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Vlinders op de voedertafel     H. en A. Hoornveld 

 

Elk jaar zien we uit naar de vlinder- en libellensoorten die onze tuin komen 

bezoeken en dan gaat het met name vooral om de gehakkelde aurelia (P.c-album) 

en de distevlinder (V. cardui). Want wie ziet ze het eerst? Onze zoon in Jubbega-

Schurega of wij? Onze tuin in Drachten is zo’n 5m bij 10 m. Dit jaar zagen we 

onze eerste c-album op 2 april en de eerste distelvlinder op 23 augustus. Op de 

voedertafel liggen nu kapotte druiven, pruimen en bananen, met als resultaat op 12 

september twee gehakkelde aurelia’s en op 16 september  al drie gehakkelde 
aurelia’s; en wat een verrassing, op zondag 23 september zitten er vier  

gehakkelde aurelia’s  tegelijk met hun vleugeltjes gespreid te snoepen tussen de 

atalanta’s, muggen en wespen. Het grappige is: de kleine vos blijkt een 

geheelonthouder te zijn. Hij komt niet bij het rottend fruit, maar zit nog wel op de 

laatste bloeiende bloemtrossen van de vlinderstruik. verder staat er nog een 

hemelsleutel en de herfstaster begint ook te bloeien. Twee dagpauwogen zitten al 

geruime tijd in onze berging en sinds kort ook een kleine vos; ze komen naar 

binnen via een klein raampje. 

 

 

Excursie Fochtelooërveen wederom een succes    Henk en Auke Hunneman 

 

Volgens traditie stond ook dit jaar de excursie naar het Fochtelooërveen weer op 

het programma. Niet alleen de uniekheid van het hoogveen met haar 

karakteristieke flora en fauna, maar ook de gastvrijheid en belangstelling van de 

medewerkers van Natuurmonumenten doen een dergelijke excursie eigenlijk al bij 

voorbaat slagen, zo is uit voorgaande jaren gebleken. In dit optimisme kwamen 

ook dit jaar weer een behoorlijk aantal leden op 19 mei jl. richting Fochteloo. Zo 

rond 14:00 uur verzamelden zich namelijk vijftien personen op het terrein van 

Natuurmonumenten (bij de werkschuur) aan de Fochtelooërveenweg om de 

excursie bij te wonen. 

Al twee jaar achtereen werden we echter bij onze jaarlijkse uitstapjes naar dit 

gebied geplaagd door slechte weersomstandigheden. Dit jaar was dat anders: het 
was droog en vrij zonnig, zodoende waren de insecten vrij actief en zagen we 

reptielen en verscheidene (zeldzame) vogels. De meest in het oog springende 

waarneming was die natuurlijk van het paar kraanvogels, dat gepaard gaande met 

karakteristieke geluiden, op geringe afstand van ons, de vlucht nam. Dit broedpaar 

zou later, zoals de meesten van ons inmiddels wel weten, succesvol een jong 

grootbrengen, hetgeen uniek voor Nederland is. Maar ook waarnemingen als een 

mannetje Nachtpauwoog (Saturnia pavonia), een rups van het Eikeblad 

(Gastropacha quercifolia) en Heideringelrupsen (Malacosoma castrensis) deden 

de middag slagen. Verder werden er ook onder andere oranjetipjes, landkaartjes en 

relatief veel groentjes waargenomen. De nachtvlinder-fauna was echter 


