui-

tenlandzijn erweer heerlijke

vakantiemogelijkheden! Iedereen

die tussen de 12 en 30 jaar is kan

mee. We slapen in basic accom-

modaties en eten vegetarisch en

zoveel mogelijk biologisch.

In onze natuur- en cultuuracti-

viteiten willenwe vormgeven aan

duurzameontwikkeling en prakti-

sche natuurbeleving. We werken

heleof halve dagen in de natuur.

Zo werken we onder andere op

het land van een leefgemeen-

schap of verwijderen we berken

van een heideterrein.

Voor meer informatie over onze

activiteiten kijkje op www.woes-

teland.nl, hier kun je je ook opge-

ven!

Op www.woesteland.nl vind je

alle informatie over werkweek-

endjes, zomer- en winterkampen

en alle andere activiteiten die op

de planning staan. Geen tijd om

regelmatig te kijken? Schrijfje in

voor de WoesteLandüpdateen je

wordt automatischop de hoogte

Zo heet het nieuwe waarnemingsproject van

de KNNV dat betrekking heeft op elfsoorten

landslakken. Slakken zijn nuttige dieren in de

tuin, want ze eten plantaardig afval zoals bla-

deren en bloemblaadjes en ook dode insecten,

schimmel en hout.Zelf dienen ze als voedsel

voor veel andere dieren in de tuin, zoals

vogels, muizen, egels en padden. Alles over

slakken kunt u lezen in het nieuwe boekje

'Slakken in beeld' dat aansluit bij deze actie en

te bestellen is bij KNNV Uitgeverij.

Waarnemingenvan slakken kunt u doorgeven

via www.knnv.nl/slakken. U kunt ook een waarnemingskaart aanvra-

gen,Stuur daartoe uw naam- en adresgegevens naar KNNV Ogen op

Steeltjes, Postbus 19320, 3501 DH Utrecht en sluit een postzegel bij

van € 0,39. De waarnemingen zullen worden doorgegeven aan de

Nederlandse Malacologische Vereniging en de Stichting Anemoon ten

behoeve van het atlasproject NederlandseMollusken.
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gehouden van alle leuke activitei-

ten! Helemaal enthousiast gewor-

den? Je kunt vrienden, vriendin-

nen en vage kennissen via de site

een leuke e-card sturen!

Bezoek Schepping

Schepping is een klein, jong

natuurgebied op het Drentse pla-

teau in de buurtschap Holthe bij

Beilen. Anders dan de meeste

natuurontwikkelingsgebieden is

het terrein tot stand gekomen

doorparticulier initiatief.Het ter-

rein maakt deel uit van een

geplandeecologische verbin-

dingszone tussen de grote

natuurgebieden Scharreveld en

Terhorsterzand. Op een opper-

vlakte van 5,6 hectare zijn sinds

1990 in totaal 26 verschillende

dagvlinders waargenomen, U

kunt dit terrein bezoeken onder

begeleiding van eigenaar Eef

Arnolds op zaterdag 18 juni en

zondag 19 juni. Rondleidingen op

die dagen vangen aan om 10 uur,

12 uur, 14 uur en 16 uur. De

kosten bedragen €3,50 p.p„

inclusief theeof koffie. Opgaven

met voorkeur voor een tijdstip

telefonischof per e-mail aan

onderstaand adres. Daarnaast

wordenop verzoek rondleidingen

voor groepen georganiseerd.

Eef Arnolds, Holthe 21,9411 TN

Beilen, 0593-523645,e-mail: eefar-

nolds@hetnet.nl.

Vlindersthuis in Zuidwolde

De Vlinderwerkgroep Zuidwoldeis vijfjaar na het succesvolle project

"VLINDER-2000" opnieuw in actie gekomen om vlinders onder de aan-

dacht van het grote publiek te brengen. Natuurlijk is onderzoek, de

soortbescherming en vooral de biotoopbescherming en biotoopverbe-

tering van levensbelang voor de vlinders en gelukkig wordt daaroveral

in Nederland hard aan gewerkt. Onze vlinderwerkgroep vindt het ook

belangrijk om de bevolking meer bij de natuur te betrekken door ze te

wijzen op de schoonheiden diversiteit van vlinders vlak bij huis. Wij heb-

ben het geluk te mogenwonen in een gebied (Zuidwest-Drenthe) waar

veel vlindersoortente zien zijn en waar in de meeste tuinen iederjaar

wel zo'n 20 soorten zijn waar te nemen. Juist de aanwezigheid van

zoveel moois in de onmiddellijke omgeving is voor ons een reden

geweest om een project te starten dat we 'Vlinders thuis' hebben

genoemd.

Het project bestaat uit verschillende onderdelen. Het belangrijkste deel

is, dat er een brochure is ontwikkeld over vlinders in deeigen omgeving.

In de brochure wordt gewezen op mogelijkheden om de eigen tuin zo

in te richten dat er meer vlinders naartoe komen en waarom het belang-

rijk is om ook waardplanten als brandnetel en schrale grassen her en der

in debuurt te laten staan. De middenpagina van die brochure is een

vlinderherkenningskaartmet foto's van bovenkant en onderkant van de

21 meest voorkomende soorten in het bewoonde gebied van onze

gemeente.Van deze rijk geïllustreerde full-colorbrochure op A4-formaat

zullen 14.000 exemplaren worden gedrukt die in heel onze gemeente

De Wolden huis aan huis zullen worden verspreid.

In 2004 zijn ruim 1200 vlinderstruiken opgekweekt, die voor een deel

aan de gemeente zullen worden aangeboden voor aanplanting in het

openbaar groen en voor een deel aan het publiek zullen worden aange-

boden.

Gaande het project zijn er meer onderdelenaan toegevoegd en dankzij

diverse subsidies is het ook mogelijk om het project breed op te zetten.

Er wordt samengewerkt met de stichting Het Drentse landschap en met

het IVN Consulentschap Drenthe, In 't Ende, een nieuw informatiecen-

trum van Het Drentse Landschap in deStapel bij De Wijk, wordt de

gehele zomer een expositie rond vlinders gehouden. In de maanden

juni en juli zal daar door deVlinderwerkgroep Zuidwoldeeen levend

deel aan worden toegevoegd met vlinders, rupsen en uitkomende pop-

pen. De aandacht wordt daarbij vooralook gericht op kinderen van de

21 basisscholen in onze gemeente en in juni krijgen alle schoolkinderen

een geplastificeerd exemplaar van de Vlinderherkenningskaart. In die

periode zullen ook veel klassen 't Ende bezoeken en daar in samenwer-

king met het IVN Consulentschap (Geert de Vries) aan een echte vlin-

derspeurtocht meedoen.Alle basisschoolkinderen kunnen tot oktober

meedoen aan kleur-, teken-, knutsel-, gedichten- en verhalenwedstrij-

den.Ook wordt een fotografiewedstrijd met als thema vlinders uitge-

schreven voor jong en oud.

Belangrijkste doel is om de gemeenteen de bevolking te betrekken bij

devlinders die ons zo dierbaarzijn. Zo hopen we dat er meer enthousi-

asme ontstaat voor de natuur in de eigen omgeving en wij beschou-

wen dat als een belangrijke basis voor natuurbehoud.

Als vlinderwerkgroep hebben we ook weer in de voorbereiding van dit

project ervaren, dat het niet alleen leuk is om samen naar buiten te

gaanen naar vlinders, rupsen en eitjes te kijken, maar dat het ook

enorm leuk is om samen aan een project zoals'Vlinders thuis' te werken.

Wie meer wil weten over ons project kan terecht op de site van onze

natuurverenigingwww.wnz.freeler.nlofwww.vlindersindrenthe.nl.Ook

de site van Het Drentse Landschap www.drentslandschap.nl zal aan-

dacht aan het project besteden.

Joop Verburg

Vlinderwerkgroep Zuidwolde

In't kort

Vlinders 2 2005 27


