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                               Verslag najaarsbijeenkomst 2000  Gerard Bergsma 

 

De najaarsbijeenkomst van de Vlinderwerkgroep Friesland vond na het 

symposium van 17 november 2000 plaats op dinsdag 12 december 2000 in het 

Fries Natuurmuseum te Leeuwarden. Aanwezig waren 24 leden. 

    Philip Zeinstra opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom, met 
name ons nieuwe lid, de heer J.T. Meijer uit Ravenswoud. Gerard Bergsma 

behandelt daarna de ingekomen stukken. Er is afgelopen zomer een brief 

binnengekomen van Marten Zijlstra (coördinator van het Ferbân foar oare bisten 

van het FFF) over het project "De Atlas van de Nederlandse Libellen". Hij doet 

een oproep aan de leden van de Vlinderwerkgroep die ook libellen inventariseren 

om contact met hem op te nemen. Het zou jammer zijn als de geïnventariseerde 

gegevens van de afgelopen 10 jaren niet in de nog te maken Atlas van de 

Nederlandse Libellen worden opgenomen. Marten coördineert het 

libellenonderzoek in Friesland. Hij heeft reeds een conceptoverzicht van de tot nu 

toe in Friesland verzamelde gegevens. Wanneer iemand daarvan een exemplaar 

wil hebben, dan kan hij zijn E-mail adres aan Marten doorgeven. Het overzicht 

beslaat 44 bladzijden. Men kan Marten ook helpen met het verder opzetten en 
uitwerken van de regionale rapportage en de lay-out. Zijn telefoonnummer is: 

0511-462637. Zijn E-mail adres luidt:    marten_zijlstra@hotmail.com 

    Philip Zeinstra kondigt daarna zijn afscheid aan als voorzitter van de 

Vlinderwerkgroep. Hij vat nog eens in het kort de gebeurtenissen samen van de 

afgelopen 15 jaar, waarin hij voorzitter is geweest. Met name Gerrit Stobbe heeft 

hem indertijd geïnspireerd om met insecten en in het bijzonder met vlinders aan de 

slag te gaan. Vooral toen in het begin van de jaren negentig het dagvlinderproject 

werd opgestart en de Vlinderwerkgroep een enorme revival onderging en door 

cursussen, onderzoek en inventarisatiewerk een grotere naamsbekendheid kreeg in 
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de provincie Friesland, heeft hij als een bijzonder inspirerende tijd ervaren. Nu de 

dagvlinderatlas is verschenen, vindt hij het tijd geworden om afscheid te nemen. 

Er wachten nieuwe uitdagingen. Gerard Bergsma bedankt Philip vervolgens voor 

zijn grote inzet, deskundige inbreng en het vele werk wat hij voor de 

Vlinderwerkgroep heeft gedaan en overhandigt hem een enveloppe met inhoud. 

Philip geeft hierna de voorzittershamer aan Gerard. 

    Ervaringen/mededelingen/eigen inbreng door leden: Arnold Slagter vraagt, of 

op enige wijze invloed kan worden uitgeoefend op Rijkswaterstaat met betrekking 

tot het maaibeleid langs de provinciale wegen. Dat is namelijk niet best. Van 

gefaseerd maaien hebben ze daar kennelijk nog nooit gehoord. Na enige discussie 
hierover, valt de naam van Niels Schotsman, bioloog van de provinciale overheid.. 

Verder kan over deze kwestie ook contact worden opgenomen met de FFF. 

    Gerrit Tuinstra vertelt iets over het frequente onderzoek (samen met Henk en 

Auke Hunneman) afgelopen jaar in het gebied van de Duurswouderheide. Hij is er 

in totaal 22 keer geweest. Er zijn 277 macrosoorten nachtvlinders aangetroffen. 

Onder andere Eupithecia exiguata (nieuwe soort voor Friesland), Eupithecia 

selinata (slechts 1 keer eerder in Friesland aangetroffen) en  Panthea coenobita.  

    Volgens Andy Saunders verschijnt er binnenkort in Engeland een nieuw boek 

over de Eupithecia-soorten. 

    Na de pauze vertoont Gerard Bergsma dia's over de totstandkoming van de 

dagvlinderatlas en vervolgens enkele series over nachtvlinders. Helaas gaan de 
(nieuw aangekochte) diadozen wat stroef door de projector, zodat deze telkens 

vastloopt. Het blijft derhalve bij een enkele serie. Volgende keer beter. 

 

 

 

 

Vlinderwerkgroep stuit op aangename verrassing in het Fochtelooërveen! 

 H. en A. Hunneman 

 

 Vorig jaar hebben we uitgebreid verslag gedaan van de activiteiten van 

de vlinderwerkgroep in het Fochtelooërveen. Dit jaar hebben we de 

‘werkzaamheden’ echter onverminderd voortgezet. Hiervoor waren een aantal 
redenen: ten eerste bestond er -ondanks het vrij intensieve onderzoek- nog steeds 

geen volledig beeld van de verspreiding van het Veenhooibeestje over het veen. 

Zo bleef het onderzoek in bepaalde delen van het veen in gebreke, vanwege de 

aanwezigheid van kraanvogels. Maar ook het Drentse deel en enkele (kleine) 

percelen, in handen van Staatsbosbeheer, werden niet op de aanwezigheid van het 

Veenhooibeestje getoetst. Daarnaast is er heel weinig bekend over ei-afzetplekken 

en overwinteringsplekken van de rupsen in het veen. Tot slot was nader onderzoek 

gewenst naar aanleiding van de bevindingen van vorig jaar. 

Evenals het voorgaande jaar was de doelstelling wederom het verkrijgen 

van een goed beeld van de verspreiding van de aandachtssoort over het gebied. 


