Rond half een 's nachts werd het zo koud, dat er nauwelijks nieuwe
vlinders werden waargenomen op de diverse lakens en we besloten te stoppen en
op te ruimen. Voor Andy kwam toen het grote moment: het openenen van zijn
vangbak. Helaas voerden we deze handeling uit onder een buitenlamp van de
werkschuur, waardoor binnen enkele ogenblikken de hele vangst in het nachtelijk
duister verdwenen was, zonder dat we er enig idee van hadden om welke soorten
het ging. Maar toch: er zaten inderdaad vlinders in de bak! Een ideale opstelling
dus wanneer je zonder het gesleep van een aggregaat in een natuurterrein wilt
nachtvlinderen. Overigens bezorgde Andy ons nog enkele spannende ogenblikken:
de brommer startte ogenblikkelijk, maar hield er ook na zo'n honderd meter weer
even snel mee op. Dat gebeurde nog enkele keren, maar toen hoorden we toch een
regelmatig gebrom in verte verdwijnen. Wij stapten in onze auto en reden voldaan
huiswaarts, maar onze gedachten waren onderweg regelmatig bij Andy, want hij
had nog een koud tochtje te gaan op zijn brommer naar Sneek.
Siep Sinnema

Beukeneenstaartjc (Drepana cultraria)

Roesje (Sco/iopteryx libatrix)

Verslag excursie Fochtelooërveen
Op 27 juni 1998 kon de dagexcursie in het Fochtelooërveen ondanks het slechte
weer toch doorgang vinden. Dit slechte weer geldt natuurlijk al voor het hele

vlinderseizoen. Hierdoor moest helaas de avondexcursie worden afgeblazen, maar
er komt het volgende seizoen zeker nog een andere gelegenheid
Op deze zaterdag kwamen er rond 14.00 uur zeventien deelnemers bij de
werkschuur van Natuurmonumenten bijeen. In verband met het dreigende slechte
weer werd in overleg besloten om vanuit het Plantsoen (een strook bos tussen het
Fochtelooërveen en het plaatsje Ravenswoud) het Veen in te gaan. Vanaf deze
plaats is het mogelijk om via een van de vele aanwezige kades in het veengebied
binnen te dringen. Deze kades zijn kunstmatig opgeworpen ten behoeve van de
waterhuishouding. Op deze kades groeien o.a. Ronde en Langbladige Zonnedauw,
Veenbes, Moeraswolfsklauw en diverse Heidesoorten. Vanaf deze kades hadden
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we ook de gelegenheid om diverse velden van de voor het Veenhooibeestje
(Coenonympha tul/ia) onontbeerlijke Eenarig Wollegras van dichtbij te zien.
Aan dagvlinders hebben we toch nog de volgende soorten gezien:
Koevinkjes, Bruine Zandoogjes, Groot Dikkopjes, Klein Geaderde Witjes, een
Boomblauwtje, een Atalanta en tussen de heide Heideblauwtjes. En gelukkig want daar was het eigenlijk toch ook een beetje om te doen- lieten ook de
Veenhooibeestjes zich zien. Een viertal liet zich voorzichtig bewonderen, en
gezien het kleine aantal wat totaal in het Veen aanwezig is, mochten we hier zeker
niet ontevreden over zijn. Aan nachtvlinders zagen we enkele soorten die thuis
horen op vochtige terreinen en op zandgronden Dit waren de soorten Macrochilo
cribrumalis, Nola aerugula, en de ldaea muricata. Op de heide kwamen we nog
de Roodbandbeer en enkele Heispanners tegen. Ook troffen we nog enkele rupsen
van de Nachtpauwoog aan. Daarnaast werden er nog diverse jonge rupsen op
meerdere wilgen gezien van de Grote Hermelijnvlinder.
Naast de vlinders konden we nog enkele andere leuke waarnemingen
doen zoals: de Bruine Glazenmaker (hopelijk zijn de dia's gelukt!!), Heikikker,
Rietgors en de Bruine Kiekendief. Omdat het aangekondigde slecht weer ook
daadwerkelijk kwam hebben we de excursie op het laatst toch nog wat moeten
inkorten, maar ondanks dit was het een geslaagde middag.
Grietje de Lange
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Veenhooibeestje ( Coenonympha tul/ia)
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