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Excursie Oudemirdum 31 augustus 2002. 

Jannie Sinnema 

 

 Om 14.00 u. kwamen 9 personen bijeen voor de excursie in Gaasterland. 

Onder leiding van Sjoerd Bakker van SBB reden we eerst naar de Wyldemerk. 

Aanvankelijk leek het weer niet goed: af en toe een bui en een frisse wind. In de 

middag begon de zon meer te schijnen zodat we nog 7 verschillende dagvlinders 

zagen. De Gehakkelde Aurelia liet zich in de zon mooi fotograferen. Op 

brandnetel vonden we de rupsen van het Landkaartje, terwijl we ook enkele 

Landkaartjes zagen vliegen. 

 Op een eikenblad werd de lege zak gevonden van de micro Coleophora 
palliatella, die nog niet bekend was uit Gaasterland. Op Harig Wilgeroosje zaten 3 

bruine rupsen van de Avondrood (Deilephila elpenor). Bij een vennetje zag één 

van ons een IJsvogeltje wegvliegen. Later hoorden we deze mooie blauwe vogel 

nog zingen. 

 

 

  

 

 

Zakje van Coleophora palliatella  

 

 
 

 

Hierna vertrokken we naar het Starnumanbos. Via een moeilijk 

toegankelijk pad door bramen kwamen we uit op een grasland, waar niet wordt 

gemaaid. Hier zagen we slechts een Klein Geaderd Witje en een Gamma-uil 

vliegen. We vonden door te kloppen op loofbomen wel enkele rupsen zoals van 

het Kroonvogeltje (Ptilodon capucina),  Colocasia coryli, Donsvlinder (Euproctis 

similis) en Ectropis crepuscularia. We bezochten nog een terrein naast een 

camping De Nijemirdumer Heide, maar dat viel erg tegen: alleen de rups van de 

Witte Tijger (Spilosoma lubricipeda). 

 Enkele deelnemers van de excursie vertrokken naar huis. Na een snack te 
hebben gegeten in Oudemirdum zetten we 3 lakens met lampen op in de buurt van 

de werkschuur van SBB. In de schemering  smeerden we vele boomstammen met 

stroop. Nieuwe excursiegangers meldden zich nu voor het avondgebeuren. 

Helaas was het ’s avonds erg koud geworden, zodat we maar totaal 30 

verschillende macronachtvlinders hebben waargenomen: 12 spanners, 15 uilen en 

3 van andere families. Op stroop kwam een enkele Pyramidevlinder (Amphipyra 

pyramidea). 

 
 
 


