
Flinterwille  Vlinderwerkgroep Friesland    oktober 2020 

 

 

3 

Stand van zaken “Dagvlinders in Fryslân, veranderingen vastgelegd”  

Siep Sinnema 

 

De productie van ons nieuwe boek ligt nog steeds prima op schema. De meeste 

teksten zijn klaar, de meeste foto’s zijn geselecteerd en de ontwerper en vormgever 

is al bezig om de eerste pagina’s met soortteksten op te maken en klaar te maken 

voor de drukker. In dit tempo hopen we het boek 
in de eerste maanden van 2021 te kunnen 

publiceren. Verder hebben we op financieel 

gebied alles goed op de rails. Diverse instanties 

zijn benaderd voor subsidie en die acties hebben 

succes gehad. Ook de sponsoractie onder de leden 

van onze Vlinderwerkgroep werd een groot 

succes: alle beschikbare dagvlindersoorten 

hebben een sponsor gevonden! Uiteraard hebben 

we nog geen idee hoe en wanneer we de 

presentatie van het eerste exemplaar van ons boek 

gaan organiseren. Door de corona-problematiek 
kunnen we een feestelijke bijeenkomst met onze leden en met genodigden voorlopig 

wel vergeten. Rekening houdend met de situatie zullen we te zijner tijd plannen 

maken. We houden jullie op de hoogte via onze website en via de e-mail, te zijner 

tijd ook over de mogelijkheid om een boek te reserveren.  
 

Verslag excursie Kiekenberg 8 augustus 2020    Luut de Zee 

 

Het was een heel bijzonder jaar waarin vrijwel alle excursies niet doorgingen. Er zijn 

wel vaker excursies van de Vlinderwerkgroep Friesland afgelast en bijna altijd is dan 

het slechte weer (regen wind, kou) de reden van afgelasting. Maar dit jaar hadden 

we de twijfelachtige primeur dat excursies om andere redenen werden afgelast. De 

eerste excursie konden niet doorgaan vanwege het coronavirus. En op 8 augustus 
werd de middagexcursie in het Tolheksbos en de Kiekenberg afgelast om een andere 

bijzondere reden. Het was zo heet, ver boven de 30 graden, dat we niet verstandig 

vonden om op pad te gaan. Achteraf gezien was dit ook een goede beslissing. Die 

middag was het inderdaad zo heet, dat vlinders zich ook weinig lieten zien. Waar 

normaal het gesproken op de vlinderstruiken op zonnige dagen wemelt van de 

vlinders, stonden de vlinderstruiken er op deze snikhete middag grotendeels verlaten 

bij. Maar gelukkig kon de avondexcursie in de Kiekenberg wel doorgaan, uiteraard 

met inachtneming van de coronaregels. De temperatuur was ’s avonds en ’s nachts 

uitstekend om te nachtvlinderen. Nadat we ons hadden verzameld op de 

parkeerplaats aan de Siebe Annesweg, gingen we op zoek naar geschikte plekken 

voor de lampen. Op korte afstand van elkaar is er bos, natte en droge heide en 
grasland, dus de verwachting was dat we soorten uit verschillende biotopen op de 

lakens zouden mogen verwelkomen. Er werden zes lampen geïnstalleerd. Vier (Siep 


