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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 
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 Sphinx ligustri 

 Deilephila elpenor 

Drepanidae: 

 Thyatira batis 

 Ochropacha duplaris 

 Watsonella binaria 

 Drepana curvatula 

Geometridae: 

 77 soorten, waaronder 

              Eupithecia innotata op  
              16-8-2001 

Notodontidae: 

 Clostera curtula 

 Furcula bicuspis 

 Notodonta dromedarius 

 Notodonta ziczac 

 Pheosia tremula 

 Pheosia gnoma 

 Pterostoma palpina 

 Ptilodon capucina 

 Phalera bucephala 
 Peridae anceps 

 

 Agrochola lychnidis  1 ex 

              28-9-2000 

Pantheidae: 

 Colocasia coryli 

Lymantridae: 

 Calliteara pudibunda 

 Euproctis similis 

Nolidae: 

 Nycteola revayana

 Pseudoips prasinana 
 Earias clorana 

Arctiidae: 

 Miltochrista miniata 

              Pelosia muscerda 

              Atolmis rubricollis 

              Eilema lurideola 

              Eilema complana 

              Phragmatobia fuliginosa 

              Spilosoma luteum 

              Spilosoma lubricipeda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrochola lychnidis 
 

Tenslotte een opmerkelijke vangst in mijn lichtval: op 1 oktober 2001 trof ik 

tussen een Noctua comes en  Noctua pronuba een Atalanta aan! Vliegt de Atalanta 

wel ‘s nachts? Of zoekt de Atalanta een slaapplaats voor de nacht? 

 

Als aanvulling op deze bijdrage van Andy een mededeling die we ontvingen van 

Wiebe Poppe uit Joure. Hij schreef het volgende: tussen 1 juli en 15 oktober 2001 

zijn aan de rand van het Vegelinsbos bij St. Nicolaasga 200 exemplaren van de 

Gehakkelde Aurelia (Polygonia c-album) waargenomen; het betrof 134 mannetjes 

en 66 vrouwtjes. De dieren werden aangetrokken door een lokmiddel. 


