
VERSLAG EXUJRSIE BOS VAN YPEY EN OITFRPARK AQUAUITRA 

Op 7 juni 1997 om 14.00 u. kwamen 9 werkgroepleden opde parkeerplaats 
van Vijversburg (Tietjerk) bijeen. Het was die middag erg wrum. We zagen 
maar enkele dagvlinders wals de Dagpauwoog, hel Bont Zandoogje, het 
Groot Koolwitje en een Atalanta ctie eitjes afzette op een Brandnetel. 

Met stokken joegen we enkele spanners uit het struikgewas: Geoogde Band
meter (X.montanala), Groen- en Witband (Cmargaritäla), Grijs- en Witband 
(D.pusaria), Lomographa temerata, Periwma flavofàsciata en Eupithecia 
Lanlillaiia. We vonden de rupsen van Orthosia crodaen Orthosia ince,ta. De 
bladrol Ier Pseu{lilfgyrotoza conwagana vloog in kleine aantallen onder de 
struiken. De rups leeft o.a op Es. Ook passeerde ons een Glasvleugelpijlstaart 
(Hemaris fucifonnis). Verder bekeken we met onze ven-ekijker het nest van 
een Ooievaru· die tenminste twee jongen had. 

Om 16.45 u. waren we bij het Otterpark Aqualutra. In de benn bij het par
keerten-ein zagen we enkele Hooibeestjes, een Icarusblauwtje en veel gr,1s
motten (Pyralida.e). Hierna kwam een hevige onweersbui opzetten, zodat we 
genoodzaakt waren het Otterpark in te gaan. Nadat we onze broodjes hadden 
opgegeten, klaarde het buiten op, hoewel de lucht bleef dreigen. 

Het Otterstation had het park 's avonds opengesteld voor bezoekers en in de 
Leeuwarder Courant reclame voor deze avond gemaakt. Hierdoor waren er die 
avond ook medewerkers van het Otterpark en niet-werkgroepleden aanwezig. 
Omdat het pas rond elf uur donker werd, was er eerst een dialezing van Gerard 
Bergsma Hierna volgde een rondleiding langs de ctiverse dierenverblijven in 
het park. De bevers konden we zien zwemmen en de otters werden speciaal 
voor ons 's avonds gevoerd. 

Om 10 uur stelden we onze lampen op. Het bleef heerlijk wann (1820 en er 
kwamen in totaal 40 verschillende nachtvlinders op af. De otters waren ook 
zeer actief bij onze lamp. Hun dag-/nachtritme was door het licht enigszins 
verstoord. 

Op 6 augustus herhaalde het Otterpark een nachtvlinderavond voor het 
publiek. Nu waren er 30 bezoekers waaronder diverse campinggasten van de 
Kleine Wielen. Het doek zat om half 11 al vol met duizenden muggen. 
Gelukkig kwamen later ook diverse nachtvlinders. Het was weer 189C en we 
telden nu in totaal 44 verschi1lende nachtvlinders. Er kwam nog een Grote 
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Beer (Arctia caja) op het doek zitten toen de meeste gasten helaas al naar hujs 
waren. 

Alle nachtvlinde1waamemingen zijn doorgegeven aan het Otterpark 
Aqualu1ra. De directeur Addy de Jongh was de Vlinderwerkgroep Ftiesland 
dankbaar voor de medewerking aan de twee avonden en nodige ons uit om dit 
volgend jaar te herhalen. 

Siep en Janny Sinnema 

Uitnodiging 

Op zondag 26 oktober wordt onder leiding van Philip Zeinstra een excursie 
bladmineerders gehouden. Plaats en tijdstip van samenkomst: station Wolve
ga, 's ochtends om 10.25 uur. 
Excursielocaties: Rottige Meenthe en Blesclijker heide. 
Nadere info1matie: Philip Zeinstra, tel. 0561-616330 
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