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Excursie valt in het water 

Luut de Zee 

 

Zaterdag 13 juli stond er een nachtvlinderexcursie van de 

Vlinderwerkgroep op het programma in een aantal terreintjes van Staatsbosbeheer 

ten noorden van Tjalleberd. Nadat de deelnemers zich hadden verzameld bij de 

werkschuur van Staatsbosbeheer aan de P.G. Otterweg, werd een korte wandeling 

gemaakt om de meest geschikte plaatsen op te zoeken waar gelicht kon worden. 

Op de open vlakte waaide het, maar gelukkig bleken er ook beschutte plekjes te 

zijn. Weerman Piet Paulusma had redelijk weer voorspeld met een kleine kans op 

wat motregen. Auke en Henk Hunneman plaatsten hun lamp en laken aan de 
oostkant van het fietspad Albert Mol’s Mennning en Gerrit Tuinstra installeerde 

zich aan de  westkant. Tevens smeerde Gerrit een eigen gebrouwen mengsel op 

een aantal bomen.  

Hierna was het wachten tot het donker begon te worden. Tot die tijd kon 

er even bijgepraat worden over de vangsten van de afgelopen dagen en weken. 

Ondertussen zorgden een aantal kalveren in de berm van de P.G. Otterweg voor 

vermaak, door allerlei capriolen uit te halen om zich los te rukken, maar de 

eigenaar had ze goed vastgebonden. Intussen betrok de lucht en er leek een schip 

met zure appels aan te komen, maar het schip had niet zoveel vaart en leek te 

blijven hangen. Misschien konden we het dan toch droog houden. Toen de 

duisternis viel werden de lampen aan gezet. Met het vallen van de duisternis 

vielen echter ook de eerste spatjes regen. Maar een paar druppels mochten de pret 
niet drukken, meer dan een beetje motregen was er niet voorspeld. Gerrit ving de 

eerste vlinder Mythimna impura. De regen bleef vallen en we zochten een 

schuilplek onder de bomen. Maar het bleef niet bij de motregen die Piet Paulusma 

had voorspeld. Het begon harder en harder te regenen. De bomen boden niet meer 

voldoende bescherming tegen de regen. De lampen werden uit gezet en de auto’s 

opgezocht om te schuilen. De regen bleef echter met bakken uit de hemel vallen 

en er leek geen einde aan te komen en besloten werd om de excursie maar te laten 

voor wat het was. Op de terugweg naar Joure begon het echter minder hard te 

regenen en het werd weer droog. Thuisgekomen bleek dat het in Joure helemaal 

niet geregend had. De pech die we hadden bij de excursie was een typisch geval 

van de excursie (of de bui) op de verkeerde plaats op het verkeerde moment. Om 
toch nog wat nachtvlinders te kunnen vangen heb ik thuis de lamp maar even aan 

gezet. 

 

 

 

 

 

 

 

 


