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Behalve de mijnen werd er nog een Bont Zandoogje gezien en de rups van een 

Klein Geaderd Witje. Ook vlogen er een paar Epirrita's (autumnata of dilutata) en 
werd er een zakje van Psyche casta gezien. 

Vooraf waren de verwachtingen voor het gebied eigenlijk hoger, maar de variatie in 

de beplanting bleek tegen te vallen. Met wat inspanning werd toch een aardig 

resultaat bereikt. Bovendien was het mooi weer, dus beslist geen verspilde middag. 

Waargenomen bladmineerders: 

Berk: Phyllonorycter ulmifoliella, Ectoedemia occultella, Stigmella luteella 

Boswilg: Stigmella salicis 

Braam:Stigmella splendidissimella, Ectoedemia rubivora, Coptotriche marginea. 

Stigmella aurella (niet zeker)  

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

roborella, Stigmella basigutella, Phyllonorycter heegeriella, Ectoedemia 

albifasciella, Bucculatrix ulmella, Caloptilia robustella of alchimiella. 

Els: Phyllonorycter kleemannella, Heliozela resplendella     

Grauwe Wilg: Stigmella salicis 

Hazelaar: Phyllonorycter coryli, Phyllonorycter nicellii, Stigmella floslactella,  
Stigmella microtheriella, Parornix devoniella, Coleophora violacea  

Iep: Stigmella lemniscella, Phyllonorycter schreberella 

Kastanje: Cameraria ohridella 

Kraakwilg: Stigmella obliquella, Phyllonorycter salictella 

Lijsterbes: Phyllonorycter sorbi, Stigmella nylandriella 

Noordse esdoorn: Stigmella speciosa, Phyllonorycter geniculella 

Populier: Ectoedemia hannoverella. 

Ratelpopulier: Ectoedemia argyropeza 

Roos: Stigmella anomalella. 

Schietwilg: Phyllocnistis saligna, Phyllonorycter pastorella, Stigmella obliquella     

Spaanse Aak: Ectoedemia louisella  (in vrucht) 
Vuilboom: Bucculatrix frangutella 

Wilgenroosje: Mompha raschkiella 

 

 

 

Verslag determinatiedag zaterdag 13 januari 2018 Hemrik 

Jannie Sinnema 

 

Vanaf 2002 wordt er ieder jaar begin januari een zaterdag gepland om 
determinatieproblemen van diverse leden op te lossen. We beginnen de ochtend met 

koffie en appelgebak, dat ook dit jaar door Abel en Francisca Jagersma is 

meegenomen. Leo Bot en Joop Kuchlein nemen daarna weer plaats aan de grote tafel 

met elk een binoculair voor zich om geprepareerde en ongeprepareerde 

microvlinders op naam te brengen. In het voorste gedeelte van de woonkamer staat  
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de laptop en beamer op de kleine tafel. De foto’s op de meegenomen “stokjes” 

worden daarna op een witte muur geprojecteerd. 
Er werd begonnen met de foto’s van Herre Seepma; vervolgens die van Abel 

Jagersma en Hessel Hoornveld jr. De andere aanwezigen probeerden de vlinders op 

naam te brengen, soms met behulp 

van diverse webpagina’s (zoals 

lepiforum.de) en verschillende 

boeken. Leo kwam ook af en toe 

kijken en gaf dan zijn mening en ook 

soms enkele handige 

determinatietips. Zo wees hij erop 

dat Orthotaenia undulana 

(Woudbladroller) meestal goed 

herkenbaar is aan een vulkaan: op de 
voorvleugel zijn er bij de brede 

middenband in het midden twee 

uitsteeksels. Ook is er een 

knotsvormige vlek of schuine streep 

bij de achterrand van de 

voorvleugel. 

De dag werd nog onderbroken door de lunch met soep en broodjes met de 13 

aanwezigen. ’s Middags was er ook koffie of thee met weer wat lekkers wat door 

een deelnemer was meegenomen. Om ruim vijf uur gingen de meesten huiswaarts; 

enkele microvlinders achterlatend om verder te laten uitzoeken door Leo of Joop. Er 

blijven ook nog  enkele heerlijke koeken, bonbons en bloemen in Hemrik! Een ieder 
wordt bedankt voor zijn inbreng bij deze geslaagde determinatiedag. 

 

 

Veenhooibeestjes in het Fochtelooërveen      Judith Bouma 

 

Elk jaar komt er in de Flinterwille een stukje over de aantallen van de 

veenhooibeestjes te staan. In 2017 redde ik het net niet om op tijd om alles afgerond 

te hebben voordat de druk zou zijn van de najaarsuitgave.  

Jaarlijks maak ik namelijk altijd een rapportage voor de Vlinderstichting en 

Natuurmonumenten met alle ingetekende vlieglocaties daarbij. Voor andere 

waarnemingen gebruik ik tegenwoordig ook Webobs Telmee met de GPS 

coördinaten, een applicatie op de smartphone die in het veld/veen heel handig is, of 

eigenlijk kán zijn. Dan spreek ik meer over de losse waarnemingen, want in het veen 

met de drukke vliegtijd van de veenhooibeestjes, maar ook de libellen en gekrioel 

van rupsen en reptielen, zou ik alleen maar op m’n schermpje kijken en invoeren en 

dan mis ik teveel. In die drukke periode streep ik het net zo gemakkelijk even aan  

Orthotaenia undulana (Woudbladroller) 

uit British Tortricoid Moths, Bradley e.a., 

London 1979) 
 


