Vlindernieuws 2 jrg2
Beste vlindervrienden,
Op woensdag 13 februari hebben we van Theo Bollen een zeer interessante uiteenzetting gehad over de
Veldparelmoervlinder (Melitaea cinxia). Aan de hand van zijn eigen waarnemingen heeft hij ons verteld hoe deze
vlinder leeft, zich voorplant en overleeft in onze regio.
Ook hebben we de evolutie gezien welke deze vlinder bij ons gemaakt heeft van vrij algemeen, tot bijna helemaal
verdwenen en momenteel terug voorzichtig aan een opmars bezig.
Vorig jaar zou hij copulerend zijn waargenomen op Den Tip. Daar we dit graag willen opvolgen, hebben we Theo
gevraagd voor deze uiteenzetting.
Wat we vooral van deze voordracht hebben geleerd is het volgende:


Belangrijke datum, 10 mei rond deze datum begint de vlinder te vliegen tot ongeveer midden juni. Dit kan
natuurlijk iets vroeger of later zijn.



Rupsen zoeken doen we in augustus, dan zijn de spinselnesten goed zichtbaar (dus gaat de geplande uitstap
van maart niet door, verkeerde tijdstip).



Hij komt voor op schrale bloemrijke graslanden met Smalle Weegbree (de waardplant voor de rupsen).

Het is dus de bedoeling dat we in mei/juni op het veld gaan kijken of de vlinder effectief vliegt, en dat we dan later in
augustus de spinselnesten gaan zoek. Ook willen we eventueel gericht gaan beheren. Van de Slobkousjes heb ik al de
toezegging gehad dat zei in mei gaan inventariseren op nectarplanten en de aanwezigheid en/of afwezigheid van de
Smalle weegbree over het gehele park.
Dit wordt zeker vervolgd….

ALLE FOTO’S OP DEZE PAGINA ZIJN VAN THEO BOLLEN!
Theo Bollen

Bovenaanzicht vlinder

Onderaanzicht vlinder

Een mooi spinselnest

En zo ziet het er dan van kortbij uit

Via onderstaande link vindt je nog extra informatie over deze prachtige vlinder, en hoe het met hem is gesteld in
Nederland:
http://www.vlindernet.nl/vlindersoort.php?vlinderid=1108
Zoals dus al eerder gezegd in deze nieuwsbrief komt onze activiteit van maart te vervallen, verkeerd tijdstip om
spinselnesten te zoeken. Onze eerstvolgende afspraak is dan ook voor zaterdag 13 april aan het Wateringhuis te
Lommel Kolonie, we gaan dan op zoek naar de eerste vlinders van het jaar in de Watering.
Mocht er in tussentijd toch nog een andere activiteit gepland worden, houden we je zeker op de hoogte.

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.

