
KORT VERSLAG NAJAARSBIJEENKOMST 1997 

De najaarsbijeenkomst van de vlinderwerkgroep Friesland vond plaats op zondag 
2 november 1997 in het Natuurmuseum te Leeuwarden. 
De bijeenkomst werd voorgezeten door Philip Zeinstra. 
Aanwezig waren 26 leden. Afwezig met kennisgeving: 2 leden. 

Siep Sinnema staat stil bij het overlijden van Auke van Randen. Hij geeft een 
opsomming van diens activiteiten op vlindergebied, zoals zijn publicaties, zijn 
inspanningen voor de Vlinderwerkgroep en de nog te verschijnen dagvlinderatlas, 
zijn veldonderzoek en niet te vergeten zijn inzet voor het op orde brengen van de 
vlindercollectie van het Natuurmuseum te Leeuwarden. Johan Fokkema, 
conservator van dit museum vertelt, dat de persoonlijke collectie van Auke van 
Randen(circa 5.000 exemplaren) is ondergebracht in de collectie van het 
Natuurmuseum. 

Naast de opsomming van een aantal ingekomen stukken zijn er enkele 
mededelingen. De belangrijkste hiervan: 
- Informatie over de voortgang van de dagvlinderatlas. 
- In 1998 kan voor het laatst voor de atlas worden geinventariseerd. 
- De Vlinderwerkgroep heeft met een afvaardiging deelgenomen en 

medewerkingverleend aan "De Week van het Landschap" van 20 t/m 28 
september in de Lindevallei bij Wolvega. It Fryske Gea, de natuurbeherende 
instantie van dit gebied, had de organisatie in handen. 
De Vlinderwerkgroep had er een bemande stand met panelen en informatie. 
Tevens werd deelgenomen aan excursies in dit prachtige gebied. 
Het 9 dagen durende evenement was een groot succes en trok circa 3. 500 bezoe
kers voor de diYerse activiteiten. Vooral de afsluitende zondag was het zeer druk; 
een topdag, mede door het prachtige weer. 
Maar liefst veertien scholen van het basis- en voortgezet onderwijs bezochten 
het gebeuren in de Lindevallei, waarbij een tocht naar en door het gebied kon 
worden gefietst. Het verdere programma bestond dan uit vier onderdelen: 
een voettocht door verlande petgaten, een bezichtiging van de exposities in de 
evenemententent. een diapresentatie of een vaartocht in een praam over de Linde. 
In de tent waren exposities te bezichtigen over vlinders, roofvogels, vervening 
en diverse bodemvondsten van dit gebied. Beide weekenden hadden een speci
fiek thema. Verder was er een kindermiddag en een fossielendag. 

- Johan Fokkema deelt mee, dat het Natuurmuseum in het seizoen 1997 uit de 
provincie een behoorlijk aantal meldingen heeft ontvangen van pijlstaartvlinders. 
Hij zal hierover nog een verslagje schrijven. 

Na de pauze vertelt Johan Padding over zijn enerverende verblijf in 
Zweden waar hij voor zijn studie aan de Universiteit van Twente een stageperiode 
had. Uiteraard had hij reeds voor zijn vertrek contacten gelegd met enkele 
Zweedse vlinderspecialisten. Van 2 april t/m 20 juli 1997 inventariseerde hij in 
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Uppsala vooral dagvlinders (46 soorten, waaronder een aantal Limenitis populi L 
De Grote IJsvogelvlinder). In Härjedalen (medio juli) werd met de Zweedse 
vlindercollega's ook op nachtvlinders geinventariseerd. Hier ging het nodige 
klimwerk aan vooraf. maar de ervaring was onvergetelijk Een aantal 
nachtvlinders wordt nog gedetermineerd. Naast de eerder gesignaleerde 46 soorten 
dagvlinders komen er nog een viertal bij uit dit gebied (Boloria napaea Hoffm .. 
Erebia pandrose Borkh., Albulina orbitulus de Prunner, Pvrgus centaureae 
Rambur) . 

Philip Zeinstra houdt een presentatie over bladmijnen. Hij vertelt dat de 
excursie bladmineerders, die op zondag 26 oktober plaatsvond in de Rottige 
Meenthe en later op het terrein van het Pompstation bij Oldeholtpade ondanks de 
mindere weersomstandigheden een behoorlijk succes is geworden. Hij laat ons aan 
de hand van een groot aantal bladeren van diverse boomsoorten de kenmerkende 
gangen. vraat- en faecaliënsporen van minerende rupsen zien. De wereld van de 
bladmineerders blijkt zeer boeiend en voor velen van ons valt er op dit gebied nog 
veel te leren. 

Na de rondvraag wordt de bijeenkomst om 16.30 uur beëindigd. 

EEN TERUGBLIK OP HET EERSTE JAAR 
NACHTVLINDEREN 

In 1993 werd er in de Geaflecht een uitgave van de Vereniging voor Na
tuurbescherming gevestigd te Gorredijk. een oproep geplaatst. waar ons vader wel 
oren naar had. Het ging hier namelijk om een oproep met als doel cursisten bijeen 
te krijgen voor de dagvlindercursus van de Vlindenverkgroep Friesland. Hij 
besloot dan ook om samen met nog een "natuurvriend" de cursus te gaan volgen 
Deze cursus was erg fascinerend en het bleek dat de vlindenvereld heel wat te 
bieden heeft. Zodoende werden thuis al enige potjes met dagvlinders verzameld en 
wij tweeën hielpen ook erg graag mee. De eerste determinaties waren nog wel 
enigszins ingewikkeld. maar gestaag begonnen we het onder de knie te krijgen. 
Deze hobby is nu echter al dusdanig uit de hand gelopen. dat ,ve op een niet te 
koude zomeravond ook al achter in de tuin zitten te nachtvlinderen. Dit artikel 
gaat in op onze ervaringen in het eerste nachtvlinderjaar. 

Na drie jaar dagvlinderen begonnen de nachtvlinders erg te dagen. omdat we. als 
we onderweg een nachtvlinder tegen kwamen, de naam van het beestje niet 
kenden. We hadden al enige boeken (Wir bestimmen die Schmetterlinge van M. 
Koch en Colour identification guide to moths of the British lsles van B. Skinner) 

Nieuwsbrief Vlinderwerkgroep Friesland maart 1998 7 


