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Bladmijnenexcursie 5 oktober 2019 Appelscha    Jannie Sinnema 

 

Deze bladmijnexcursie mocht zich verheugen in de belangstelling van 11 leden van 

de vlinderwerkgroep. Nadat de laatste deelnemers telefonisch naar de juiste 

parkeerplaats bij de Bongerd in Appelscha 

waren gedirigeerd, gingen we ruim half 2 

met Leo Bot op zoek naar bladmineerders. 

Op het grasveld daar stonden enkele mooie 

fruitbomen; maar helaas de bladeren 

groeiden te hoog om ze te onderzoeken. 

Erin klimmen was hierbij niet mogelijk. 

Wel klom Gerrit in een Robinia om de 

takken laag genoeg te krijgen voor 

inspectie. Het leverde echter geen mijnen 
op. 

Totaal hebben we op 17 verschillende 

soorten bomen en struiken ruim 40 soorten 

bladmineerders, 4 soorten zakjes van 

Coleophoren en een spanrups van de 

Gestippelde oogspanner (Cyclophora 

punctaria) (foto zie pag. 22) op Eik 

gevonden. Verder werd een exemplaar van 

de Roodachtige herfstuil (Agrochola helvola) gezien. Op het gedeelte met kraaiheide 

was de vegetatie bijzonder door o.a. de groei van thijm (Thymus vulgaris), valkruid 

(Arnica montana) en schermhavikskruid (Hieracium umbellatum). Langs het pad 
stond  de bosdroogbloem (Gaphalium sylvaticum); voor velen een nog onbekende 

plant. Ook werden er nog 2 adders gespot tussen de heide want het was aangenaam 

weer deze middag. 

Hieronder de lijst met waargenomen bladmineerders 5 oktober 2019 Appelscha 

218-550 

 

Berk: Phyllonorycter ulmifoliella, Stigmella continuella, Stigmella sakhalinella, 

Parornix betulae, Heliozela hammoniella, Lyonetia clerkella, Coleophora 

milvipennis, Coleophora violacea  
Braam en Framboos: Stigmella aurella/splendidissimella, Coptotriche marginea 

Beuk : Phyllonorycter maestingella, Stigmella tityrella, Stigmella hemargyrella, 

Parornix fagivora 

Eik: Tischeria ekebladella, Tischeria dodonaea, Stigmella samiatella ?, 

Ectoedemia albifasciella, Bucculatrix ulmella, Caloptilia robustella of alchimiella, 

Phyllonorycter roboris, Phyllonorycter quercifoliella, Coleophora kuehnella 

(=palliatella) 

Hazelaar: Phyllonorycter coryli, Phyllonorycter nicellii, Stigmella floslactella,   

Foto: Siep Sinnema 
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Excursie 5 oktober: Links:Coleophora violacea (zie pag. 24) Rechts:Rups van 

Gestippelde oogspanner (Cyclophora punctaria)   Foto’s: S.Sinnema  (zie pag.17) 

 

Satijnlichtmot Palpita vitrealis   en   Valeriaandwergspanner Eupithecia valerianata 
Foto’s: F.Nijland (zie pag. 25 en 26) 

Excursie Gaasterland.  links: Bruin blauwtje (Aricia agestis), foto A.Saunders  en  
rechts: Loofboomdwergspanner (Eupithecia exiguata), foto R.Wijma  (zie pag.9) 
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Stigmella microtheriella, Parornix devoniella, Coleophora violacea 

Haagbeuk : Phyllonorycter esperella, Phyllonorycter tenerella, Parornix 
carpinella 

Gladde iep: Stigmella ulmivora, Phyllonorycter schreberella, Bucculatrix 

ulmifoliae, Coleophora violacea (foto zie pag. 22) 

Abeel: Phyllocnistis labyrinthella 

Gewone esdoorn: Stigmella speciosa, Phyllonorycter geniculella 

Gele Kornoelje : Antispila treitschkiella 

Meidoorn: Stigmella hybnerella, Stigmella perpygmaella, Parornix anglicella. 

Grauwe wilg: Stigmella salicis, Phyllonorycter salicicolella 

Spaanse Aak: Stigmella aceris, Calyptilia hemidactylella 

Vuilboom: Bucculatrix frangutella 

Tamme Kastanje: Coleophora violacea of potentillae 

Linde : Stigmella tiliae 

 

 

Nachtvlinders in de vlinderval        Ada van Binsbergen 

 

Graag wil ik wel wat bevindingen opschrijven van mijn nieuwe hobby:  

nachtvlinders vangen met de vlinderval.  

Ik heb nu inmiddels 10 nachten de vlinderval aangehad met het volgende resultaat: 

Buxusmot 2, Gammauil 1, Gele eenstaart 1, Gewone stofuil  1, Gewone worteluil 

1, Grijze stipspanner 2,  Halmrupsvlinder 4, Huismoeder 13, Kleine beer 1, Lichte 

korstmosuil 1, Maansikkeluil 1, Oranje wortelboorder 1, Paardenbloemspanner 1, 

Splinterstreep 1, Spurrieuil 1, 

Taxusspikkelspanner 6, Vierkantvlekuil 3 . 

De determinatie gaf voor mij nog wel wat 

problemen, maar dankzij de hulp van Gerrit 
Tuinstra heb ik alles toch goed door kunnen 

geven aan het meetnet. Vooral de Maansikkeluil  

(zie foto hiernaast) was een mooie vangst zei 

Gerrit. 

Leuk voor mij was de vangst van twee 

buxusmotten. Ik had ze nog niet gezien, maar 

wel al twee buxusstruikjes moeten verwijderen 

uit mijn tuin, daar deze opgegeten waren door 

de rupsen van deze toch wel mooie vlinders. 

Ook nog een leuke vondst was voor mij tijdens 

een veldexcursie Hommels, die door Gerrit 

geleid werd voor de Noardlike Fryske Wâlden. Tijdens deze excursie zag ik een 
ruigtelieveheersbeestje op een distel zitten. Dit lieveheersbeestje  komt boven de lijn 

Bergen-Arnhem zelden voor. 

 

Maansikkeluil 

(Foto: Ada van Binsbergen) 


