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Inventarisatie nachtvlinders 2003 

 Gerrit Tuinstra 

 

Net als voorgaande jaren willen we met een aantal mensen ook dit jaar weer een 

gebied speciaal de aandacht geven met betrekking tot het inventariseren van 

nachtvlinders. Kort gezegd willen we het gebied het komende vlinderseizoen 

meerdere keren bezoeken, verspreid over het gehele seizoen. Op deze manier 

proberen we een beeld te krijgen van de aanwezige nachtvlinderfauna. 

Het wordt iets anders dan voorgaande jaren, waarin we in “echte” natuurgebieden 
geïnventariseerd hebben. Dit jaar willen we de aandacht geven aan een gebied met 

veel cultuur-natuur, namelijk het houtwallengebied ten oosten van en rond de 

dorpen Eastermar (Oostermeer) en It Heechsân (Hoogzand). De begrenzing van het 

gebied is ongeveer volgens de volgende “lijnen”: aan de westkant de oevers van de 

Leijen, de Lits en het Bergumermeer; aan de noordkant het Prinses Margrietkanaal; 

aan de noordoostkant de nieuwe rondweg bij Drogeham; aan de oostkant de 

“Betonweg” (is Lange Wyk) bij Harkema; aan de zuidoostkant de Bildtweg – 

Achttienenweg – Seadwei. Deze laatste drie wegen vormen de overgang naar het 

wat nattere elzensingellandschap (vanaf de noordoostkant van de Leijen tot aan de 

“Betonweg”).  

Globaal bekeken bevat dit gebied twee delen, het drogere houtwallengebied 
(grotendeels in agrarisch eigendom en beheer) en de vochtige oevers langs de 

Bergumermeer en de Leijen (grotendeels eigendom en beheer van 

Staatsbosbeheer).  

Wat precies de plekken zullen zijn waar lampen en doeken opgesteld kunnen 

worden, moet nog nader bekeken worden. Mogelijkheden zijn de (natuur)gebieden 

langs de Leijen en Bergumermeer, de paden en zandwegen midden in het 

houtwallengebied (of agrarische graslandpercelen) en aan de oostkant het terrein 

van het themapark Spitkeet.  

Voor de inventarisatie worden geen data vastgelegd zoals bij excursies wel het 

geval is. Gedurende het seizoen wordt er op geschikte dagen bekeken wie er die 

avond mee wil. Mochten er mensen zijn die geïnteresseerd zijn, meldt dit dan even.  
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Iedereen weet, als het om dagvlinders gaat, hoe en waar deze gevonden kunnen 

worden. Anders wordt het als je nachtvlinders wilt gaan bestuderen. Een bepaalde 

groep, de naam zegt het al: “dagactieve nachtvlinders”, kun je echter net zoals 

dagvlinders waarnemen, overdag dus.  

Helaas voor veel mensen misschien, maar het gros van de nachtvlinders vliegt 
alleen maar ’s nachts. Toch zijn ook veel van deze soorten betrekkelijk eenvoudig 

te vinden, je moet alleen wat later je bed in kruipen. Dus ’s avonds en ’s nachts op 

pad, met lamp en/of stroop. Inmiddels zijn de meeste mensen van de 


