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Rups Piramidevlinder, bezig om zich in te 

spinnen 

 

 (zie pag. 23) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rups Piramidevlinder (Amphypira 

pyramidea). 

 Argusvlinder ( Lasiommata 

megera). 

Foto: S.Roodbergen. (zie 

pag. 34)  

 Splinterstreep (Naenia typica). Foto: J. 

Schelvis (zie pag. 28) 

Boven: Piramidevlinder, zojuist verpopt. 

 

Rechts: zojuist uitgeslopen Piramidevlinder. 

 

Foto’s: J. Schelvis (zie pag. 27) 
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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 
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Ik herinnerje my it jier 2017 doe’t ik op 4 oktober lâns it fytspaad fan de Rykswei 

32 (RW32) fan it fiadukt by Akkrum nei de Heafeartsbrêge -in ôfstân fan twa 

kilometer- tsientallen Argusflinters waarnaam en aardige foto’s meitsje koe fan syn 

besite oan de giele komposyt Hynstebitter (Vertakte leeuwentand, Leontodon 

autumnalis). 

Us fytstochten fan dit jier lykas om de Deelen hinne, rjochting De Tynje, troch it 

Tynjester Bosk, rjochting Nijbeets, Boarnburgum, De Wylgen, De Veenhoop en sa 
troch it Lege midden wer werom nei Akkrum, en in oar rûntsje: om de Snitsermar 

hinne, dy’t wy makken yn alle seizoenen as it in bytsje kreas waar wie: op net ien 

fan dy deitochten  seagen wy ien fan de twa neamde soarten Deiflinters. In 

opmerklik, negatyf gegeven, mar ek sa’n ‘nulmeting’ hat syn wearde yn de statistyk. 

It wie dien sa like it, mar sjoch hjir.. dêr wie se noch! 

Fannemoarn, kertier oer alven. Ik fotografearje in lette Lytse wite koalflinter yn ús 

tún. Dêr dwarrelt samar ynienen in ljochtbrune flinter om my hinne. Giet foar ien 

momint op it kezyn sitten, ik meitsje hastich in foto; sy fljocht fuort en ik sjoch har 

ek net wer. In Argusflinter! Dochs noch ien, dit jier. In wyfke. 

Veenhooibeestjes in het Fochtelooërveen       Judith Bouma 

 

MOEILIJK, JA MOEILIJK, om te 

vertellen dat ik na achttien jaar stop als 

vrijwilligster met het monitoren van mijn 

Veenhooibeestjes! 

Een hele bijzondere periode waarin ik 

ontzettend veel geleerd heb met alle hulp 

die een mens kan wensen. 

Dit alles mondde uit in meer dan 
alleen de bijzondere Veenhooibeestjes. 

De overige dagvlinders kwamen erbij, de libellen en de rupsen van voornamelijk 

nachtvlinders ook, alsmede de imago’s van de nachtvlinders. Maar ook bijzondere 

waarnemingen in het veen zoals onder andere een Gevlekte glanslibel, Tengere 

grasjuffer, Grote mierwespen, Veenheidezakdragers et cetera. Dit alles betreft een 

virus waar ik destijds niet op gewezen werd en niet aan ontkomen ben.  

Daarnaast kwam een website over het Fochtelooërveen tevoorschijn, waarover op 

het world wide web destijds nauwelijks iets te vinden was. Deze heb ik op eigen 

initiatief met veel plezier gemaakt. Duidelijk een bron van informatie gezien de vele 

reacties. Misschien nu eindelijk ook eens tijd vrij maken om verder te gaan met het 

compleet vernieuwen van deze website, zodat deze ook geschikt is voor tablets en 
mobieltjes. 

Doordat het een statische webpagina is, heb ik als aanvulling een 

Facebookpagina over het Fochtelooërveen gemaakt waarin ik zeer regelmatig 

allerlei informatie deel met meer dan 1.400 volgers. 


