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Links: 

windepijlstaart 

(Agrius 

convolvuli) 

(zie pag. 7) 

 

Rechts:  

blauw weeskind 

(Catocala 

fraxini)en rood 

weeskind 

(Catocala nupta) 

op smeer. 

(zie pag. 10) 

 

Foto’s: 

G.Tuinstra.  

 

 

Verschillende soorten 

op smeer: o.a. zwart 

weeskind, roesjes, 

huismoeders en 

halmrupsvlinder. 

Foto: R. Ynsen (zie pag. 

34) 
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decentella) twee, van Wolfspootoogklepmot (Pseudopostega auritella) twee en van 

Elzenooglapmot (Bucculatrix cidarella) twee. Die laatste drie soorten zijn vrij 

zeldzaam. De rupsen van Esdoornvruchtmineermot leven van de vruchten van 

esdoorn, hoe kan het ook anders met zo’n naam. De Wolfspootoogklepmot is een 

prachtige microvlinder, helemaal wit met een zwarte vlek op de rug. Hoewel de 

waardplant van deze vlinder algemeen voorkomt in Nederland (namelijk wolfspoot), 

is de vlinder zeer zeldzaam en wordt slechts sporadisch gezien. 
Dan nog even kort aandacht voor de laatste micro die ik zal benoemen. Het 

Naaldkunstwerkje (Promalactis procerella) (Foto: zie pag. 21) is vrij algemeen in 

Nederland en ook sinds 2018 bekend uit het Leeuwarder Bos. De rupsen van deze 

soort leven van mossen en korstmossen, welke soorten daarvan is niet bekend. De 

soort wordt echter geassocieerd met de aanwezigheid van naaldbossen. Die zijn niet 

aanwezig in het Leeuwarder Bos of de Kleine Wielen. Wel staan er wellicht 

naaldbomen in tuinen van de bebouwing rondom beide gebieden. Maar toch is het 

best bijzonder dat we dit vlindertje vangen en daarnaast is het ook een bijzonder 

mooie vlinder.  

Veel van deze lokaal bijzondere waarnemingen zijn te herleiden naar de 

aanwezigheid van zomereik. Deze staan wel her en der in het Leeuwarder Bos, maar 
in de Kleine Wielen staan bosschages en wegbermen er vol mee. Dit verklaart voor 

een deel het verschil in nachtvlinders.  

Verder hebben we steeds op andere plekken genachtvlinderd, zowel in recreatieve 

gedeelten, als in de meer natuurlijke gedeelten, om maar zoveel mogelijk mee te 

pakken van de diversiteit van het gebied.  

Voor wie mee wil doen aan de soortenjaren 2020-2021 in de Kleine Wielen, het 

enige wat je hoeft te doen is je waarnemingen uit dat gebied in te voeren op 

Waarneming.nl of door te geven aan mij. Voor een overzicht wat er al gevonden is, 

zie https://waarneming.nl/bioblitz/fff-soortenjaren-kleine-wielen. De teller staat op 

dit moment op 1716 soorten. 

 

 
Nachtvlinders in Stiens       Regina Ynsen 

 

Al vele jaren tel ik dagvlinders maar sinds 2018 tel ik ook de nachtvlinders in mijn 

tuin in Stiens. Het is een tuin met meerdere Vlinderstruiken en (wilde) bloemen, ook 

huur ik een stukje groenstrook van de gemeente waar o.a. hoge Elzen en veel struiken 

staan. 

Het eerste nachtvlinderjaar 2018 was een leerjaar, leren determineren en informatie 

lezen over de levenswijzen van de nachtvlinders. Door de informatie en wat ik zelf 

in mijn tuin waarnam heb ik mijn tuin weer een beetje aangepast. Ik heb nu meer 

plaats gemaakt voor planten als Dagkoekoeksbloem, Spoorbloem, Duizendschoon, 
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Witte wederik en Smalle weegbree. Het is me opgevallen dat op Weegbree vaak 

rupsen van de Volgeling zijn te vinden. 

Het jaar 2020 heeft weer mooie waarnemingen opgeleverd. Wel mindersoorten als 

in 2019, misschien heeft dit met de weersextremen te maken, maar desondanks wel 

een paar soorten in mijn tuin die ik de jaren daarvoor nog niet had waargenomen. 

Dit jaar ben ik ook meer bezig met het maken van smeer. Er staat altijd een schaaltje 

met overrijp fruit, liefst bananen, met daarover wat smeer en bijna elke avond breng 
ik smeer aan op een paar Elzenboomstammen. Op 17 juli leverde dit 45 huismoeders 

op en veel weidehalmuiltjes. Ook andere fraaie nachtvlinders wisten de smeer te 

vinden (Foto: zie pag. 23), zoals het rood weeskind, roesje en levervlek. Het meest 

bijzonder waren half juli de drie exemplaren van het zwart weeskind, in kleur 

variërend van bruin tot zwart. Tot 11 september heb ik deze vlinder af en toe 

waargenomen op smeer, die van 11 september 

was helemaal afgevlogen. 

Ondanks minder soorten dit jaar was het toch 

weer een mooi nachtvlinderjaar, met ook nog de 

basterdwederikgalmot, katoendaguil, de bruine 

grasuil en een bezoekje van de windepijlstaart op 
28 augustus. 

 

 

 

Gjin Argusflinter en ek gjin Stikelflinter      Sake P. Roodbergen 

N.B.: dit artikel is in het Fries geschreven; een Nederlandse vertaling vindt u in de  

versie van deze Flinterwille, die op onze website te vinden is op pagina 42. 

 

 Twa soarten dêr’t Anneke en ik op ús fytstochten altyd nei útsjogge binne de 

Stikelflinter (Distelvlinder) en de Argusflinter (Argusvlinder) (Foto: zie pag. 20). 
In bysûndere trekflinter en in noch mear bysûndere standflinter. Alteast sa liket it dit 

jier. It is yn myn belibbing noch nea foarkommen dat ik yn in jier fan beide soarten 

net ien sjoen haw.  

It is bekend dat de yntrek fan de Stikelflinter grutte fariaasjes kent yn oantallen en 

somtiden mei geweldige oantallen, mei tûzenen ús kant opfljocht en opwaait, mar in 

oar jier yn hiel lytse oantallen ferskynt. Mar hielendal net ien.. 

Deselde fariaasje , mar mei wat minder grutte útsjitters, jildt foar de Argusflinter.  

Zwart weeskind en huismoeder op smeer. 

Foto: R. Ynsen 


