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Excursie Vlinderwerkgroep op 28 augustus 2000 op het erf van John 

Boosman te Earnewald.    John Boosman   

  

In het verleden heb ik mijn tuin meerdere jaren geïnventariseerd op wilde 

planten.Waar planten bloeien zijn ook vlinders, dus de volgende vraag was 

hoeveel en welke dagvlinders vliegen er en in welke periode? Nu dat inmiddels 

bekend is, zie Flinterwille maart 2000, was ik nieuwsgierig naar het voorkomen 

van nachtvlinders. Gelukkig werkte het weer mee, zodat deze excursie wel kon 
doorgaan. Het aantal deelnemers (15) overtrof mijn verwachtingen. Immers mijn 

“residentie” is van de weg af moeilijk te zien en in het donker al helemaal niet. 

Nadat Jannie, Gerard, Gerrit en de gebr. Hunneman hun territoria hadden 

ingenomen om te lichten, werden enkele bomen voorzien van een voor vlinders 

aantrekkelijk sapje. Omdat het nog niet donker genoeg was, voorzag Wilma ons 

maar van koffie en trakteerde de familie Hoornveld op heerlijke koek. Ook de 

aquarellenexpositie op het atelier werd door enkelen bezocht. Om half tien waren 

velen al niet meer te houden en was het vlinderen in volle gang. Intussen zocht 

Martin Zijlstra de donkere hemel af naar vleermuizen. Op zijn bat-detector waren 

de pieptonen te horen van de dwergvleermuis. Dat er ook libellen rond vlogen 

bewees hij door de paardenbijter (Aeshna mixta) en de blauwe glazenmaker 
(Aeshna cyanea) tussen zijn vingers vast te houden. We konden mooi het verschil 

zien. Tegen twaalf uur viel de generator van Gerrit uit. (De benzine was op). In het 

stikdonker moesten ze hun weg uit het rietveld terugzoeken.  

Er zijn zo’n 54 verschillende soorten vlinders genoteerd: 16 soorten spanners, 

waaronder Groen- en Witbandspanner (Campaea margaritata), 22 soorten uilen 

waaronder de Snuitvlinder (Hypena proboscidalis), de Pyramidevlinder 

(Amphipyra pyramidea), de Agaatvlinder (Phlogphora meticulosa), de 

huismoeder (Noctua pronuba), 5 overige soorten nachtvlinders en 11 soorten 

microvlinders. De genoemde soorten werden ook op stroop waargenomen. Al met 

al kunnen we terugzien op een geslaagde avond.  

Volgend jaar ga ik maar eens libellen determineren op het erf. 

         
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


