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Waarnemingen in St Nicolaasga 2002 

Andy Saunders 

 

In 2002 heb ik mijn tuin aan de Heemstrastraat  in St Nicolaasga weer een flink 

aantal soorten waargenomen, die voor mij nieuw zijn op deze plaats. Het betreft 

daarbij voornamelijk nachtvlinders. Toch was er ook een nieuwe dagvlindersoort  

in mijn tuin, namelijk Thymelicus lineola (zwartsprietdikkopje). Ik heb de vlinder 

in 2002 twee keer in de tuin waargenomen. 

Met mijn lichtval heb ik heel wat nieuwe soorten nachtvlinders waargenomen. 

Hieronder staat een tabel met de verschillende soorten, gerangschikt naar familie. 

 
 

Macronachtvlinders. 

Psychidae Notodontidae 

Psyche casta Cerura vinula 

Geometridae Furcula furcula 

Alsophila aesularia Noctuidae 

Biston strataria Mythimna flammea 

Ecliptopera silaceata Euplexa lucipara 

Eupithecia tantillaria Hadena compta 

Euphyia unangulata Apamea scolopacina 

Cidaria fulvata Arenstola pragmitidis 

Biston betularia Acronicta rumicis 

Peribatiodes secundaria Lycophotia porphryrea 

Drepanidae Archanara geminipuncta 

Drepana falcataria Paradrina clavipalpis   

Arctiidae  

Diaphora mendica  

  

 

Bij het vangen in de Teroelstersypen (Moeras- en rietlandland) waren de volgende 

soorten voor mij nieuw in dit gebied: 

Cossidae Noctuidae 

Phragmataecia castaneae  Mythimna flammea 

Geometridae Arenostola pragmitidis 

Eulithis testata Celaena leucostigma 

Selenia lunularia Mythimna pudorina 

Arctiidae Coenobia rufa 

Arctia caja Simyra albovenosa 

 Nonagria typhae 
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Naast bovengenoemde waarnemingen verdienen de volgende vangsten zeker 

aandacht: 

Op 4-6-02 en 11-8-02 ving ik Euphyia unangulata in mijn tuin; volgens mij is dit 

de tweede resp. derde vondst in Friesland. 

Op 31-7-02 ving  ik een exemplaar van Peribatoides secundaria in mijn tuin; de 

vlinder lijkt op P. rhomboidaria, maar heeft brede sprieten en geen licht plekje 

onder de vleugels. 

In augustus en september heb ik 5x een exemplaar van Paradrina clavipalpis 

gevangen in mijn tuin. 

 

  
 

 

 

 

 

 

Paradrina clavipalpis 

 

 

Mission impossible 

Henk en Auke Hunneman 

 
Het veenhooibeestje (Coenonympha tullia) doet het de laatste jaren weer goed in 

het Fochtelooërveen, en de populatie wijkt daarmee volledig af van de landelijke 

trend. Dit maakt dit gebied bij uitstek geschikt voor onderzoek naar de ecologie 

van deze uiterst zeldzame dagvlinder. Op 3 en 4 mei van het afgelopen jaar werd 

door medewerkers van De Vlinderstichting, een Britse bioloog en leden van de 

vlinderwerkgroep een zoektocht gehouden naar rupsen van het veenhooibeestje. 

Een missie die door sommigen vooraf als kansloos werd bestempeld, maar het 

onmogelijke bleek toch mogelijk. 

Onder aanvoering van Dave Wainwright, een Britse bioloog die al jaren 

onderzoek verricht naar de levenswijze van het veenhooibeestje, werden vooraf 

geselecteerde delen van het veen afgestroopt. Het moet zonder meer een 
merkwaardige vertoning zijn geweest. Gekleed in waadbroek en/of regenpak werd 

deze druilerige dagen het veen pol voor pol, soms kruipend, doorkruist op zoek 

naar dat ene nietige rupsje. Succes bleef lang uit. Net nadat we hadden besloten 

nog een half uur door te gaan, klonk in de verte: “I’ve got one”. Het bleek Dave, 

en hij had volgens hem “definitely a tullia”. Het betrof inderdaad een juveniele 

rups van het veenhooibeestje, diep verscholen in de pol eenarig wollegras 

(Eriophorum vaginatum). Ons geduld en doorzettingsvermogen werden beloond! 

Eerder die dag hadden we diverse malen pollen tot op de veengrond uitgeplozen, 

omdat we vraatsporen hadden ontdekt. Deze vraatsporen zijn volgens Dave een 

betrouwbare indicatie van de aanwezigheid van de rupsen. In het Fochtelooërveen 


