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Kleine hageheld (Lasiocampa trifolii)  Foto: J. Bouma 
 (zie pag. 24) 

Boven: Eitje Sleedoornpage, 
Wolvega, excursie 16 febr. 2019. 
foto A. vd Veen  (zie pag. 16) 
 
 

Euphaedra medon, Ghana, 2014. 
Foto: G.Bergsma  (zie pag. 9) 
 

Links:  
Protuliocnemis partita, Keerom, 
Papua, sept. 2019 (zie pag. 4) 
 
Stictoptera macromma, 
Habbema Meer, Papua, okt. 
2019. (zie pag. 4) 
 

Foto’s: S.Sinnema 
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Eitjes van de Sleedoornpage zoeken in Wolvega    Jannie Sinnema 

 

Op 16 februari 2019 om 10 uur waren er 10 vlinderwerkgroepleden aanwezig op het 

parkeerterrein van de skeelerbaan om eerst daar samen met Menno Venema van de 

Vlinderstichting te zoeken naar eitjes op de sleedoorn. Sicco Ens had zich helaas 

afgemeld wegens ziekte. Andries van de Veen uit Wolvega had al gezorgd dat het 

toegangshek was open gemaakt. Reinie had weer heerlijke koffie en warme 

chocolademelk en koek mee! 

Ons lid Gerrit Padding had de afgelopen dagen reeds honderden eitjes op sleedoorn 

gevonden in zijn woonplaats Steenwijk. Wederom was er bij de skeelerbaan flink 

gesnoeid in de mooie wal aan de zuidkant. Toch vond Menno het eerste ei, dat helaas 

ook het enige ei bleef op deze locatie. (zie foto pag. 14) Toen een medewerker van 

de baan aan het eind van de ochtend arriveerde om het hek weer te sluiten, werd hij 

gewezen op de zorgplicht die er bestaat voor een bedreigde dagvlinder. We spraken 
af dat de Vlinderstichting zelf contact zal opnemen met het bestuur van deze 

skeelerbaan. Het zou mooi zijn wanneer dit contact zal leiden tot een beter beheer 

van de boomwal. 

Rond 12 uur reden we vervolgens naar het sportterrein aan de zuidwest kant van 

Wolvega. In oktober 2018 had Menno hier al 8 eitjes gevonden, waar hij touwtjes 

bij had gehangen. Het viel eerst niet mee om zelfs deze touwtjes terug te vinden. 

Anneke van de Veen vond hier haar eerste ei en was dol gelukkig! Ook Gerrit 

Padding vond er nog 3 en Menno 6 stuks. Tevens kreeg Andries hier advies over het 

beheer van de slootkant: de opschietende boompjes weg halen, zodat de achter 

staande sleedoorns meer licht krijgen en bereikbaar voor de vlinders om eitjes af te 

Het enige eitje van de Sleedoornpage bij de skeelerbaan is zojuist gevonden. 
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zetten. Ook kunnen er enkele oudere sleedoornstruiken worden opgeruimd, zodat er 

verjonging optreedt. Andries zal deze adviezen doorgeven aan de plantsoenendienst 
van de gemeente, waar goed mee wordt samengewerkt. 

Tenslotte liepen we naar het parkeerterrein van het sportterrein, waar ook enkele 

opschieters van sleedoorn tussen de lage begroeiing staan. Hier vond ook Hessel jr. 

een ei en Menno weer 2 stuks. Anneke vond weer een ei, dus haar dag kon niet meer 

stuk! De hele dag was er volop zon geweest, dus heerlijk om buiten te zijn. Dat is 

wel een anders op onze zoektochten geweest. Met een klein groepje zijn we om twee 

uur nog door gereden naar een andere wijk in Wolvega: de Tuinen, waar ooit ook 

eens een ei is gevonden. Hier zijn geen eitjes meer aangetroffen. 

Totaal zijn deze dag 15 eitjes gevonden. Met de 8 stuks van Menno in oktober, komt 

het totaal op 23 eitjes van de Sleedoornpage in Wolvega. Dat is toch weer wat meer 

dan bij de vorige zoektocht, laten we hopen dat een beter beheer er toe zal leiden dat 

die trend zich voort zal zetten. 
 

Zomaar een aantal waarnemingen uit 2018      Gerrit Tuinstra 

 

Tijdens de laatste bestuursvergadering van onze werkgroep kwam uiteraard ook de 

vulling van de komende Flinterwille (deze Flinterwille dus) weer aan de orde. Zoals 

gebruikelijk denken we dan met zijn allen na over onderwerpen, wie er een stukje 

zou kunnen schrijven, en gaat de voorzitter ook altijd een rondje langs zijn 

medebestuursleden. Ik wist niet direct een onderwerp te bedenken waarover ik iets 

zou kunnen schrijven. En tot pak ‘m beet een uur voordat ik begon met het tikken 

van dit artikeltje, wist ik dat nog steeds niet. Ik vind het altijd leuk om iets over 

bepaalde soorten te vertellen, dus pakte ik mijn lijst van waarnemingen van het 
afgelopen seizoen er bij om een aantal soorten te selecteren. 

Zo gezegd zo gedaan. Genoeg interessante waarnemingen, tussen de in totaal circa 

4.500 waarnemingen die ik in 2018 verzamelde. In het Lauwersmeer, tijdens de 

excursie van de werkgroep naar de Wyldemerk, de landelijke excursie van de Secties 

Ter Haar & Snellen naar duingebieden in Zuid-Holland en nog wat plekken waar ik 

geweest was. In totaal, en daarvan keek ik op, want dat had ik niet verwacht, heb ik 

vorig jaar maar liefst 887 soorten waargenomen. Niet alleen de imago’s, waarvan de 

meeste op licht in het Lauwersmeer, maar ook heb ik naar mijnen gezocht, ben ik 

met kunstmatige feromonen aan de slag geweest etc.  

Ik heb een lijstje met diverse soorten samengesteld, waarover ik hieronder in het kort 

iets vertel. Op alfabetische volgorde.  

 
Acleris aspersana (bruingele boogbladroller) 

Een prachtig bladrollertje (familie Tortricidae) is Acleris aspersana. De vlinder 

wordt maar weinig in Nederland waargenomen en is ook in het verleden nooit 

algemeen geweest. Althans, afgaande op de waarnemingen die getoond worden op 

de kaartjes op de website Microlepidoptera. In het Lauwersmeer had ik in 

voorgaande jaren al eens een paar exemplaren van A. aspersana gevangen, op een 


