
Flinterwille  Vlinderwerkgroep Friesland    oktober 2018 

 

 

19 

Al met al een zeer geslaagde excursie, die - wat de nachtvlinders betreft - een mooie 

start is geweest voor de nachtvlinderinventarisatie van de Wyldemerk door Andy 
Saunders en Abel Jagersma. 

 

 

Excursie omgeving Scherpenzeel zaterdag 14 juli 2018    Siep Sinnema 

 

Het gebied ten noorden, westen en zuiden van Scherpenzeel  bevat veel “witte 

vlekken”, dat wil zeggen kilometerhokken waarin nog geen of weinig 

dagvlinderwaarnemingen zijn gedaan. Om onze nieuwe dagvlinderatlas zo volledig 

mogelijk te maken was het dus van belang om die witte vlekken op te vullen en dat 

was dan ook het doel van de middagexcursie. Er kwamen 10 leden naar Scherpenzeel 

om deze klus aan te pakken, waaronder on nieuwe lid Jelle Deinum. Er waren een 

zestal routes in het gebied uitgezet en op papier afgedrukt waarmee iedereen, meestal 

in tweetallen, op pad ging. Dankzij het fraaie weer werden er veel vlinders 

waargenomen. Onderstaande lijst is misschien niet volledig, omdat veel 

waarnemingen rechtstreeks via de app werden ingevuld. Maar in elk geval werden 

gezien:  

  

Groot koolwitje 

Klein koolwitje 

Klein geaderd witje 

Citroenvlinder 

Dagpauwoog 

Atalanta 

Distelvlinder 

Landkaartje 

Gehakkelde aurelia 

Bont zandoogje 

Bruin zandoogje 

Argusvlinder 

Zwartspriet dikkopje 

Groot dikkopje 

Boomblauwtje 

Eikenpage  

 

Maar belangrijker nog dan het aantal soorten, is het feit dat veel kilometerhokken 

flink zijn gevuld met waarnemingen. Daar komt nog bij dat Siep en Jannie in het 

voorjaar ook al bezig waren geweest in dit gebied en in veel hokken o.a. het 

Oranjetipje hadden gevonden. De volgende dag ging Luut de Zee nog eens kijken in 

de Brandemeer, ten noorden van Scherpenzeel, en vond daar zowaar een exemplaar 

van de Grote vuurvlinder! Al met al kunnen we concluderen dat dit weekend wat 

betreft de dagvlinders een succes was.  

Aan het eind van de middag was het tijd voor een voedzame hap en daartoe hebben 

we ons in Echtenerbrug tegoed gedaan aan patat, ijs en meer lekkere zaken. En dat 
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was wel nodig, want ons plan was om ’s avonds nachtvlinders te gaan inventariseren 

bij het Brandemeer. 

 

 Na een prachtige wandeling bij zonsondergang door het gebied, hebben we daar een 

tweetal lakens opgesteld met 

lampen. Al snel zaten de doeken 

barstenvol muggen. Ook zijn 

enkele bomen van smeer 

voorzien. Maar helaas, de sterke 

wind speelde ons parten. We 

hebben het een uurtje 

volgehouden, maar door de wind 

kwamen er maar weinig 

nachtvlinders op het doek. Maar 

de Bontebessenvlinder (Abraxas 

grossulariata) is natuurlijk altijd 

de moeite waard.  

 

 

Foto’s: Judith Bouma 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bladroller terug in Friesland na 28 jaar     Andy Saunders 

 

Samen met Abel Jagersma ben ik 11 oktober opnieuw naar de Wyldemerk in 

Gaasterland gegaan. Wij stonden bij de parkeerplaats met twee felle 400 Watt 

lampen en we hadden ook wat lokmiddel op de bomen gesmeerd. De temperatuur 

bleef hoog maar het aantal nachtvlinders viel wat tegen. Wel verscheen er een mooi 

Rood weeskind, Catocala nupta op het lokmiddel. Er waren wel heel veel micro’s 

op het laken, veel van de familie Tortricidae (bladrollers). Het leken twee soorten te 

zijn. De eerste was makkelijk op naam te brengen, een Epinotia sordidana (grauwe 

oogbladroller), maar de andere soort bleek lastiger te zijn.  


