
Er zijn nog veel meer soorten gesignaleerd tijdens de nachtelijke inventarisa
tie, bijvoorbeeld chie Pyraliden: Acentria ephemerella, waarvan de rupsen en 
een deel van de wijfjes onder water leven, Platytes alpine/la en Py/a fusca. · 
Verder ook de uil Calamia tridens. Werkelijk schitterend was het beertje Cos
cinia cribrari;r. wit met zwarte spikkeltjes. 

Een van de deelnemers heeft zich beziggehouden met het controleren van 
stroopplaatsen. Dat bleek maar even zestien soorten op te leveren, bijna alle
maal uilen! Daar had je bijvoorbeeld Amphipyra tragopoginisofwel de boks
baardvlinder, Acronicta awicoma en Sc.oliopteryx Jibratilix alias roestje. Het 
spreekt vanzelf dat dergelijke evenementen ook in 1998 op de rol komen te 
staan. 

Philip Zeiostra 

DAGVLINDERS lN 1996 

In djt artikel worden ko1t enkele opvallende waamermngen van dagvlinders 
aangehaald. De algemene soorten worden in het rutikel buiten beschouwing 
gelaten. Tot nu toe zijn er van 68 personen waarnemingen binnen. 

In het jaarverslag van 1995 werd melding gemaakt van een record aantal 
waargenomen Kommavlinders van 29, maar dit record werd in 1996 weer ge
broken. Er zijn 75 Kommavlinders gezien, o.a. 50 exemplaren in Delleburen 
door M. Zijlstra. Ook de Koninginnepage werd in 1996 weer twee maal waar
genomen. Was 1995 het jaar van de Rouwmantel, in 1996 werden ook nog 40 
waarnemingen van deze vlinder gemeld, wwel in het voor- als najaar. Opval
lend waren ook de waamermngen van de Kleine ijsvogelvlinder (1 in 
Oosterwolde) en de Grote weerschijnvlinder (3, Sonnega. Wolvega en Aide 
Feanen). Van de beide in Friesland zeldzame soorten het Veenhooibeestje 
(Fochteloërveen) en het Bmin blauwtje (Terschelling) werden 2 exemplaren 
waargenomen. Zowel de Gele als de Oranje luzernevlinder werden in 1996 
gezien, resp. 8 en 11 warunemingen. 

De in het jaarverslag van 1995 geconstateerde achteruitga11g in de waarne
mingen van het Gentiaanblauwtje en de Gehakkelde aurelia heeft zich voort
gezet, er werden 6 resp. 10 exemplaren waargenomen. Daar staat tegenover 
dat de in 1995 niet waargenomen Grote vuwvlinder Îll 1996 bij Lemmer wel 
eenmaal is waargenomen. Opvallend was ook het lage aantal waargenomen 
Duinparelmoervlinders. 

Luutde Zee 
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