
KORT VERSLAG NAJAARSBIJEENKOMST 1998 

De najaarsbijeenkomst van de Vlinderwerkgroep Friesland vond plaats op dinsdag 
17 november 1998 in het Natuurmuseum te Leeuwarden. De bijeenkomst werd 
voorgezeten door Philip Zeinstra. 
Aanwezig waren 28 leden. Afwezig met kennisgeving: 3 leden. 

Philip Zeinstra opent de vergadering en besteedt enige aandacht aan de 
onlangs verschenen derde nieuwsbrief, nu "Flinterwille" geheten. Met name de 
geplande excursies loopt hij even door. Hij vraagt de leden om niet te schromen 
kopij aan te leveren voor onze nieuwsbrief. Alle initiatieven en inbreng hiervoor 
zijn van harte welkom en leveren een bredere variatie aan auteurs op. Het mag 
bijvoorbeeld ook wel eens gaan over een interessant vlindergebied, welke men in 
de vakantie is tegengekomen en waar alle leden van de werkgroep kennis van 
kunnen nemen. 

Philip bespreekt daarna de oprichting van de nieuwe sectie ''Ter Haar". Het 
doel van deze sectie is zich bezighouden met het totaal aan macronachtvlinders, 
alsmede ook dagvlinders. De sectie is, net zoals de sectie "Snellen" 
(rnicrovlinders) onderdeel van de Nederlandse Entomologische Vereniging. De 
contributie voor het lidmaatschap bedraagt NLG 20,00 per jaar. Daarvoor 
ontvangt men het blad ''Schubnieuws" en kan men deelnemen aan bijeenkomsten 
en excursies van de sectie. Om lid te worden van "Ter Haar" hoeft men niet per se 
lid te zijn van de Nederlandse Entomologische Vereniging, alhoewel dat natuurlijk 
wel gewenst is. Niet NEV-leden worden als "gastlid" ingeschreven, overigens 
onder dezelfde voorwaarden als NEV-leden. 
Het is de bedoeling, dat ook de Beneluxwerkgroep Nachtvlinders van de grond 
komt, zodat er ook internationaal meer aandacht komt voor macronachtvlinders. 

Philip attendeert de leden erop, dat het nu tijd is voor het verzamelen van 
bladeren (voor de liefhebbers) in verband met het lopende onder.wek in Nederland 
naar het voorkomen van rnineervlinders. De bladeren kunnen worden aangeleverd 
bij Joop Kuchlein te Wageningen, eventueel door tussenkomst van Philip of Janny 
Sinnema. 

NEV-Afdeling Noord houdt op 22 november haar eerstvolgende 
bijeenkomst in het Natuurmuseum te Groningen. De gastspreker is de 
hydrobioloog Henk Vallenduuk. die een verhandeling gaat houden over 
"Spiegelkevers op kadavers", "kevers in mierennesten" en over "Aquatisch 
levende rupsen". Henk Vallenduuk is een autoriteit op het gebied van kevers. 

Vervolgens komen enkele ingekomen stukken aan de orde. Als eerste wordt 
de uitnodiging van de nieuwe sectie "Ter Haar" besproken. De 
oprichtingsbijeenkomst wordt gehouden op zaterdag 28 november 1998 in 
Lexmond. Er wordt gevraagd, of er leden van de werkgroep heengaan, zodat kan 
worden afgesproken met elkaar mee te rijden. 

Verder zijn een nieuwsbrief van de Vlinderwerkgroep Drenthe, alsmede het 
tweede exemplaar van het blad "Franje" van de sectie "Snellen" bij het 
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secretariaat gearriveerd. Dit materiaal ligt in de pauze ter inzage. Eveneens zijn er 
nieuwe ledenlijsten beschikbaar. 

Belangwekkende mededeling is, dat Philip te kennen geeft binnen 
afzienbare tijd het voorzitterschap te willen neerleggen. Het bestuur zal zich 
beraden over een nieuwe voorzitter. 

Punt 3: Stand van zaken met betrekking tot de dagvlinderatlas. Philip geeft 
aan, dat er vertraging is opgelopen in het schrijfwerk. Op 24 november wordt 
hierover in een redactievergadering gesproken. 

Punt 4: Ervaringen/mededelingen/eigen inbreng door leden. Er wordt door 
Philip een brief voorgelezen van een mevrouw Haare-De Groot uit Wolvega over 
vlinders. Ook wordt een brief besproken met (opnieuw) waarnemingen van 
Apatura iris (Grote Weerschijnvlinder) in Friesland. Zou deze schitterende vlinder 
zich permanent hebben gevestigd in de Lindevallei? 

Arnold Slagter is op Bali geweest en laat ons meegenieten van een eigen 
videofilm, die onder andere aandacht besteedt aan een plaatselijke vlinderfarm. 

Na de pauze houdt Gerrit Padding (oprichter en voorzitter van de 
Vlinderwerkgroep "Kop van Overijssel") een boeiende dialezing over de Grote 
vuurvlinder in het moerasgebied "De Wieden". Tevens maakt hij bij zijn 
presentatie gebruik van gedetailleerde kaarten van het terrein. 
Hij verricht al jaren intensief onderzoek naar het voorkomen van dit vliegende 
juweel in dit natuurreservaat, welke eigendom is van Vereniging 
Natuurmonumenten. Hij krijgt daarbij alle medewerking van de-ze 
Natuurbeheerder, die ook gretig gebruik maakt van de door Gerrit verstrekte 
adviezen om de leefomstandigheden van deze zeldzame vlindersoort te verbeteren. 
Al met al laat Gerrit zien en merken, dat hij zich zeer goed heeft ingeleefd in de 
levenswijze van de Grote vuurvlinder en dat het niet aan hem zal liggen, wanneer 
deze vlindersoort uiteindelijk het loodje zou leggen. Zijn onderzoekswerk is 
zodanig belangrijk, dat ook de Vlinderstichting bij het actieplan voor de Grote 
vuurvlinder van zijn kennis gebruik maakt. 

Na de rondvraag wordt de bijeenkomst om 22.00 uur beëindigd. 

Verslag: Gerard Bergsma. 
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