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stoppen. Grietje is jarenlang in het Fochtelooërveen (en directe omgeving) actief 

geweest en heeft ervoor gezorgd dat het veenhooibeestje en alle andere vlinders 

van het veen op de kaart werden gezet. Wij willen Grietje langs deze weg 

nogmaals bedanken voor haar inspanningen! Gelukkig is Judith Bouma bereid 

gevonden haar werkzaamheden over te nemen. Hierdoor kunnen we ook in 2004 

weer op dezelfde wijze een bijdrage leveren aan behoud van het veenhooibeestje! 

 

26 juli: een bijzondere dag..     Siep Sinnema 

 
Het is 26 juli 2003. Een warme, zonnige dag. Niets bijzonders dus, want zo is elke 

dag deze zomer. ’s Ochtends na de koffie (het is nog vakantie, dus niet te vroeg) 

even de tuin in om te kijken welke vlinders er al te zien zijn.  Op Vlinderstruik, 

Phlox en Witte Wederik wemelt het al van de vlinders: drie verschillende soorten 

Witjes, Citroenvlinder en uiteraard de Atalanta’s, Distelvlinders, Dagpauwogen  en 

Kleine vossen. Ook Oranje zandogen  laten zich  zien. Als we ook nog een 

Landkaartje zien vliegen komen we al op 10 verschillende soorten en we vragen 

ons af of dat er vandaag nog meer zullen worden; zouden we tot 15 verschillende 

soorten kunnen komen? Dat lijkt wel erg veel voor een tuin. Een uurtje later nog 

maar eens kijken. De Gehakkelde aurelia is ook op de vlinderstruik gearriveerd en 

we zien Koevinkje, Kleine vuurvlinder en Boomblauwtje. Bij de rotstuin zit een 
Argusvlinder. We zitten om twaalf uur al op 15 soorten. En dan ga je er op letten. 

Dus zo nu en dan een rondje en speuren naar nieuwe soorten. En het heeft succes. 

In de bosjes achter in de tuin vliegen Bonte zandoogjes, op de vuilboom zitten een 

paar Eikenpages en bij de bramen vliegen Bruine zandoogjes. En uiteraard zien we 

het Zwartsprietdikkopje. Dat zijn er al 19 soorten en dan is het wachten op de 

twintigste soort. En die komt rond een uur of drie: bij de rotstuin zit een Bruine 

vuurvlinder. De dagen daarna proberen we natuurlijk om dit “record” te breken, 

maar dat lukt helaas niet. En dat zal de eerste jaren ook wel niet lukken, tenzij dit 

soort prachtige zomers  zich de komende jaren gaat herhalen. 

Tenslotte nog een overzicht van de waargenomen soorten op 26 juli: 

 

Atalanta (Vanessa atalanta)  
Distelvlinder (Vanessa cardui) 

Kleine Vos (Aglais urticae) 

Gehakkelde Aurelia (Polygonum c-

album) 

Dagpauwoog ( Inachis io) 

Landkaartje (Araschnia levana) 

Citroenvlinder(Gonepteryx rhamni) 

Klein Koolwitje (Pieris rapae) 

Klein geaderd witje (Pieris napi) 

Groot Koolwitje (Pieris brassicae) 

 

Bruine Zandoog (Maniola jurtina) 
Oranje Zandoog (Pyronia tithonus) 

Koevinkje (Aphantopus hyperantus) 

Argusvlinder (Lasiommata megera) 

Bont Zandoogje (Pararge aegeria) 

Boomblauwtje  (Celastrina argiolus) 

Kleine Vuurvlinder (Lycaena phlaeas) 

Bruine Vuurvlinder (Lycaena tityrus) 

Eikenpage (Quercusia quercus) 

Zwartsprietdikkopje (Thymelicus 

lineola) 

 


