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De rups verbergt zich in de typische bladrollen of samengesponnen 

groeitoppen. De Anjerbladroller vliegt van begin mei tot eind oktober in twee 

generaties.  De vlinder in Bontebok was van de eerste generatie en de vlinders in 

Gorredijk en Terschelling van de tweede generatie. 

Literatuur: 

J.H.Kuchlein, De Kleine Vlinders, Pudoc Wageningen 1993. 

J.Woets, De opmars van de Anjerbladroller, Natura 1999 nr. 3. 

 

 
Aanschaf apparatuur Vlinderwerkgroep Friesland. 

 Siep Sinnema 

 

 In een eerder nummer van Flinterwille heb ik al eens meegedeeld, dat de 

Vlinderstichting bereid was onze vlinderwerkgroep een subsidie te verlenen naar 

aanleiding van het uitbrengen van Dagvlinders in Fryslân. 

 We hebben lang nagedacht over de besteding van deze subsidie. Uitgangspunt 

was hierbij, dat zoveel mogelijk leden van de aan te schaffen apparatuur gebruik 

moet kunnen maken. Om de uitrusting bij bijeenkomsten en determinatiedagen te 

verbeteren hebben we besloten over te gaan tot de aanschaf van een binoculair met 

toebehoren. Dit binoculair is van het Russische merk MBS en heeft veel 
mogelijkheden. Er zijn 6 verschillende objectieven beschikbaar, terwijl we tevens 

de beschikking hebben over een aantal verschillende oculairen.  Verder is een 

ringverlichting aangeschaft voor dit binoculair en een adapter om door het 

binoculair foto’s of video-opnamen te maken. Daarnaast is een zogenaamde 

Optikam aangeschaft; dit is een soort webcam, die in het binoculair kan worden 

aangebracht en via een USB-poort rechtstreeks op de computer kan worden 

aangesloten. We waren al in staat om op onze bijeenkomsten via videocamera en 

beamer vlinders op het scherm te projecteren, nu kan dat ook van kleinere details 

via het binoculair. En uiteraard zal het binoculair zijn nut bewijzen op onze 

determinatiedagen. We hebben het materiaal inmiddels binnen en kunnen het, als 

er tijd voor is, demonstreren op de voorjaarsbijeenkomst. Natuurlijk gaat onze 
dank uit naar de Vlinderstichting, die de aangeschafte apparatuur betaalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


