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soorten een beschrijving te geven. Tot slot geef ik nog een aantal namen van 

minder algemene soorten die ik het afgelopen jaar heb waargenomen: 

Poecilocampa populi, Calospilos sylvatus, Macaria wauaria, Deileptenia ribeata, 

Cidaria fulvata, Eupithecia linariata, Hypena crassalis (toelichting op de 

voorjaarsbijeenkomst), Diloba caeruleocephala, Cosmia pyralina, Dichonia 

aprilina, Apamea unanimis, Nola cucullatella.  
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Een vreemde “wintervlinder”. 

Gerrit Tuinstra 

 

Februari is nou niet de maand om op zoek te gaan naar vlinders. Bij geschikte 

temperatuur zou je uiteraard een aantal soorten kunnen vangen (op stroop 

bijvoorbeeld), maar echt veel soorten zul je (nog) niet aantreffen. Toch blijkt wel 

weer dat ook in deze tijd van het jaar “bijzonderheden” “waargenomen” kunnen 

worden. 

Half februari kwam ik (voor mijn werk) in contact met iemand uit Oudehorne. 

Heel toevallig bleek hij de buurman te zijn van Auke Brouwer, eigenaar van een 

supermarkt en bloemenwinkel in Nieuwehorne, met wie ik kort daarvoor ook voor 

mijn werk contact had gehad. In het gesprek met “de buurman” kwam ook het 
onderwerp “vlinders” aan de orde. Hij vertelde me dat z’n buurman op 11 februari 

in de supermarkt een erg grote vlinder aangetroffen had, wat uiteraard mijn 

aandacht trok. Later bleek dat de vlinder niet in de supermarkt maar in de 

bloemenwinkel aangetroffen was. Waarschijnlijk is de vlinder als rups (in een 

goed beschermende cocon) meegekomen (mogelijk vanuit zuidoost Azië) met 

bloemen en/of planten. Omdat de vlinder erg gaaf is, is hij waarschijnlijk in de 

winkel uit de pop gekomen. 

De mensen van de winkel hadden reeds contact gehad met de vlindertuin in 

Emmen. Hier vertelden ze dat het waarschijnlijk om Antherea pernyi (een soort uit 

de familie van de Saturniidae, ofwel nachtpauwogen) zou gaan. Omdat ze in 
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Emmen geen belang hadden bij de vlinder had ik het geluk de vlinder, die 

inmiddels in een doos in de winkel diverse eieren had gelegd, op te kunnen halen.   

De vlinder, met een spanwijdte van zo’n 8,5 centimeter, is wel uit de familie van 

de Saturniidae, maar niet de soort Antherea pernyi. Het is een schitterend 

exemplaar, voornamelijk geel met grijze en roze tekening. In het midden van de 

“ogen” op boven- en ondervleugels zitten doorzichtige vlakjes. 

Welke soort het wel is, is op dit moment nog niet duidelijk. De familie van de 

Saturniidae bestaat uit zeer veel soorten, die vaak erg op elkaar lijken. Ik zal de 

vlinder op de voorjaarsbijeenkomst meenemen, misschien is dan ook de 

soortnaam bekend.  
 

St. Nicolaasga, de eerste twee jaar  

Andy Saunders 

 

 St. Nicolaasga ligt in de gemeente Skarsterlân, tussen het Tjeukemeer en de 

Langweerder Wielen ten zuidwesten  van Joure. Ik heb een kleine tuin met twee 

vlinderstruiken. Ook heb ik een vergunning voor twee natuurgebieden in de 

omgeving van St.Nicolaasga, nl. Wilhelmina-oard en Teroelster Sipen. Het bos 

Wilhelmina-oard is een eiken/berkenbos en Teroelster Sipen is een moeras- en 

rietland. 

Dagvlinders. 
Tijdens de twee jaar dat ik in St. Nicolaasga woon heb ik vijftien soorten 

dagvlinders gezien in mijn eigen tuin. De soorten zijn: 

 

Citroenvlinder Argusvlinder 

Oranjetipje Koevinkje 

Groot Koolwitje Atalanta 

Klein Koolwitje Distelvlinder 

Klein Geaderd Witje Dagpauwoog 

Kleine Vuurvlinder Kleine Vos 

Boomblauwtje Gehakkelde Aurelia 

 Landkaartje 

 
 

 

Macronachtvlinders. 

In 2000/2001 heb ik de volgende soorten gevangen met een lichtval en stroop: 

Hepialidae: 

Triodia sylvina 

Lasiocampidae: 

 Euthrix potatoria 

Sphingidae: 

 Laothoe populi 

Noctuidae: 

 86 soorten, waaronder 

 Hoplodrina ambigua 2 ex  

              (13-8-2000 en 8-9-2000) 

 Lithophane semibrunnea 5 ex 

              in 2000/2001 op stroop 


