gebied, goed uitziet. Dat er hier sprake is van een incidentele opleving lijkt ons
evident. De tijd zal ons leren in hoeverre het Veenhooibeestje zich werkelijk
herstelt.

Bijzondere waarnemingen in 2000.

Jannie Sinnema

Opvallend was het aantal binnengekomen waarnemingen van de
Gehakkelde Aurelia (Polygonia c-album): bijna 100 exemplaren. Op enkele
plaatsen werden zelfs 4 vlinders tegelijk op de Herfstasters gezien. Ook zijn er
rupsen gevonden en opgekweekt. Na de uitgave van Dagvlinders in Fryslan
kunnen we alweer enkele nieuwe vindplaatsen toevoegen zoals Dokkum en
Damwoude. In 2000 zijn ook twee nieuwe vindplaatsen van de Kommavlinder
(Hesperia comma) vastgesteld: op 23 juli en 12 augustus in het Fochtelooërveen
en op 11 augustus in Wijnjewoude. Op 13 augustus werd een Koninginnepage
(Papilio machaon) in Heerenveen waargenomen. De tweede melding van deze
mooie dagvlinder kwam uit Nijeberkoop op 29 augustus.
Van de trekvlinders waren de Atalanta’s (Vanessa atalanta) volop te
bewonderen, terwijl de Distelvlinders (Vanessa cardui) zich slechts af en toe
lieten zien. Meestal worden de Luzernevlinders op de Waddeneilanden
gesignaleerd. Dit jaar waren er ook meldingen van de Oranje Luzernevlinder
(Colias croceus) uit Menaldum, Leeuwarden en Joure. Ook zijn er meldingen van
enkele pijlstaarten onder de trekvlinders. De Onrust of Kolibrievlinder
(Macroglossum stellatarum) is gezien in Lemmer, Hemrik en Damwoude. De
Windepijlstaart (Agrius convolvuli) is waargenomen in Ternaard (twee
exemplaren) en Harlingen. De Doodshoofdvlinder (Acherontia atropos) werd
gemeld uit Ternaard, Hallum en Oosterwolde.
Tijdens de excursie van de Secties Ter Haar en Snellen in Bakkeveen en
het Blauwe Bos bij Haule is het voorkomen van 157 soorten microvlinders en 216
Flinterwille Vlinderwerkgroep Friesland maart 2001

13

soorten macrovlinders vastgesteld. Hieronder bevonden zich 9 micro-soorten die
nog niet eerder in Friesland zijn aangetroffen. Nieuw voor Friesland waren:
Argyresthia sorbiella, Coleophera trifolii, Coleophera zelleriella, Scythris
ericivorella, Monochroa suffusella, Bryotropha galbanella, Sophronia
semicostella, Anarsia spartiella en Dioryctia schuetzeella.
In het Fochtelooërveen ving Gerrit Tuinstra op 25 augustus een nieuwe
spanner voor Friesland: Castaconvexa polygrammata. Volgens de catalogus van
Lempke komt de vlinder in Noord-Brabant en Limburg voor. De rups leeft op
Walstro. Deze spanner is in 2000 ook aangetroffen in de Achterhoek door Jaap
Zwier.
Andere bijzondere waarnemingen van nachtvlinders staan beschreven in
het artikel over de inventarisatie van de Duurswouderheide.

Castavonvexa polygrammata
Ongewone vlinderkweek Wilma Trumpie
Het is juni. Hé, in de bladeren van de geranium op de keukenvensterbank
zitten gaten. En op de vensterbank liggen kleine zwarte korreltjes die wel op
rupsenpoepjes lijken. Na goed zoeken ontdek ik drie hele kleine felgroene rupsjes,
dezelfde kleur als het geraniumblad, in elke geranium één. De rupsjes groeien
voorspoedig. Ze weten zich goed te camoufleren, want elke dag moet ik zoeken
om ze te vinden. Op een dag is er één niet meer te vinden. De andere twee zitten in
dezelfde geranium. Een paar dagen later tijdens de afwas: wat heb ik nu voor
groens in mijn sop? Het blijkt een rups te zijn, jammerlijk verdronken.
Begin juli verkleurt de laatste rups naar beige en krijgt een patroon van
omgekeerde v-vormige streepjes op de rug. Vanaf 7 juli gaat hij ’s nachts geregeld
aan de wandel en vind ik hen de volgende morgen op verschillende plaatsen op het
aanrecht terug. Elke keer zet ik hem op de geranium terug. Ik denk dat hij een
plekje zoekt om te verpoppen. Omdat ik in de boeken niet kan vinden wat voor
rups het is, weet ik ook niet welke omstandigheden hij daarvoor nodig heeft. Op
13 juli heb ik hem maar in een pot met gaatjesdeksel gedaan. Van de toegediende
geraniumblaadjes eet hij nauwelijks. Gaat hij dood? Nee, toch niet.
Op 26 juli heeft de rups zich ’s nachts verpopt. En dan, op 16 augustus wordt onze

Flinterwille Vlinderwerkgroep Friesland maart 2001

14

