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zijn voor het veenhooibeestje. Het veengebied moeten we op deze manier 

handhaven, alleen het weer hebben we (gelukkig) niet in eigen hand. 

 (afgebr.) =afgebroken route door weersomstandigheden. 

                        2003            2004        2003  2004 

17 -5                                       1   27-6     7  - 

04 -6                     1   -   29-6    17  - 

06 -6                     5   -   30-6     9   51 

07 -6                     2                3   05-7     -  11(afgebr.) 

08 -6                    15              15   06-7     -  47 
10 -6                      6              15     07-7     2   - 

11 -6                      4      -   09-7     6  6 (afgebr.)             

12 -6                    30     -   14-7     1    -  

14 -6                      -               23   17-7     -  5 

15 -6                    54  - 

17 -6                  100   -       

18 -6                    24              102    

22 -6                      -               190 

25 -6                    15        - 

26 -6                      -                43 

 

Bijvangsten en waarnemingen in de nacht    Gerrit Tuinstra 

 

In de nachtelijke uurtjes, voor, tijdens en na het inventariseren van nachtvlinders 

met behulp van kunstlicht en/of stroop, zie en hoor ik regelmatig andere dieren dan 

nachtvlinders. Eigenlijk zou ik al die waarnemingen moeten noteren, maar helaas 

blijft het daar meestal bij. Ook omdat het druk genoeg is met al die vlinders. 

Daarbij komt dat mijn kennis m.b.t. andere diergroepen vaak onvoldoende is om de 

waarnemingen altijd van een juiste naam te voorzien. 

Ik heb eens op een rijtje gezet wat ik ’s nachts zoal zie en hoor.  

Vogels 

Uilen; ransuil, soms een bosuil en soms een kerkuil voorbijvliegend of soms op de 

terugweg in de auto. 
Kwartel; op verschillende plekken de aparte roep “kwik-me-dit” van deze 

bodembewoner gehoord. 

 Nachtegaal; het afgelopen jaar verschillende keren tijdens de inventarisatie in 

Lauwersoog gehoord en in 2000 tijdens de inventarisatie in de Tjongervallei. Op 

deze laatste plek in een nacht ook een keer een roepende dodaars, vanuit een poel. 

Zoogdieren 

Muizen; soms komt er een muis op bezoek. Het afgelopen jaar op dezelfde plek op 

de Schapedobbe een aantal keer. Soms zelfs tot onder het laken. 

Egel; “snuffelend” in de omgeving of van de stroop snoepend. 

Vleermuizen; diverse soorten vleermuizen, naar mijn idee in ieder geval laatvlieger 

en dwergvleermuis. 
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Ree; een enkele keer een “brullende” ree, waarschijnlijk omdat reëen niet blij zijn 

met al dat licht in het veld. 

Vos; één keer een roepende vos en het afgelopen jaar verschillende keren gezien op 

de dijk tussen de Waddenzee en het Lauwersmeer. Op één avond zelfs drie stuks, 

in het licht van de auto. 

Amfibieën 

Heikikker, groene kikker en gewone pad; soms roepend nadat het aggregaat en de 

lamp uit gaan. 

Kleine watersalamander; een keer ’s nachts voorbij kruipend voor de lamp en het 
laken langs. 

Insecten 

Teveel om op te noemen.  

Op smeer komen soms slakken, kevers, mieren of soms erg veel pissebedden af. 

Deze laatste is vaak een slecht teken: veel pissebedden, weinig vlinders. 

Op licht: kevers; regelmatig grote spinnende waterkever en geelgerande 

waterkever, soms erg veel meikevers of nog veel meer bootsmannetjes (in bepaalde 

perioden), diverse kleine (water)kevers. Zelfs één keer een vrouwtje van de 

neushoornkever (in Noord Holland) op de lamp gehad. Zweefvliegen, vliegen, 

gaasvliegen, bijen, wespen (een enkele keer een hoornaar), sluipwespen, 

sprinkhanen (vorige jaar een grote groene sabelsprinkhaan), wantsen in diverse 
kleuren en maten, soms libellen (vorig jaar een keer een geelvlekheidelibel bij 

Allardsoog) en een enkele keer een dagvlinder (distelvlinder, witje en één keer een 

heideblauwtje).  

 

En tot slot, pakweg half augustus regelmatig vallende sterren. Geen dier, maar ook 

leuk om nu en dan te zien. 

 

Bijeengelezen          Siep Sinnema 

 

In Natura, het tweemaandelijkse contactorgaan van de KNNV, aflevering augustus 

2004, vond ik een aardig artikel over de Paardenkastanjemineermot (Cameraria 

ohridella). Deze micro heeft in een razend tempo Europa en ook Nederland 
veroverd.  In het artikel wordt beschreven, hoe de mot in 1984 voor het eerst werd 

ontdekt in Macedonië bij het meer van Ohrid (vandaar de naam). In 1989 werd hij 

in Oostenrijk gezien, in Duitsland in 1997 en in 1998 werden de eerste 

aantastingen in Nederland waargenomen. Inmiddels heeft de mot zich over heel 

Nederland verspreid en zijn er ook al meldingen uit Denemarken en Zuid-Zweden. 

Tijdens onze bladmijnenexcursie in oktober 2003 in Oostermeer-Hoogzand werd 

de Paardenkastanjemineermot ook al waargenomen (zie Flinterwille maart 2004). 

Zo’n razendsnelle kolonisatie is uniek. In het artikel wordt beschreven hoe de 

aantasting van Kastanjebomen verloopt, terwijl mooie foto’s zijn bijgevoegd van 

bladeren met mijnen, van een rups en van de vlinder zelf.  


