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Verslag najaarsbijeenkomst 2002 

 

 De najaarsbijeenkomst van de Vlinderwerkgroep Friesland vond plaats op 

zondag 17 november 2002 in het Fries Natuurmuseum te Leeuwarden. De 

bijeenkomst werd voorgezeten door Siep Sinnema. Aanwezig waren 31 leden.  

    De voorzitter opent de bijeenkomst en heet iedereen en in het bijzonder onze 

nieuwe leden van harte welkom. Hij blikt kort terug op het afgelopen jaar en de 

excursies. Op 26 oktober is er nog een bladmijnenexcursie geweest in het gebied 

de Kiekenberg bij Nieuwehorne onder leiding van Leo Bot. In het voorjaar heeft de 
Vlinderwerkgroep een determinatiecursus nachtvlinders georganiseerd. Er waren 

16 cursisten, waaronder ook een aantal leden van de Vlinderwerkgroep zelf. Een 

verslag hiervan is te vinden in de Flinterwille van oktober 2002. Enkele ex-

cursisten hebben zich als nieuw lid opgegeven. 

    In de komende jaren gaan we een nachtvlinderbestand opbouwen voor Friesland. 

Uiteraard met inbreng van zoveel mogelijk records van alle voorgaande jaren, 

voorzover leden ze willen aanleveren. Wij hopen dat alle leden hieraan willen 

meewerken en hun oude en nieuwe gegevens d.m.v. Excel toesturen of via de 

bekende formulieren. Diverse natuurgebieden in Friesland worden reeds intensief 

geïnventariseerd. Het zal niet mogelijk zijn (zoals wél het geval bij het langlopende 

onderzoek naar de dagvlinders) om geheel Friesland per vierkante kilometer op 
nachtvlinders te inventariseren, maar het doel is om beslist een zo goed mogelijk 

beeld van de totale provincie te krijgen. Om dit te kunnen realiseren is het 

noodzakelijk om nieuwe deelnemers voor dit project te interesseren, die actief 

willen meewerken aan het onderzoek op diverse plaatsen in Friesland. Dit is dan 

ook de uitdaging voor de komende jaren. Publicaties van allerlei 

gegevensvarianten van nachtvlinders zijn dan in de nabije toekomst mogelijk. Er is 

een enthousiaste kerngroep gevormd. Aan de techniek van de database en de 

bewerking van de gegevens wordt gewerkt. 

    Op zaterdag 4 januari 2003 wordt weer een determinatiedag gehouden in 

Hemrik. Verder krijgt de Vlinderwerkgroep in het kader van de totstandkoming 

van het boek Dagvlinders in Fryslân nog een subsidiebedrag van de 
Vlinderstichting, te besteden aan nog aan te schaffen apparatuur. Besloten is om 

deze subsidie aan te wenden voor een binoculair. Ook een webcam om foto’s te 

kunnen maken van de onderzochte objecten behoort tot onze wens. De foto’s 

kunnen worden bekeken op een monitor of televisie of op de computer worden 

bewerkt. Er is reeds een brief met een offerte voor het materiaal onderweg naar de 

Vlinderstichting. 

    Tot slot deelt de voorzitter mee, dat Gerrit Tuinstra op 14 november de trotse 

vader is geworden van een dochter: Anique. Ze krijgt namens de vlinderwerkgroep 

een vlinderknuffel aangeboden. 
    De secretaris meldt de afwezigheid van Dick Goslinga. De ingekomen stukken 

zijn het blad Franje van de secties Ter Haar en Snellen (de eerstvolgende 

bijeenkomst is die van de sectie Snellen op 23 november aanstaande). Verder van 
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de Vlinderstichting de nieuwe brochure over de Aardbeivlinder, een uitnodiging 

voor de najaarsbijeenkomst van de Vlinderwerkgroep Drenthe op 18 november, het 

blad Milieunieuws van de Friese Milieu Federatie (FMF), een verzoek van de FMF 

om gegevens van onze vlinderwerkgroep aan te leveren voor vermelding op de 

nieuwe website voor natuur- en milieuorganisaties in Friesland → 

www.friesemilieufederatie.nl (met link naar onze eigen website VWG Friesland), 

een nieuwsbrief van de Vlinderwerkgroep Stad en Ommelaand. De secretaris heeft 

nog enkele boeken meegenomen, zoals de uitgave ‘evolutie betrapt’, de veldgids 

Butterflies of Australia and New Zealand van Bernard D’Abrera, the Concise Atlas 
of Butterflies of the World van D’Abrera, het tweedelige werk Butterflies of Costa 

Rica en tenslotte het boek Butterflies of Tanzania dat momenteel goedkoop 

verkrijgbaar is bij Vermandel in Hulst. 

    De inbreng van ervaringen en mededelingen door de aanwezige leden van de 

VWG levert het volgende op: Gerrit Tuinstra meldt een nieuwe spannersoort 

Chloroclysta siterata voor Friesland. Gerard Bergsma laat een dia zien van het 

Alpiene beertje Endrosia aurita (Zwitserse Alpen – begin september). Siep 

Sinnema laat een foto zien van Anja Reuvers, waarop twee parende 

ligusterpijlstaarten staan afgebeeld. De heer Hoornveld vertelt over de verhuizing 

met bomen en al van de populatie Philereme vetulata (een spanner) naar een 

andere locatie in de buurt van Drachten. Afwachten maar hoe zich dit ontwikkelt. 
Willem de Jong heeft het prachtige boek The Living Tropical Greenhouse uit de 

serie Butterflies of the World bij zich (ISBN nummer 1-86108-123-5). Jannie 

Sinnema vertelt over de microvlinders Cosmopterix zieglerella, Argyresthia 

trifasciata (een soort van coniferen en nieuw voor Friesland) en Cacoecimorpha 

pronubana (de Anjerbladroller) die zich gestaag in noordelijke richting uitbreidt. 

Leo Bot meldt de waarneming van de rups van de Windepijlstaart bij Hoorn op 

Terschelling. Later vond hij nog een exemplaar. Piet Zumkehr meldt de 

waarneming van de rups van Orgyia antiquoides. 

Vervolgens houdt Leo Bot een voordracht over microvlinders op Terschelling; een 

verslag hiervan vindt u elders in deze Flinterwille. 

Na de pauze laat Betty Kooistra (via de beamer) digitale opnames zien van vlinders 
en libellen in haar eigen tuin. Ze zijn gefotografeerd met een Casio camera (3.3 

miljoen pixels). De plaatjes zijn bijzonder mooi en scherp.  

    Gerrit Tuinstra verzorgt daarna een powerpointpresentatie van bijzondere 

vlinderwaarnemingen in natuurgebieden van Friesland. Ook hiervan treft u elders 

in deze Flinterwille een verslag aan. 

    Als laatste onderdeel van deze middag wordt een videofilm vertoond over 

allerlei aspecten en details van het vlinderleven in alle stadia. Fascinerende beelden 

van allerlei soorten eitjes, rupsen, poppen en vlinders. Versnelde metamorfose in 

vloeiende beelden, maar ook eigenaardige zaken zoals een bloedzuigende 

vlindersoort passeren de revue. Een prachtige afsluiting van deze bijeenkomst.  

Verslag: Gerard Bergsma 

 


