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Amsterdam. De soort komt overigens voor in een zeer uitgestrekt areaal in een 

gordel van Afrika via Zuid-Europa en Klein-Azië tot in India, China en Japan. 

Chrysodeixis chalcites  (Turkse uil) → Zeldzame immigrant voor Nederland. Is 

vooral bekend van zijn schadelijke voorkomen op gewassen en planten in 

(broei)kassen. De vlinders worden echter ook wel buiten de kassen als migrant 

aangetroffen. 

Abrostola tripartita  (Brandnetelkapje) → In Friesland is deze vlindersoort 

inheems, maar niet overal te vinden. Hij wordt door de Vlinderwerkgroep weinig 

waargenomen: vooral in vochtige biotopen. De rups leeft op Brandnetel, zoals de 

Nederlandse naam al aangeeft. 
Abrostola triplasia  (Donker brandnetelkapje) → Ook inheems in Friesland, maar 

meer verbreid dan de vorige soort. De rupsen worden gevonden op Brandnetel en 

Hop. 

Bronnen: De Geannoteerde Naamlijst van de Nederlandse Vlinders (Kuchlein/De 

Vos), De Vlinders van Friesland (Lempke), De Nederlandse Trekvlinders 

(Lempke), Jaarverslagen van de Vlinderwerkgroep Friesland, Thieme’s 

Vlindergids (Novák/Severa), Lijst van Nederlandse Namen van Macrovlinders in 

Nederland (De Vlinderstichting/Commissie voor Nederlandse Namen van 

Insecten van de Nederlandse Entomologische Vereniging). 

    Na deze sessies bedankt de voorzitter tenslotte eenieder voor zijn komst en 

bijdrage aan deze middag en het Natuurmuseum Leeuwarden voor de gastvrijheid 
en de koffie. 

 

Verslag: Gerard Bergsma 

 

 

Verslag determineerdag 5 januari 2002.  

Jannie Sinnema 

 

 Ondanks sterk ijs kwamen om elf uur de eerste determineerlustigen in 

Hemrik aan. Leo Bot was reeds eerder van de trein opgehaald. Wiebe Lenstra had 

voor de groep heerlijke appeltaarten meegenomen voor bij de koffie. Na het 

lekkers gingen we allemaal aan de slag. 
 Leo nestelde zich achter een binoculair en werd rijkelijk voorzien van 

ongedetermineerde microvlinders. Henk en Auke Hunneman zaten bij een andere 

tafel met 3 dozen microvlinders en veel boeken. Andy Saunders en Jannie 

Sinnema zochten de spanners Epirrita christyi, autumnata en dilutata uit: door het 

achterlijf van de mannetjes te ontdoen van de schubben kan men het verschil zien. 

Jammer alleen dilutata’s! 

 Na de soep met broodjes kwamen Saakje Borger-Couperus en Johan 

Meier ook. Terwijl Siep Saakje hielp met het op naam brengen van de vlinders uit 

Frankrijk op dia’s, bekeek Gerrit Tuinstra de buisjes met ongeprepareerde 

nachtvlinders van Johan. Nadat Luut de Zee had geschaatst kwam hij met Renate 
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ook langs. Met z’n allen gingen we toen dia’s bekijken van Hessel en Aukje 

Hoornveld. Het leek wel een quiz: na veel discussie en overleg konden we enkele 

vlinders op de dia een naam geven. 

Om vijf uur was bijna iedereen weer naar huis. Leo bleef met de nog 

ongedetermineerde microvlinders achter. ’s Zondags ging Leo door met 

determineren; een deel nam hij die avond mee naar Terschelling. Gerrit had ook 

een kistje met uilen achter gelaten die behoorde tot het geslacht Amphipoea. Door 

het maken van genitaalpreparaten of schoonpoetsen van het achterlijf kan men bij 

de mannetjes goed zien welke soort het is: oculea, lucens of fucosa. Hoera, alle 

drie soorten waren vertegenwoordigd!  
Gezien de ervaring van deze determineerdag is het zeker voor herhaling 

vatbaar. We zullen volgend jaar weer in de kerstvakantie een determineerdag 

vaststellen en hopen dat deze dag ook zo gezellig zal zijn. 

Geen bruine vuurvlinder minder! 

Actie in bolwerk van de bruine vuurvlinder: Zuidoost Friesland 

Kars Veling & Robert Ketelaar 

Geen Vlinder Minder! 

In het project ‘Geen Vlinder Minder’ bundelen natuurbeheerders, vrijwilligers en 

De Vlinderstichting de krachten voor behoud en herstel van de Nederlandse 

vlinderfauna. De doelstellingen van ‘Geen Vlinder Minder!’ zijn:  

• het direct betrekken van beheerders en bezoekers van (natuur)gebieden bij

ecologie en behoud van bedreigde dagvlinders.

• zorgen voor een actieve betrokkenheid van vrijwilligers bij evaluatie van het

beheer en monitoring van de vlinders.

• herstel en bescherming van bedreigde dagvlinders door het geven van
beheeradviezen op locatie.

Momenteel wordt Geen Vlinder Minder gericht op een aantal graslandvlinders,

waarvan voor Friesland zilveren maan, aardbeivlinder, grote vuurvlinder en bruine

vuurvlinder van belang zijn.

De bruine vuurvlinder. 

     De bruine vuurvlinder is een karakteristieke soort van bloemrijke en 

structuurrijke schrale hooilanden en heiden. Het ideale leefgebied van de bruine 

vuurvlinder is een gevarieerd landschap van kale stukjes, bloemrijke ruigtes en 

lage schrale vegetaties. Nectarplanten zijn er het hele jaar door aanwezig en 


