
Flinterwille  Vlinderwerkgroep Friesland oktober 2003 

 
27 

De Vuilboommeter.  Hessel en Aukje Hoornveld 

 

In 2001 hebben wij iets gemeld over de in Friesland zeldzame Vuilboommeter 

(Philereme vetulata). In het Drachtstervaartplan zouden de wegedoornbomen van 

de oude vuilstort verdwijnen. Samen met de KNNV, de Vlinderwerkgroep 

Friesland en de Vlinderstichting hebben wij de gemeente verzocht deze bomen 

over te verplaatsen . In samenwerking met de gemeente en de firma Van der Wiel 

is dit gelukt. In 2002 viel er niet veel te melden. Op de oude vuilstort vonden we 

nog een paar rupsen op een paar oude wegedoornstruiken. Deze rupsen zijn 
overgebracht naar de nieuwe plek van de wegedoornstruiken. Er zijn ook een paar 

overgebracht naar de Fûgelhelling, waar ook een paar wegedoornstruiken staan. In 

2003 vonden wij in het ontwikkelingsgebied een 40-tal rupsen; bij de Fûgelhelling 

8 exemplaren. Bij ons thuis hebben we een boom met een paar rupsen. We zouden 

bijna durven zeggen dat Philereme vetulata voor Friesland behouden blijft. 

 

 

Het Gentiaanblauwtje.         Hessel en Aukje Hoornveld 

 

Met het Gentiaanblauwtje (Maculinea alcon) is het in de door ons bezochte 

gebieden niet goed gegaan. Bij de Pûpedobbe (Bakkeveen) kwam het 
Gentiaanblauwtje in het verleden op twee plaatsen voor; nu hebben we deze soort 

niet meer waargenomen. 

In het Blauwe Bos (Haulerwijk) kwam het Gentiaanblauwtje op wel zes plaatsen, 

verspreid over een gebied met een lengte van zo’n drie kilometer, voor. 

Ook hier hebben we de soort niet meer waargenomen. De waardplant, de 

Klokjesgentiaan, staat hier nog genoeg, ook de noodzakelijke mieren zijn er nog, 

maar het Gentiaanblauwtje is helaas verdwenen. 

 

 

 

Bijeengelezen.    Siep Sinnema 

 

De vlinders zijn deze zomer uitgebreid in de picture geweest. In alle landelijke en 

regionale dagbladen is deze zomer door meer of minder deskundigen veel aandacht 

besteed aan het voorkomen van allerlei trekvlinders, zoals de Onrust 

(Macroglossum stellatarum) en de Windepijlstaart (Agrius convolvuli).  

In Natura (2003, nr.5) vindt u een aardig artikel met foto’s over de 

Hommelwasmot (Aphomia sociella). Beschreven wordt de ondergang van een 

hommelkolonie door een kolonie Wasmotrupsen. Tijdens de Najaarsbijeenkomst 

van 2001 van de Vlinderwerkgroep Friesland werd een hommelnest getoond, 

gevonden door de fam. Hoornveld, dat ook vergeven was van de rupsen van een 

wasmot. Na uitkweken bleek het ook toen te gaan om Aphomia sociella. 


