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Verslag voorjaarsbijeenkomst 2002 

 

De voorjaarsbijeenkomst van de Vlinderwerkgroep Friesland vond plaats op 

dinsdagavond 2 april 2002 in het Fries Natuurmuseum te Leeuwarden. De 

bijeenkomst werd voorgezeten door Siep Sinnema. Aanwezig waren 23 leden. 

    De voorzitter opent de bijeenkomst en heet de leden en met name ook Kars 

Veling en enkele gasten van harte welkom. Bij het fraaie weer van de afgelopen 

dagen zijn reeds diverse dagvlinders gesignaleerd en dat geeft de nodige kriebels 

in het bloed. 

    Voor de komende nachtvlindercursus hebben zich tot nu toe elf personen 

aangemeld; dat moeten er minimaal vijftien worden, althans dat is het beoogde 
minimumaantal. 

     Ons Amerikaanse lid, Martin J. Andree uit Grand Rapids, heeft bericht, dat hij 

in de afgelopen tijd de trekroute van de Monarchvlinder heeft gevolgd. Binnenkort 

vertrekt hij naar Zuid-Korea voor een nieuwe reis. 

    Mededeling: Er zijn afmeldingen van de leden mevrouw E.P.A. Oosterloo uit 

Elsloo (wegens verhuizing) en van mevrouw H.J. Nypels uit Leeuwarden 

(opzegging). 

    De secretaris behandelt vervolgens de ingekomen stukken. Ontvangen zijn o.a. 

een brief van de provincie Fryslân over plattelandsprojecten, alsmede een brief 

van Staatsbosbeheer over de organisatie van de 2000 soorten dag. Tevens is een 

brochure ontvangen van het Fries Museum te Leeuwarden over de Friese 

kunstenares Margareta de Heer (1600 – 1665), die vooral bekend is geworden van 
haar schilderijen van natuurtaferelen met vogels, vlinders, libellen, bloemen, 

schelpen en dergelijke. In het Fries Museum wordt van 9 maart tot en met 2 juni 

2002 een overzichtstentoonstelling gehouden van haar werken. 

    Luut de Zee, onze penningmeester geeft vervolgens een toelichting op het 

financiële overzicht 2001 van de Vlinderwerkgroep Friesland. Deze wordt 

akkoord bevonden. 

    Hierna is de beurt aan Kars Veling van de Vlinderstichting, die ons informeert 

over het project “Geen Vlinder Minder”. In dit project krijgen zes soorten 

dagvlinders extra aandacht, namelijk de Zilveren maan, de Grote vuurvlinder, de 

Bruine vuurvlinder, het Bruin dikkopje, de Veldparelmoervlinder en de 

Aardbeivlinder. Graslandvlinders dus. Van genoemde soorten zijn brochures 
verschenen die bestemd zijn voor beheerders van natuurgebieden, beleidsmakers 

en het geïnteresseerde publiek. Op een beknopte maar concrete wijze heeft de 

Vlinderstichting de algemene ecologie en de noodzakelijke maatregelen voor 

beheer in deze brochures beschreven. Hiermee hoopt de Vlinderstichting, dat het 

beheer van natuurgebieden zal verbeteren en het draagvlak voor vlinderherstel 

verder zal worden vergroot. Kars heeft van elke vlindersoort een aantal brochures 

bij zich, die worden uitgedeeld onder de aanwezigen. Zij kunnen worden gebruikt 

bij contacten met natuurbeheerders en beleidsmakers. 

    Over Vlinderwachten is reeds het nodige verteld in het blad “Vlinders” van de 

Vlinderstichting. Er is behoefte aan vlinderaars, die o.a. inventarisatie-
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werkzaamheden verrichten in natuurterreinen van beherende instanties om de daar 

aanwezige soorten graslandvlinders (zoals voornoemd) qua populatie te volgen in 

de tijd; het liefst door jaarlijkse monitoring. Beheerders van natuurterreinen 

komen hier vaak niet aan toe. Daarnaast zouden de Vlinderwachten als 

contactpersoon met de beheerder moeten functioneren met betrekking tot in het 

veld optredende goede of slechte ontwikkelingen. 

Kars zoekt voor Friesland nog enkele Vlinderwachten.  

    Na de pauze vertelt Andy Saunders over het ontstaan van zijn passie voor 

vlinders; eerst in Engeland en later toen Nederland zijn thuisland werd, 

inventariseerde hij vlinders. Zeker nadat hij lid van de Vlinderwerkgroep 

Friesland was geworden, stortte hij zich op de nachtvlinders. In Sneek, waar hij 
geruime tijd woonde, lokaliseerde hij 111 soorten macro- en micronachtvlinders, 

waaronder enkele zeer bijzondere en zeldzame soorten. In St. Nicolaasga, zijn 

huidige woonplaats, heeft hij in enkele jaren al 200 soorten nachtvlinders in zijn 

eigen tuin gehad en op naam gebracht. 

   Daarna vertelt Gerrit Tuinstra over zijn ervaringen met het nachtvlinderen aan 

de Poostweg te Beetsterzwaag in de periode van 1999 tot en met 2001. Hij 

verzorgt zijn presentatie met een beamer, die uitzonderlijk scherpe beelden 

projecteert van plaatjes, kaarten, grafieken en dergelijke. In genoemde drie jaren 

ving hij 104 soorten macronachtvlinders in 1999, 176 soorten in 2000 en 186 

soorten in 2001. In totaal over deze periode 252 soorten macronachtvlinders, 

waarvan 239 soorten “op licht”. Gerrit gaat hierna verder gedetailleerder in op het 

aantal gevangen soorten per vangavond, per vangmaand, het aantal gevangen 
soorten per nachtvlinderfamilie alsmede dit laatste per maand. Vervolgens laat hij 

een aantal uilen (noctuïden) uit de groepen Herminiinae, Strepsimaninae en 

Hypeninae met afbeeldingen de revue passeren en vertelt hier het nodige over. 

Onder andere Macrochilo cribumalis, Zanclognatha tarsipennalis, Herminia 

tarsicrinalis, Pechipogo strigilata, Schrankia costaestrigalis, Hypenodes 

humidalis, Parascotia fuliginaria, Rivula sericealis, Hypena proboscidalis, 

Hypena rostralis en Hypena crassalis. Tot slot laat Gerrit nog een geprepareerde 

Saturniide met de wetenschappelijke naam Copaxa lavendera zien. Deze exoot is 

afgelopen winter aangetroffen in een bloemenwinkel in Nieuwehorne. De rups (of 

pop) van deze nachtvlinder is vermoedelijk met bloemen en/of planten vanuit 

Zuidoost Azië meegereisd naar ons land (een adventief dus) en is waarschijnlijk in 
de bloemenwinkel uit de pop gekropen. Meer informatie hierover staat vermeld op 

bladzijde 21 en 22 van de “Flinterwille” van maart 2002 (Een vreemde 

“wintervlinder”). De juiste naam van deze soort is nu dus bekend. 

    Na deze interessante avond bedankt de voorzitter eenieder voor zijn/haar komst 

en Kars Veling voor zijn informatieve bijdrage. Mochten leden zich willen 

opgeven als “vlinderwacht”, dan kunnen zij zich in verbinding stellen met Kars 

Veling. 

Het Natuurmuseum wordt weer bedankt voor de gastvrijheid en de koffie. 
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