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VOORWOORD
De nieuwe naam Flinterwille siert voor het eerst de voorkant van de
nieuwsbrief van de Vlinderwerkgroep Friesland. Dit is al weer qet derde
exemplaar dat bij u in de bus valt en ik denk dat er weer interessant nieuws instaat
met betrekking tot de activiteiten van de leden van onze werkgroep. Ondanks de
toch echt wel slechte zomer (u komt dat in bijna alle artikelen weer tegen .... ) zijn
de meeste excursies gelukkig wel succesvol verlopen; u vindt de verslagen hiervan
in deze Flinterwille. Die slechte zomer heeft overigens wel invloed gehad op de
activiteiten met betrekking tot het atlasproject: het is maar goed dat het meeste
werk al gebeurd was in de voorgaande jaren, want het viel niet mee een geschikte
dag te vinden om de nog "lege" kilometerhokken te vullen! Het inventariseren
voor de atlas is nu klaar en dat betekent dat de volgende fase, het schrijven, laten
drukken en uitgeven ervan, aan de orde komt.
Voor deze Flinterwille hadden we niet te klagen over de aangeleverde
kopij, maar het kan natuurlijk altijd nog beter. Hebt u iets bijzonders meegemaakt
betreffende een bepaalde soort vlinder, een bepaald (natuur)gebied, een voor u
interessante vangst of hebt u een boek op vlindergebied gezien, dat voor anderen
ook van belang is, aarzel dan niet om hierover een stukje te schrijven (het liefst op
schijf maar op papier mag natuurlijk ook) en dat naar het redactieadres te sturen;
op die manier kan het volgende nummer nog weer gevarieerder en interessanter
worden voor onze leden.
Let nog even op de data van de bijeenkomsten, die achterin deze
Flinter-wille vermeld staan; ik elk geval hoop ik u allen weer te zien op de
najaarsvergadering op 17 november in Leeuwarden.

Siep Sinnema
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AANKONDIGING NAJAARSBIJEENKOMST
Hierbij nodigen wij u uit voor de najaarsbijeenkomst van De
Vlinderwerkgroep op dinsdag 17 november 1998 in het Natuurmuseum,
Schoenmakersperk 2 te Leeuwarden. Aanvangstijd: 19.30 uur.
De indeling van de avond is als volgt:
1. Opening.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Stand van zaken dagvlinderatlas Friesland Vorderingen. Redactie.
4. Ervaringen/mededelingen/eigen inbreng door leden.
5. Pauze.
6. Presentatie Grote vuurvlinder (Gerrit Padding).
7. Rondvraag.
8. Sluiiing om uiterlijk 22.00 uur.

Attentiepunten:
Toelichting bij agendapmt 4. U kunt allerlei zaken meenemen of inbrengen, zoals
vind- en kweekmateriaal, foto's, dia's. boeken etc. en daar iets over vertellen. of
vragen over stellen. Als u dia's hebt meegenomen. verzoeken wij u dit
voorafgaande aan de bijeenkomst even bij de secretaris te melden.
Ingevulde waarnemingsformulieren kunt u zoals vanouds inleveren bij Janny
Sinnema.
Blanco waarnemingsformulieren zijn verkrijgbaar bij de secretaris.
Contributie (f 10,00 per jaar) kan worden voldaan bij onze penningmeester Luut
de Zee. U kunt het ook overmaken naar gironummer 7223259 ten name van L. de
Zee te Joure.

Met vriendelijke groet en tot ziens.
Namens het bestuur van de Vlinderwerkgroep Friesland.
Gerard Bergsma - secretaris.
Flinterwille Vlinderwerkgroep Friesland november 1998

3

KORT VERSLAG VOORJAARSBIJEENKOMST 1998

De voorjaarsbijeenkomst van de Vlinderwerkgroep Friesland vond plaats op
dinsdag 14 april 1998 in het Natuurmuseum te Leeuwarden. De bijeenkomst werd,
bij afwezigheid door ziekte van Philip Zeinstra, voorgezeten door Gerard
Bergsma.
Aanwezig waren 22 leden. Afwezig met kennisgeving : 5 leden.
Na de opening wordt aan de aanwezigen gevraagd, of er nog vragen of
opmerkingen over de nieuwsbrief zijn. Daarnaast wordt verzocht, of men tijdens
de bijeenkomst wil nadenken over een nieuwe naam voor de nieuwsbrief. Tijdens
de rondvraag wordt dan een stemming gehouden en de naam gekozen.
Er zijn een behoorlijk aantal ingekomen stukken, zoals nieuwsbrieven en
jaarverslagen van diverse andere Nederlandse vlinderwerkgroepen. Verder is
"Schubnieuws" nr. 2 gearriveerd Dit is het blad van de Beneluxwerkgroep
Nachtvlinders (macro's). Ook het eerste nummer van "Franje", het
mededelingenblad van de sectie "Snellen" van de Nederlandse Entomologische
Vereniging kwam binnen bij de secretaris. De sectie "Snellen" is ~n werkgroep,
die gespecialiseerd is op het terrein van de micronachtvlinders.
Voorts wordt aandacht besteed aan de dagvlindervliegtijdkalender voor de
Benelux en aangrenzende gebieden, vervaardigd door Frans Hodzelmans, de
bekende vlinderfotograaf. De kalender is verkrijgbaar bij de Vlinderstichting. Ook
komen Henk en Auke Hunneman (zoons van ons lid Martin Hunneman) aan het
woord, omdat zij handige streeplijsten voor dag- en nachtvlinders (macro's en
micro's) en libellen hebben gemaakt. Een monnikenwerk, aangezien voor de
samenstelling diverse vlinderlijsten en -boeken moesten worden doorgeworsteld.
De dag- en nachtvlinders staan op de streeplijsten in alfabetische volgorde
gerangschikt, zodat ze voor gebruik in het veld tijdens excursies en inventarisaties
zeer hanteerbaar en gemakkelijk zijn.
Siep Sinnema laat het nieuwe overzicht van vlinderwaarnemingen in
Friesland in 1996 zien en vertelt er iets over. Het is een uitgave van 14 pigina's
geworden en is in feite dezelfde lijst, die in voorgaande jaren achterin de
jaarverslagen van de Vlinderwerkgroep Friesland waren opgenomen. Het
overzicht is een productie van Siep en Janny Sinnema en zal in principe ieder jaar
verschijnen. U kunt dus doorgaan met het opsturen van gegevens naar de familie
Sinnema te Hemrik.
Er zijn ook een aantal mededelingen. Onder andere over het project
"nachtvlinders in het zonnetje" van de KNNV en de Vlinderstichting. Dit project
is gestart in mei 1997 en duurt 2 jaar. 1998 is een breed publieksjaar. De secretaris
heeft een stapel zoekkaarten bij zich, die door de leden kunnen worden
meegenomen ter verspreiding onder familieleden, buren, kennissen, bij
natuurverenigingen en dergelijke.
Op zaterdag 4 april 1998 is een afvaardiging van het bestuur van de
Vlinderwerkgroep naar de regionale werkgroependag geweest. Dit werd gehouden
in het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten bij Sint-Jansklooster. De
Flinteiwille Vlinderwerkgroep Friesland november 1998
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jaarlijkse organisatie ligt in handen van de Vlinderstichting, die dan veel "inside"
informatie verstrekt over haar activiteiten in het algemeen en richting landelijke
vlinderwerkgroepen. Ook de internationale vlindersituatie komt tegenwoordig aan
de orde. Verder is er tijd voor onderlinge uitwisseling van ervaringen tussen de
vertegenwoordigers van de diverse vlinderwerkgroepen. Een zeer nuttige dag.
In het blad "Vlinders" nummer 1 van februari 1998 van de Vlinderstichting
staat een lijst met deels gewijzigde Latijnse namen van dagvlinders, die in het
vervolg zullen gelden. De wijzigingen zijn overeenkomstig de in 1996
gepubliceerde (en compleet bijgewerkte) lijst met alle wetenschappelijke namen
van vlinders in Europa (door Karsholt & Razowski). Er zijn ook de nodige
wijzigingen in de nomenclatuur van macro- en micronachtvlinders.
De leden worden nogmaals geattendeerd op de internetsite van de
Vlinderwerkgroep Friesland, die kan worden bezocht via de site van de
Vlinderstichting (http://www.bos.nVvlinderstichting), of rechtstreeks naar de eigen
site van de Vlinderwerkgroep (zie voor actueel adres de omslag van de-ze
Nieuwsbrief).
De stand van zaken rond de dagvlinderatlas Friesland wordt nader
toegelicht. De redactie bestaat uit Kars Veling van de Vlinderstichting, alsmede
Piet Zumkehr en Philip Zeinstra van de Vlinderwerkgroep. Inmiddels is het
schrijfwerk begonnen aan de hand van de projectbeschrijving annex blauwdruk.
Tevens moeten er veel dia's worden gemaakt van vlinders en landschappen. De
redactie van de atlas houdt afzonderlijk van het bestuur overleg. Verslagen van de
atlasredactiebijeenkomsten worden gemaakt door de secretaris van de
Vlinderwerkgroep. 1998 is een belangrijk schrijfjaar. Wordt vervolgd..... ..
Daarna passeren enkele nieuwe vlinderboeken de revue, zoals:
1. Collins Field Guide, butterflies of Britain & Europe van Tom Tolman. Een
Engelstalige veldgids, die een waardige opvolger is van de niet meer te verkrijgen
Elseviers vlindergids van L.G. Higgins en N.D. Riley.
2. Band 2 van "Schmetterlinge und ihre Lebensräume" van de Schweizerische
Bund für Naturschutz. Het eerste deel behandelt de dagvlinders, met uitzondering
van de dikkopjes. Deel 2 bevat de dikkopjes (Hesperiidae), alsmede een aantal
nachtvlinderfamilies. Een waarlijk schitterend boek met excellente foto's.
Duitstalig.
3. De banden 5 en 6 van "Die Schmetterlinge Baden-Württembergs" met
wespvlinders, beren en uilen. Wie met deze serie is begonnen, kan niet meer
stoppen. Duitstalig. Deel 7 is in aantocht.
4. Voor de liefhebbers van microvlinders is er de nieuwe serie "Microlepidoptera
of Europe" van Apollo Books. Er zijn nu 2 delen verschenen: volume 1 die de
Pterophoridae (Vedermotten) behandelt en volume 2 waarin de Scythrididae aan
de orde komen. Prachtige afbeeldingen van de vlinders. Engelstalig. Gelechiidae
in voorbereiding.
De familie Sinnema laat zakjesdragers zien, waarvan de rupsen, als ze
actief zijn, voor een deel uit de zakjes steken en daardoor goed zijn waar te
nemen. Het gaat waarschijnlijk om Pachytella vi 1/osella, gevonden in Frankrijk.
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Na de pauze vertelt de secretaris (met behulp van een aantal dia's) iets over het
dagvlinderproject. Met name de activiteiten voor het laatste inventarisatiejaar
worden belicht. Het is de bedoeling, dat een groepje vrijwilligers een aantal witte
gebiedjes in Friesland gaat inventariseren. De deelnemers krijgen hiervoor een
onkostenvergoeding van de Vlinderstichting. Janny Sinnerna zal e.e.a.
coördineren.
Siep Sinnerna heeft een videocameraopstelling gerealiseerd, waarmee
bijvoorbeeld geprepareerde vlinders, of andere kleine objecten (eitjes, poppen)
haarscherp en uitvergroot op een televisiescherm kunnen worden getoond. Hij
geeft ons een demonstratie. Het ziet er prachtig uit
De korte presentatie over "Groene Vlinders" komt in verband met tijdnood
te vervallen. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet. Dit item bewaren we voor een
volgende keer.
Rondvraag: -de nieuwe naam van de Nieuwsbrief gekozen uit een achttal
mogelijkheden. De meeste stemmen zijn voor "Flinterwille" .
-Marten Zijlstra heeft met vleermuizen de ervaring, dat ze bij volle maan minder
vliegen dan normaal; hij vraagt of de nachtvlinderliefhebbers hetzelfde merken bij
de nachtvlinders. De meningen hierover zijn verdeeld. Wel iets om eens op te
gaan letten.
Na de rondvraag wordt de bijeenkomst om 22.00 uur beëindigd
Verslag - Gerard Bergsma.

Verslag van de excursie naar het Katlijker Schar op 9 mei 1998.
De werkschuur van lt Fryske Gea, op het erf van beheerder Klaas
Zoetendal, was het startpunt van de excursie; 16 deelnemers meldden zich rond
twee uur 's middags op een prachtige zonnige dag. Na het uitwisselen van sterke
verhalen over dag- en nachtwaarnemingen van de afgelopen weken (het leek toen
nog een mooie zomer te worden ... ..) werd besloten het bosgedeelte ten zuiden van
de werkschuur in te trekken. Zo'n tien verschillende soorten dagvlinders
(Citroenvlinder, Klein geaderd Witje, Oranjetipje, Groentje, Boomblauwtje,
Kleine Vos, Dagpauwoog, Landkaartje en Bont Zandoogje) werden op en langs de
bospaden waargenomen. Hilco Meier kreeg een lamme arm van het ombuigen
van frambozentwijgen, in de hoop hierin rupsen te ontdekken van de
Frambozenwespvlinder. Helaas: geen enkele twijg bleek ten gevolge van vraat van
de rupsen in de stengel af te breken en geleidelijk nam ook Hilco's enthousiasme
voor deze vlindersoort af. Anderen liepen met stokken in het struikgewas te slaan,
in de hoop hier nachtvlinders uit op te jagen. Dat wilde aanvankelijk niet zo
lukken. Op een gedeelte van het Katlijker Schar met kruidenrijke graslanden
waren die stokken niet eens nodig, want diverse exemplaren van de
Dwerghuismoeder (P. tenebrata) vlogen hier spontaan rond; de rups hiervan leeft
Flinterwille Vlinderwa-kgroep Friesland november 1998
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op Hoornbloem. Bracht deze dwerg al de nodige commotie teweeg, nog
enthousiaster werd men toen de Langsprietmot die op Pinksterbloem leeft, in dit
weiland werd waargenomen. Van deze Langsprietmot (Ade/a rufimitrella) werd
een aantal exemplaren gezien, steeds op de bloemen van de Pinksterbloem.
Opmerkelijk was dat deze microvlinder een groot aantal mensen op de knieën
kreeg en de vooral de fotografen moesten wel zeer diep bukken. Op de terugweg
naar de werkschuur werden nog twee familieleden van deze Langsprietmot
waargenomen, namelijk A. swammerdamella en A. reaumurella. Maar ook
spanners lieten zich nu opjagen, zoals Xanthorhoe ferrugata , X spadicearia en X
designata. Op een heideveld werden rupsen van een Drinkerups en een Hageheld
gevonden; maar de meeste belangstelling genoot hier het vrouwtje van een
Nachtpauwoog; vooral Annie Trinks kon hier haar nieuwe zeer geavanceerde
high-tech camera op uitproberen. Dat duurde overigens nog al even, omdat ze op
voet van oorlog stond met een van de belangrijkste onderdelen, namelijk de
sluiterknop. Deze deed het niet wanneer ze dat wilde en deed het wel wanneer ze
dat niet wilde. En dan is een diafilmpje gauw vol!
Uiteindelijk is alles weer goed gekomen en na een kleine pauze werd
later op de middag het heidegedeelte ten noorden van de werkschuur aan de
overkant van de weg naar Heerenveen bezocht. Hier waren natte en droge
gedeelten aangelegd en het meest opvallend waren de grote aantallen groene en
grijze Zandloopkevers die voortdurend voor ons uit vlogen. Aan het eind van de
middag werd de balans opgemaakt: we hadden zo'n 40 verschillende nachtvlinders
waargenomen, waarvan ongeveer de helft micro's. Beheerder Klaas Zoetendal had
achter· de werkschuur banken voor ons klaargezet en de meegebrachte
boterhammen en andere voedingsmiddelen werden hier genuttigd Helaas was de
voor velen broodnodige koffie niet aanwezig en al snel ging iedereen ermee
akkoord om een caféterras op te zoeken. De deelnemers werden over de
aanwezige auto's verdeeld. Siep en Janny besloten achteraan te gaan rijden om
eventuele problemen te kunnen opvangen. Deze niet serieus bedoelde opmerking
bleek even later onverwacht zeer realistisch te zijn: even voor Mildam zagen ze
midden op de weg een bekend vlindernet liggen. Door resoluut te stoppen wisten
ze dit vlindernet te redden van aanstormende autowielen. Een van de deelnemers
(we noemen geen namen) had bij vertrek vanaf de werkschuur het net op het dak
van de auto gelegd en de rest zult u begrijpen. Voor Siep en Janny was het daarna
zaak de koffiedrinkers, die uiteraard waren doorgereden. in Mildam op te sporen.

Dwerghuismoeder (Panemeria tenebrata)
Flinterwille Vlinderwel"kgroep Friesland november 1998
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Nachtpauwoog (Saturnia pavonia)
Het werd al wat schemerig toen we weer bij de werkschuur
terugkwamen; tijd om de lampen op te stellen. Uiteraard had iedereen overdag al
bekeken wat de meest gunstige plek zou zijn; gelukkig leverde dit geen territoriale
conflicten op en in korte tijd verrezen op 6 verschillende plaatsen kleine en grote
lakens en lampen. Het meest opvallend was de blacklight-lamp van Hilco Meier.
Deze ultraviolette T.L.-buis geeft voor ons onzichtbaar licht, maar dit licht wordt
door het laken fel blauw teruggekaatst. Dit gaf een zeer merkwaardig blauw effect,
dat op de Amsterdamse Achterzijdsvoorburgwal niet zou misstaan. Gelukkig
stond Hilco achter de werkschuur, zodat de plaatselijke bevolking niet in
verwarring werd gebracht. De andere opstellingen bestonden uit HPL- of MMLlampen, in de nabijheid van een laken. De deelnemers hoefden zich niet te
vervelen, want ze konden van de ene opstelling naar de andere wandelen. Zo
stonden Siep en Janny Sinnema met hun HPL achter de werkschuur, Philip
Zeinstra en Geert Schingenga gaven de voorkeur aan een bospad, zo'n kilometer
verderop en Johan en Gerrit Padding stonden verder oostelijk, op het
parkeerterrein van het Katlijker Schar. Een aggregaat zorgde in de beide laatste
gevallen voor de benodigde elektriciteit. De familie Hunneman en Hilco Meier
lokten bovendien met behulp van stroop, gesmeerd op boomstammen, vier
Roesjes (S. libatrix) en vier Braarnspinners (Tbatis). Jarnmergenoeg was het volle
maan en bleef het helder; het koelde dus snel af en dat is niet gunstig voor het
aantal waarnemingen. Desondanks zijn er 37 verschillende nachtvlindersoorten
geteld, waaronder zeker l O micro's. Opmerkelijk was de waarneming van diverse
Beukeneenstaartjes (D. cultraria). Naast nachtvlinders kwamen er ook nogal wat
Meikevers op de lakens af. Andy Saunders had op een bospad dichtbij de
werkschuur de meest bescheiden opstelling in beheer: een kleine u.v.-lamp met
accu en een vangbak met trechter, waarin de vlinders uiteindelijk terecht moesten
komen. Het geheel was uitneembaar en paste, samen met andere attributen,
perfect achterop de brommer en in de rugzak van Andy. Het was alleen jammer
dat er dus weinig te zien viel bij Andy, we moesten hem op zijn woord geloven als
hij meldde dat er weer een bijzonder exemplaar in zijn trechter was verdwenen.
Flinterwille Vlinderwerkgroep Friesland november 1998
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Rond half een 's nachts werd het zo koud, dat er nauwelijks nieuwe
vlinders werden waargenomen op de diverse lakens en we besloten te stoppen en
op te ruimen. Voor Andy kwam toen het grote moment: het openenen van zijn
vangbak. Helaas voerden we deze handeling uit onder een buitenlamp van de
werkschuur, waardoor binnen enkele ogenblikken de hele vangst in het nachtelijk
duister verdwenen was, zonder dat we er enig idee van hadden om welke soorten
het ging. Maar toch: er zaten inderdaad vlinders in de bak! Een ideale opstelling
dus wanneer je zonder het gesleep van een aggregaat in een natuurterrein wilt
nachtvlinderen. Overigens bezorgde Andy ons nog enkele spannende ogenblikken:
de brommer startte ogenblikkelijk, maar hield er ook na zo'n honderd meter weer
even snel mee op. Dat gebeurde nog enkele keren, maar toen hoorden we toch een
regelmatig gebrom in verte verdwijnen. Wij stapten in onze auto en reden voldaan
huiswaarts, maar onze gedachten waren onderweg regelmatig bij Andy, want hij
had nog een koud tochtje te gaan op zijn brommer naar Sneek.
Siep Sinnema

Beukeneenstaartjc (Drepana cultraria)

Roesje (Sco/iopteryx libatrix)

Verslag excursie Fochtelooërveen
Op 27 juni 1998 kon de dagexcursie in het Fochtelooërveen ondanks het slechte
weer toch doorgang vinden. Dit slechte weer geldt natuurlijk al voor het hele

vlinderseizoen. Hierdoor moest helaas de avondexcursie worden afgeblazen, maar
er komt het volgende seizoen zeker nog een andere gelegenheid
Op deze zaterdag kwamen er rond 14.00 uur zeventien deelnemers bij de
werkschuur van Natuurmonumenten bijeen. In verband met het dreigende slechte
weer werd in overleg besloten om vanuit het Plantsoen (een strook bos tussen het
Fochtelooërveen en het plaatsje Ravenswoud) het Veen in te gaan. Vanaf deze
plaats is het mogelijk om via een van de vele aanwezige kades in het veengebied
binnen te dringen. Deze kades zijn kunstmatig opgeworpen ten behoeve van de
waterhuishouding. Op deze kades groeien o.a. Ronde en Langbladige Zonnedauw,
Veenbes, Moeraswolfsklauw en diverse Heidesoorten. Vanaf deze kades hadden
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we ook de gelegenheid om diverse velden van de voor het Veenhooibeestje
(Coenonympha tul/ia) onontbeerlijke Eenarig Wollegras van dichtbij te zien.
Aan dagvlinders hebben we toch nog de volgende soorten gezien:
Koevinkjes, Bruine Zandoogjes, Groot Dikkopjes, Klein Geaderde Witjes, een
Boomblauwtje, een Atalanta en tussen de heide Heideblauwtjes. En gelukkig want daar was het eigenlijk toch ook een beetje om te doen- lieten ook de
Veenhooibeestjes zich zien. Een viertal liet zich voorzichtig bewonderen, en
gezien het kleine aantal wat totaal in het Veen aanwezig is, mochten we hier zeker
niet ontevreden over zijn. Aan nachtvlinders zagen we enkele soorten die thuis
horen op vochtige terreinen en op zandgronden Dit waren de soorten Macrochilo
cribrumalis, Nola aerugula, en de ldaea muricata. Op de heide kwamen we nog
de Roodbandbeer en enkele Heispanners tegen. Ook troffen we nog enkele rupsen
van de Nachtpauwoog aan. Daarnaast werden er nog diverse jonge rupsen op
meerdere wilgen gezien van de Grote Hermelijnvlinder.
Naast de vlinders konden we nog enkele andere leuke waarnemingen
doen zoals: de Bruine Glazenmaker (hopelijk zijn de dia's gelukt!!), Heikikker,
Rietgors en de Bruine Kiekendief. Omdat het aangekondigde slecht weer ook
daadwerkelijk kwam hebben we de excursie op het laatst toch nog wat moeten
inkorten, maar ondanks dit was het een geslaagde middag.
Grietje de Lange
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Veenhooibeestje ( Coenonympha tul/ia)
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Vlinderwerkgroep te Allardsoog
Op 15 augustus 1998 heeft de Vlinderwerkgroep een excursie gehouden op
het terrein van het Fryske Gea bij Allardsoog. We begonnen om twee uur in de
middag met een wandeling, waarbij vooral werd gelet op de dagvlinders. In de
avond werd de lampen opgesteld voor de nachtvlinders. In totaal werden ongeveer
110 soorten waargenomen. En de vraag is natuurlijk of er weer verrassingen
tussen zaten.
De middagexcursie begon met redelijk weer, maar gedurende de tweede
helft was er af en toe wat regen. Niet ideaal dus. Van de 10 soorten dagvlinders is
de Bruine Vuurvlinder het vermelden waard We troffen een paar aan op droge
heide in het gedeelte, dat bekend staat onder de " Bakkeveense Duinen ". Het is
van groot belang deze soort voortdurend te volgen, omdat er sprake is van
inkrimping van areaal met name in het zuiden en westen van ons land. De
populaties in het noorden van het land staan eveneens onder druk, maar of dat
gepaard gaat met areaalverlies staat nog niet vast. In een bosje dwarrelden een
paar Bonte Zandoogjes rond. Op en langs de heide troffen we
het
Zwartsprietdikkopje aan, Boomblauwtje, Heideblauwtje en Kleine Vuurvlinder.
De middagexcursie was er een van lange duur! l\.1aar liefst vijf prachtige
uren hebben we waarnemingen gedaan in dit grote en gevarieerde gebied. Het
gezelschap had er schik in ook te kijken naar kevers, sprinkhanen. bijen, libellen,
wantsen en zelfs paddestoelen. Van de laatste gr~p hebben we een lijstje van
pakweg tien soorten gemaakt, dat we samen met de vlindergegevens hebben
aangeboden aan het Fryske Gea. Het is interesssant om in dit verband even de
Geringde Vlekplaat ( Paneolus fimiputris ) te noemen. De soort is recent
toegenomen, maar wordt ondanks dat toch als bedreigd beschouwd. De Geringde
Vlekplaat is een soort van mest en hij stond hier op de uitwerpselen van de
Schotse Hooglanders!!
's Avonds werden de lampen opgesteld en wel op een heideterreintje, dat
tussen twee bossen in lag geklemd We stonden aan de rand van die bosjes en dan
met vier opstellingen. De motten konden dus maar komen!! Prachtig was de
Eekhoorn ( Stauropus fagi ), waarvan de rups mogelijk hier ter plekke was groot
geworden door de aanwezigheid van de voedselplanten zoals Zomereik en Berk.
Een tweede, maar veel gewonere soort, die eveneens op berk voorkomt, is de
Berkenbrandvlerkvlinder ( Pheosia gnoma ). Natuurlijk verschenen er ook
soorten, die typisch zijn voor de heide. Verrassend was het verschijnen van een
prachtige Veelvraat ( Macrothylacia rubi ), Vals Zwartopwitje
(Epirrhoe
tristata) en Roodbont Heide-uiltje ( Anarta myrtilli ). De laatste hadden we
overdag meer gezien dan 's nachts. Hij behoort tot de categorie van de dagactieve
nachtvlinders.
Verder noem ik nog even de schitterende Breedbandhuismoeder ( Noctua
jimbriata ), waarvan er 2 exemplaren verschenen, tegenover de Gewone
Huismoeder ( Noctua pronuba) met maar liefst 37 exemplaren.
Flinterwille Vlinderwei-kgroep Friesland novei-nbei- 1998
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Nog even wat Microlepidoptera. Leuk waren twee soorten van de
Gelechiidae-farnilie namelijk Stenolechia gemme/la en Hypatima rhomboidel/a. In
het begin van 1999 komt voor het eerst een boek uit over deze familie. Het valt
sterk aan te raden het aan te schaffen. Dat geldt ook voor andere werken van
Microo\jes. Zo zijn er twee uitstekende boeken over de Pyralidae verschenen en
een van de Oecophoridae, alle compleet geïllustreerd!! Een van de mooist
getekende Pyraliden was Dioryctria abietella, een grijze schoonheid, versierd met
zwarte en witte vlekjes en streepjes, gebonden aan naaldhout en beslist niet
algemeen. Endotricha jlammealis deed met zijn oranje kleur niet voor hem onder
en dan had je nog Crambus erice/la, algemeen op heide net als het paarsbont
gekleurde bladrollertje O/ethreutes schulziana.
Jammer, dat de temperatuur na twaalven sterk daalde. De thermometer van
Marten Hunneman wees om half een zeven graden aan. Alle motten hielden het
voor gezien en wij dus ook. Terugkijkende kunnen we echter vaststellen, dat het
weer een schitterende en zeer gezellige dag was geweest, waard om tot traditie te
verheffen! !
Rest mij nog onze gastheer Johannes Naberman te bedanken voor zijn
gastvrijheid en voor zijn uitvoerig verhaal over het natuurgebied.
Philip Zeinstra

Vals Zwartopwitje (Epirrhoe tristata)
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Bijzondere waarnemingen 1997
Dagvlinders
In tegenstelling tot 1996, een prima trekvlinderjaar, zijn er in 1997
slechts enkele Distelvlinders (Vanessa cardui) gesignaleerd; de eerste werd dit
jaar in Friesland gezien op 9 april in Reduzum (S.Borger-Couperus). Daarentegen
is de Atalanta (Vanessa atalanta) wel regelmatig waargenomen; op 22 juli zag de
heer Dijkstra zelfs twee parende Atalanta's in een Dennenboom in Dronrijp. De
Rouwmantel (Nymphalis antiopa) vloog in Drachten (H.Bijl) en op Terschelling
(P.Zumkehr). Van de Gehakkelde Aurelia (Polygonum c-album) zijn slechts 6
waarnemingen binnengekomen. Goed nieuws is, dat het Veenhooibeestje
(Coenonympha tul/ia) weer gezien is in het Fochtelooërveen (G. de Lange).

Macro-nachtvlinders.
Op 31 augustus werd Johan Fokkerna verrast door een melding van een
Oleanderpijlstaart (Daphnis nerii) in Leeuwarden; bijzonder genoeg voor de
Leeuwarder Courant om er een artikel aan te wijden. Deze trekvlinder was dertig
jaar geleden ook in Leeuwarden gezien.
De familie Hoornveld ving op 31 mei Papestra biren in Bakkeveen. Volgens
Lempke (1985) in "Vlinders van Friesland" is deze uil uitsluitend bekend van
Terschelling, waar hij tweemaal is waargenomen. De rups leeft vooral op Bosbes
(Vaccinium).
Gerrit Tuinstra ving op 22 maart de uil Conistra ligula in Drachten. In
Schubnieuws (mei 1996) was extra aandacht gevraagd voor deze zeldzaam
geworden vlinder in Nederland. De vlinders van het geslacht Conistra komen in
het voor- en najaar graag op stroop en overwinteren als vlinder. De waarnemingen
van de groene uil Actebia praecox in Gorredijk (Hunneman) en Schapedobbe
·(excursie Vlinderwerkgroep) is al besproken in de nieuwsbrief van maart 1998.

Oleanderpijlstaart (Daphnis nerii)
Flinterwille Vlinderwerkgroep Friesland november 1998
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Micro-nachtvlinders
Op 20 mei werden enkele exemplaren van de langsprietmot A dela
fibulella op Gewone Ereprijs (Veronica chamaedrys) bij Wijnjewoude
aangetroffen. De eerste waarneming in Friesland was op 25 mei 1991 tijdens een
excursie van de N.E.V.-afd.Noord in de Lindevallei bij Wolvega (Jaarverslag
Vlinderwerkgroep 1991 en 1993).
In oktober zijn diverse mijnen van Phyllonorycter leucographel/a op Vuurdoorn
gevonden in Allardsoog bij Bakkeveen (J.Kuchlein). Later werden er meer
vindplaatsen gemeld, namelijk Hemrik, Leeuwarden. Harlingen en Sneek (L.Bot).
Deze mineerder was nog niet eerder in Friesland waargenomen.
Janny Sinnema

Over een bijzondere huisgenoot
In de maand september van dit jaar kreeg ik een prachtig motje onder ogen.
Het zat in een jampotje en het was een van de honderden exemplaren, die een
mevrouw uit Wolvega in huis had De last, die men ondervond, was niet zozeer de
aanwezigheid van de vlindertjes zelf, maar veeleer de aanwezigheid van de larven
in allerlei voedsel, dat voor kortere of langere tijd was opgeslagen. Men wilde
natuurlijk weten, wat voor een soort het was en wat er tegen te ondernemen viel.
Even het signalement. Spanwijdte ruim anderhalve centimeter. De basishelft van
de voorvleugels was wit en leek besprenkeld met donkere stipjes. Het andere deel
was warm oranje gekleurd en bleek te zijn voorzien van drie donkere
dwarsbanden. Een juweeltje om te zien dus, althans met behulp van een
microscoop. Aan de uitgebreide palpen was te zien, dat het om een Pyralide ging.
Dus even kijken in de Pyraliden-boeken van Palm en Goater. Geen resultaat en dat
kwam door de kwaliteit van de afbeeldingen. Maar in het aardige boeltje
" Kleinschmetterlinge " van Kaltenbach stond hij een uitstekend weergegeven. Het
bleek Plodia interpunctella te zijn. De schade bestond uit het consumeren van
allerlei soorten producten door de rupsen. In een la bijvoorbeeld lag een veelheid
aan koeltjes en daarin verscheen alras een flinke serie gangetjes. Hetzelfde lot was
een voorraadje chocola beschoren. Een en ander gaf uiteraard een onsmakelijke
aanblik Dit werd nog eens verergerd doordat de gangen vol zaten met
spinseldraden. De rupsen hadden zich ook toegang verschaft tot een zak meel.
Vervolgens vraten zij zich door het papier en begonnen met het meel van de zak
die ernaast stond!!
Het is bekend, dat P/odia interpunctel/a zich voedt met een veelheid aan
producten zoals allerlei noten, en diverse soorten gedroogde vruchten. Hij wordt
dan ook onder de categorie van de voorraadinsekten gerangschikt. De betreffende
mevrouw had de rupsen op de meest uiteenlopende plaatsen aangetroffen. De
vraag was op welke manier tot bestrijding kon worden overgegaan. Hierover werd
contact opgenomen met de Plantenziektenkundige Dienst in Wageningen. Men
Flinterwille Vlinderwerlcgroep Friesland november 1998
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raadde aan het huis van tot top teen te re1mgen en het te bewaren voedsel
onbereikbaar voor de rupsen te maken zoals het bewaren in bussen en dergelijke.
Te oordelen naar het uitvoerige verhaal is het huis tot in de kleinste hoekjes
geïnspecteerd Zo werden de naden in het plafond nagetrokken met sateh-stok;jes
en nergens was nog een plekje te vinden waar niet stofgezogen was of uitgebreid
gesopt!! Naderhand bleek dat het succes had gehad Het blijft echter zaak alert te
blijven. Plodia interpuncte/la vliegt namelijk het gehele jaar door en als je een
paar exemplaren over het hoofd hebt gezien, dan kan de plaag opnieuw beginnen.
Verder kan de ontwikkeling van de rups twee weken tot twee jaar in beslag
nemen. Dus op het moment, dat je denkt, dat je er vanaf bekend, kun je wederom
bedrogen uitkomen.
In " Kleine vlinders "van J.Kuchlein staat een verspreidingskaart. Hieruit
blijkt, dat hij in het noorden van ons land is waargenomen. Pas ten zuiden van de
lijn Amsterdam-Zwolle lijkt hij algemeen voor te komen. In de provincie
Friesland prijkt slechts een stipje en wel te Leeuwarden. Het gaat om een melding
van Albarda. Dat is ruim honderd jaar geleden. En vervolgens een tweede
exemplaar uit Leeuwarden namelijk van Dijkstra en wel in 1961.
Na 1961 zijn bij de Vlinderwerkgroep nog meer meldingen bekend:
Appelscha ( 3-12-89 ), Ureterp ( 13-8-93 ), Hemrik ( in huis op 3-5-95 ),
Terschelling ( 22-5-95 ), Drachten ( rupsjes uit schildpaddenvoer bij de familie
Hoomveld; deze kwamen uit op 12-12-95) en in 1997 diverse rupsen en poppen
in een pot rijst op school bij Siep Sinnema (Drachten). Daar komt dus bij:
september 1998 te Wolvega!!
Philip Zeinstra.

Plodia interpunctella
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Nieuw verschenen boeken
In de serie "Die Schmetterlinge Baden-Württembergs" is verschenen
deel 7: Nachtfalter V. Dit deel behandelt het laatste gedeelte van de familie van
de Noctuidae. Het boek kost f 118,-.
Het boek omvat maar liefst 582 bladzijden; van iedere soort is opgenomen een
verspreidingskaartje van Zuid-Duitsland, een uitgebreide beschrijving van de soort
in alle stadia, een beschrijving van het landschap waarin de soort voorkomt, een
diagram waarin de vliegtijd is weergegeven en niet te vergeten prachtige
kleurenfoto's van de soort in diverse stadia. Het boek bevat maar liefst 483
kleurenfoto's.
Eerder verschenen in deze serie:
Band 1 en 2 ( dagvlinders).
Band 3 en 4 ( Wortelboorders, Pijlstaarten, Eenstaarten, Notodonten etc.).
Band 5 en 6 ( Wespvlinders, Beren en Uilen).
Voor de determinatie van rupsen is een prachtig Engels boek verschenen:
"The Colour ldentification Guide to Caterpillars of the British Isles" . Dit
boek van Jim Porter bevat maar liefst 850 kleurenfoto's van rupsen op hun
voedselplant, vergezeld van een uitgebreide beschrijving van de rups, de bekende
voedselplanten, etc. Bij elke foto is vermeld of de gefotografeerde rups in de
natuur is gevonden of is opgekweekt uit eieren van gevangen wijfjes. Het boek
heeft dezelfde uitgever als het bekende boek van Skinner over de Moths of the
British Isles en is bedoeld als aanvulling hierop. Het omvat 275 bladzijden en kost
f 149,-.
Beide boeken zijn beslist aanraders; op de najaarsvergadering zullen ze
ter inzage liggen. Ze zijn o.a. te bestellen bij entomologie-speciaalzaak Vermande}
te Hulst.
Siep Sinnema
Bestellen "Overzicht Vlinderwaarnemingen in Friesland in 1996"
Zoals bekend is door ons een boekje vervaardigd, waarin een overzicht wordt
gegeven van de waargenomen vlinders in Friesland in 1996, in dezelfde stijl als de
lijsten die voorheen achterin het Jaarverslag van de Vlinderwerkgroep waren te
vinden. Nu het verschijnen van deze jaarverslagen tot het verleden behoort, leek
het ons toch wel een gemis wanneer de overzichten tevens zouden verdwijnen.
Daarom hebben we in het voorjaar 25 exemplaren gedrukt, maar die zijn
ondertussen voor de kostprijs van f 5.-. geheel uitverkocht. Mocht u nog
belangstelling hebben voor een exemplaar, bel dit dan even naar ons door; ik druk
dan het aantal bestelde exemplaren af en neem ze mee naar de najaarsvergadering
op 17 november a.s .. Wel snel reageren dus!
Siep Sinnema
Flinterwille Vlinderwerkgroep Friesland november 1998
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Noteer deze data in uw agenda!
17 november 1998
22 november 1998
31 januari 1999
21 maart 1999

19. 30 uur Najaarsbijeenkomst te Leeuwarden.
14.00 uur N.E.V.-afd. Noord te Groningen.
14.00 uur N.E.V.-afd. Noord te Leeuwarden.
14.00 uur N.E.V.-afd. Noord te Leeuwarden.

21 november en 19 december 1998: Open dagen ("liefhebbersdagen") van de
afdeling Entomologie van de Universiteit van Amsterdam. Let wel: deze
liefhebbersdagen zijn alleen toegankelijk voor leden van de N.E. V.!

