
NACHTVLINDEREXCURSIE IN DE TROPISCHE KAS VAN BEETSTERZWAAG.  
Vrijdagavond 24 augustus 2012.  
Leiding: Janny en Siep Sinnema.  
Aanwezig 23 personen.  

 
De aanmelding was een beetje rommelig daar er geen contactpersoon in de 
Wetterklaver en op de website vermeld stond. In de krant waren Janny en Siep vermeld.  

Twee personen hebben zich opgegeven, 
maar 21 andere mensen zijn spontaan 
langs gekomen. Gelukkig werkt het weer 
mee daar het droog is met een 
temperatuur rond de 200C in het begin 
van de avond. Toen wij aankwamen in de 
tuin stond het witte laken al opgesteld en 

was door Janny en Siep “stroop” 
gesmeerd op enkele bomen. Na het 

welkomstwoord worden eerst deze stroopplekken geïnspecteerd. Stroop bestaat uit een 
mengsel van oud bier, appelstroop, honing 
en suiker. Voor sommige vlinders is dit 
onweerstaanbaar. Op dit vroege tijdstip 
vinden we een paar algemene soorten. Dan 
is het tijd voor de koffie/thee gezet door 
twee medewerkers van de tropische kas, 
munt thee vers uit de tuin. Heerlijk. 
Ondertussen is de lamp aangezet en wordt 
het al een beetje donker zodat de eerste 

bezoekers al op het laken verschijnen. Als 
lamp wordt een open kwik lamp gebruikt 
die een soort licht uitzend waar veel vlinders en insecten op af komen. Het laken zit al 

behoorlijk vol met eendagsvliegjes. We zien 
een paar huismoeders en enkele spanners. 
gedurende de avond komen er steeds meer 
vlindertjes en andere insecten aanvliegen 
als snuitkevertjes, spanners, 
langpootmuggen, gamma uilen en 
lelievlindertjes die veel voorkomen als er 
waterlelies in de buurt zijn. Op het eind van 
de avond krijgen we nog bezoek van twee 
heel dure vlindertjes nl. de kopervlinder en 
het goudvenster. Als rond de klok van 
middernacht het een beetje begint te 
miezeren breken we op. Al met al een 

prachtige avond, niet met echt 
spectaculaire waarnemingen maar wat we 

gezien hebben was goed te bezichtigen.  
 
Volgend jaar maar weer op het programma.   Siemen 

Afbeelding 1 Gammauil - Autographa gamma 

Afbeelding 2 Koperuil - Diachysia chrisitis 

Afbeelding 3 Plusia festucae 


