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Determinatiedag 11 januari 2020 Jannie Sinnema 

 

Al vroeg werd Leo Bot van de bus in Drachten en Joop Kuchlein bij de B&B in 

Beetsterzwaag door Siep opgehaald. De koffie stond al klaar toen de eerste 

werkgroepleden kwamen. Zoals ieder jaar zorgden Abel en Francisca Jagersma voor 

wat lekkers bij de koffie! Saskia Hoornveld kwam met Hessel mee, zodat ze nu 

Francisca kon helpen met verschillende huishoudelijke taken, zoals 18 personen van 
koffie, thee, taart, later soep met broodjes voorzien en ook nog afwassen. Geweldig 

bedankt dames! 

De te determineren vlinders op foto’s werden via de beamer geprojecteerd op een 

scherm. Er waren dit jaar slechts enkele microvlinders in potjes zodat iedereen 

aandachtig deze foto’s kon bekijken. Discussie vond bij microvlinders geregeld 

plaats tussen de drie specialisten: Joop, Leo en Gerrit Tuinstra. Tegelijkertijd werden 

diverse boeken bestudeerd en diverse sites op internet bekeken. Ook werden er 

enkele foto’s vertoond van vlinders uit China door Jaap Schelvis, die echter niet op 

naam konden worden gebracht. Jaap had ook voor liefhebbers enkele exemplaren  

van een boek over macrofotografie mee, waarin hij zelf ook twee hoofdstukken in 

heeft geschreven: 
Praktijkboek macrofotografie, laten zien wat je niet ziet. Uitg.Nederpix,  ISBN 978-

90-79588-084 

Om ongeveer vijf uur waren de meeste liefhebbers naar huis. De een kwam met 

foto’s, de ander om op een ontspannen manier ervaring op te doen of gewoon voor 

de gezelligheid. Een ieder wordt hierbij bedankt voor hun bijdrage aan deze 

geslaagde dag. 

 

 

Eitjes Sleedoornpage zoeken in Wolvega 22 februari 2020 Jannie Sinnema 

 

 Om 10 uur waren er 11 personen aanwezig op het parkeerterrein van de ijsbaan in 

Wolvega, waaronder Sicco, Menno en Rob van de Vlinderstichting uit Wageningen 
en omgeving. Reinie had in de kofferbak van de auto weer een krat staan met warme 

koffie, bekers, melk, suiker en koekjes. Een medewerker van de ijsbaan had voor 

ons het hek, een kleedkamer en de deur van een toilet geopend, zodat we eerst 

redelijk warm binnen van de koffie konden genieten. Buiten stond een stevige koude 

wind. Hierna liepen we om de ijsbaan, of beter gezegd een grote waterplas, heen om 

op de wal de enkele sleedoorns te bekijken. Helaas leverde de zoektocht niets op. 

We stopten om 11 uur en bedankte een andere medewerker voor het gebruik van 

kleedkamer en toilet, die erna alles weer afsloot. 

Hierna reden we naar de sportvelden om vervolgens daar verder te zoeken. We liepen 

gezamenlijk het wandelpad af en op de hoek stonden mooie struiken van de 

sleedoorn. De gemeente had onze wensen ten aan zien van beheer uitgevoerd: enkele  
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kleine boompjes langs de rand waren afgezaagd, zodat de sleedoorn meer licht kon 

krijgen. We hebben vele struiken met een koude wind en dreigende lucht afgezocht 

met z’n allen. Harry Bosma had zelfs lieslaarzen aangetrokken, zodat hij in de sloot 

kon staan om daar eitjes te zoeken. Helaas zijn er geen eitjes gevonden. Buienradar 

gaf intussen aan dat de weersomstandigheden nog slechter zouden worden. Daarom 

stopten we met onze zoektocht om ruim 13.00 u. 
 

 

Waarnemingen van De Bongerd met o.a. de zwarte oogbladroller 

 Epinotia nigricana, nieuw voor Friesland.       Gerrit Tuinstra 

 

In 2010 heb ik een aantal keer nachtvlinders geïnventariseerd nabij Appelscha, in 

een tweetal terreinen van Staatsbosbeheer: de Bongerd en het daar dichtbij gelegen 

Kraaiheidepollen. De Bongerd is een dagrecreatieterrein, alsook een voormalige 

boomgaard (vandaar ook de naam; er staan ook nog een paar oude fruitbomen) en 

aan de rand van het gebied ligt een bosrand met diverse soorten naaldbomen. Het 

lijkt erop dat deze bomen hier speciaal aangeplant zijn, als een ‘pinetum’. De 
Kraaiheidepollen is een smalle strook heide met aan weerszijden voornamelijk 

naald- en gemengd bos. Beide terreinen worden van elkaar gescheiden door een 

smalle strook bos.  

De inventarisatie was niet heel uitvoerig. Er werd met de lamp geïnventariseerd 

op 27 juni en 7 en 25 juli. Daarnaast werd het gebied nog een aantal keer overdag 

(en/of in de avond) bezocht, waarbij in hoofdzaak de naaldbomen werden 

onderzocht op aanwezige nachtvlinders, met name micro’s, door ze op te jagen uit 

de takken. De diverse bezoeken leverden in totaal bijna 450 waarnemingen op, van 

in totaal maar liefst 313 verschillende soorten. Onder de macronachtvlinders werden 

diverse interessante soorten waargenomen zoals bruine groenuil Anaplectoides 

prasina, steenrode grasuil Apamea lateritia, bleke grasworteluil Apamea 

lithoxylaea, satijnen spikkelspanner Deileptenia ribeata, loofboomdwergspanner 
Eupithecia exiguata, brummelspanner Mesoleuca albicillata, schijnnonvlinder 

Lieslaarzen bleken toch wel erg gemakkelijk.            Barre omstandigheden! 


