Vlindernieuws 11 jrg2
Beste vlindervrienden,
Vorige week hebben we dan een nabeschouwing gehad over het afgelopen vlinderseizoen. We hebben overlopen
welke excursies we ondernomen hebben, of deze al dan niet werden gesmaakt door bezoekers, welke soorten er
werden waargenomen en noem zo maar op. Achteraf werd er nog een kleine presentatie gegeven door Frans
Groenen over bladrollers (micro nachtvlinders), een soorten groep waar Frans al jaren mee bezig is. Na beide
presentaties was er dan nog tijd voor vragen, discussie en overleg.
Wat is er die avond allemaal uit de bus gekomen:
 Buiten het Vlinder mee weekend, met ruim 100 bezoekers, hebben we nog 10 andere excursies gedaan met
in totaal 108 deelnemers, dit wil dus zeggen een gemiddelde van 11 personen per activiteit. Het hoogste
aantal deelnemers was op 13 februari toen Theo Bollen ons meer kwam vertellen over de
Veldparelmoervlinder, we telden toen 23 deelnemers.
 We hebben 2 nieuwe leden voor de kern voorgesteld, Frans Groene en Jean-Pierre Van San
 Achteraf hebben we dan samen gezeten en een vragen en discussie ronde gehouden. Volgende zaken zijn
toen besproken:
o Het vlinder mee weekend is zeker voor herhaling vatbaar, doch niet ieder jaar.
o We plannen een overlegmoment met alle betrokken partijen rond Den Tip, het plan is om de
Veldparelmoervlinder zo gunstig mogelijke omstandigheden te bieden.
o Wat betreft de monitoring die we vorig jaar hebben opgestart, dit wordt voorlopig stop gezet, we
moeten dit opnieuw bekijken en evalueren. Wordt zeker vervolgd.
o De Kommavlinder is ook zeker een aandachtssoort die we niet uit het oog mogen verliezen.
o We willen op de ingeslagen weg verder doen en groeien in onze bedoelingen.
 Ook werd de sluier op volgend seizoen reeds licht opgeheven, volgende activiteiten staan reeds vast:
o Op 12 februari om 19.00 uur komt Jef Lommelen naar het Wateringhuis om ons het één en ander te
vertellen over het Groentje en het Bont Dikkopje.
o Op 26 maart Komt Carina Vansteenwinkel een basis Bladmineerders doceren om 19.00 uur in het
Wateringhuis. Als dit je interesseert, schrijf je dan in vóór 10 maart 2014. De bijdrage voor deze
cursus bedraagt € 5.00. Inschrijven kan je door mij een mailtje te sturen. wouters.rudi@scarlet.be
o Op zaterdag 26 april spreken we af voor onze eerste excursie van het jaar, we gaan dan in de
Watering op zoek naar de voorjaarsvlinders. Afspraak om 13.00 uur.
o De Veldparelmoervlinder op den Tip staat op zondag 18 mei om 13.00 uur op het programma.
o Het Plat in Overpelt is op zaterdag 14 juni om 13.00 uur De Place to Be voor het Groentje.

o

Ook ligt het in onze bedoeling van op regelmatige basis nachtvlinders te gaan inventariseren, 1
datum ligt al vast, namelijk zaterdag 9 augustus aan de Katershoeve in Hechtel-Eksel.

Hieronder volgen nog enkele sfeerbeelden van het afgelopen jaar.

Op zaterdag 23 november hebben Luc, Jan en ikzelf Gerard geholpen bij het maaien van het perceel met de
rupsennestjes van de Veldparelmoervlinder op Den Tip. Nu ja, Gerard heeft gemaaid en wij hebben maaisel
afgevoerd. De week hierna is Jan dan terug geweest om de verschillende nesten via puntlocatie in te geven.
Resultaat: er werden 72 plaatsen gemarkeerd, bij 48 van deze plaatsen is slechts 1 nest. Bij de overige 24 plaatsen
werden nog eens 62 nesten geteld, totaal dus 110 nesten.

Volgende activiteit, woensdag aanstaande 11 december geeft
Ghis Palmans ons een interessante presentatie over het
Gentiaanblauwtje in het Hageven. Afspraak, 19.00 uur in het
Wateringhuis te Lommel-Kolonie.
Met Vlinderrijke groeten,

Rudi Wouters
Vinkstraat 21
3920 Lommel
0498/384896
wouters.rudi@scarlet.be

PS: kennen jullie nog mensen die geïnteresseerd zijn in het doen en laten van onze dag- en nachtvlinders stuur me
hun naam en e-mailadres door en ik zet ze bij op de lijst voor de nieuwsbrieven.

