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  B´Post B´veen St.N 

Earias clorana Kleine groenuil 1   

Pseudoips prasinana Zilveren groenuil 1   

Familie: Beervlinders     

Atolmis rubricollis Zwart beertje 4 1 3 

Eilema depressa Naaldboombeertje   7 

Miltochrista miniata Rozenblaadje 1 3 3 

Pelosia muscerda Muisbeertje   1 

Spilosoma lubricipeda  Witte tijger 2 2 1 

Spilosoma lutea Gele tijger  1   

 

 

 

Verslag determinatiedag 15 januari 2011      Jannie Sinnema 

 
’s Morgens na de koffie werd Joop Kuchlein direct hard aan het werk gezet door 

Philip Zeinstra, die enkele bakken met microvlinders uit de Stellingwerven had 

meegenomen. Andy Saunders had weer een psi/tridens-uil bij zich, die onder het 

binoculair op genitaal werd gecontroleerd. Zijn microvlinders werden door Leo 

Bot eerst zoveel mogelijk van naam voorzien. Vervolgens werden de microvlinders 

van Siep en Jannie Sinnema  bekeken. Gerrit Tuinstra had ook enkele bakken met 

microvlinders meegenomen, maar had de meeste vlinders zelf al op naam gebracht 

en liet hier nu zijn determinaties controleren. 

Abel en Francisca Jagersma hadden enkele foto’s mee  en ook Gerrit toonde enkele 

foto’s van Henk Smit uit Lauwersoog, die via laptop en beamer op een muur 

werden geprojecteerd. Bij de discussie over de determinatie van de vlinders op 
deze foto’s was het prettig dat er meer leden van de vlinderwerkgroep aanwezig 

waren. De jaarlijkse determinatiedag in Hemrik biedt niet alleen de gelegenheid 

om moeilijk te herkennen vlinders op naam te brengen, maar ook om gezellig met 

elkaar te praten over bijvoorbeeld ervaringen in verschillende natuurgebieden of 

met diverse reizen en vlinderboeken te bekijken. 

Aan het eind van de middag bleek dat de vlinderbakken van Gerrit en Philip nog 

niet klaar waren. Joop nam de rest mee naar huis en ook Leo nam enkele 

microvlinders mee om thuis het genitaal nog te controleren. Deze determinatiedag 

was deze keer vooral een microdag en zeer  geslaagd met in totaal 13 deelnemers. 

 

 

 
 

 


