Vlindernieuws 3 jrg3
Beste vlindervrienden,
Op zondag 18 mei zijn we over den Tip gewandeld
op zoek naar de veldparel-moervlinder. De
opkomst voor deze activiteit was ondanks het
mooie weer matig. Misschien moeten we er
rekening mee houden dat op zondag de mensen
eerst vlaai gaan eten bij de bomma. Er waren 10
enthousiastelingen waaronder 4 leden van de
vlinderwerkgroep ATALANTA uit het Antwerpse.
Deze waren speciaal voor de veldparelmoervlinder
gekomen en dat hebben ze zich niet beklaagd.
Door omstandigheden werd zowat bijna iedereen
verontschuldigd voor hun afwezigheid (vakantie,
studie en schoolfeest). Ondergetekende mocht dan
de bende op sleeptouw nemen over den Tip, een
voor mij bijna onbekend terrein. Daar waar ik dacht dat het moeilijk zou
worden om de mensen langer dan een uur bezig te houden, moest ik na drie
uur zeggen dat ik het voor bekeken hield. Wanneer de Antwerpse vrienden
vertrokken zijn weet ik niet. Er waren er twee bij die met de camper gekomen
waren, wie weet…
Jean-Pierre

Vlinderuitstap Hesperia in den Tip - 18/05/'14
Waarnemingen:
Wetenschappelijke naam
Dagvlinders

Naam

Melitaea cinxia
Carterocephalus palaemon
Gonepteryx rhamni
Pieris napi
Pieris brassicae
Lycaena phlaeas
Polyommatus icarus
Aglais urticae
Araschnia levana
Coenonympha pamphilus
Pararge aegeria

Veldparelmoervlinder
Bont dikkopje
Citroenvlinder
Klein geaderd witje
Groot koolwitje
Kleine vuurvlinder
Icarusblauwtje
Kleine vos
Landkaartje
Hooibeestje
Bont zandoogje

Nachtvlinders
Siona lineata
Callistege mi
Euclidia glyphica
Rivula sericealis
Tyria jacobaeae

Vals witje
Mi-vlinder
Bruine daguil
Stro-uiltje
Sint-jacobsvlinder

Vogels
o.a.

Aegithalos caudatus
Cuculus canorus

Staartmees
Koekoek

Libellen
Coenagrion puella
Erythromma viridulum
Pyrrhosoma nymphula
Platycnemis pennipes
Gomphus pulchellus
Cordulia aenea
Libellula quadrimaculata

Azuurwaterjuffer
Kleine roodoogjuffer
Vuurjuffer
Blauwe breedscheenjuffer
Plasrombout
Smaragdlibel
Viervlek

Bijen - wespen - mieren
Anthophora plumipes
Vespa crabro

Overige insecten

Schoorsteensachem
Hoornaar

Pyrochroa coccinea

Zwartkopvuurkever

Planten (met dank aan Jan Leroy van de ‘slobkousjes’)
Stellaria spec.
Ranunculus acris
Geranium spec.
Plantago lanceolata
Cytisus scoparius
Robinia spec.
Trifolium dubium
Trifolium pratense
Cardamine pratensis
Hieracium pilosella
Hypochaeris radicata
Leucanthemum vulgare

Muur spec
Scherpe boterbloem
Ooievaarsbek spec
Smalle weegbree
Brem
Robinia spec
Kleine klaver
Rode klaver
Pinksterbloem
Muizenoor
Gewoon biggenkruid
Gewone margriet

Aktie op het terrein

Icarusblauwtje

Veldparelmoervlinder

Mi-vlinder

Plasrombout

Zwartkopvuurkever

Zaterdag 14 juni hopen we het groentje te zien op het
Plat
Afspraak aan het einde van de Palisstraat te Overpelt
Om 13.00h
Het weekend van 26 en 27 juli is er het
Vlinder meeweekend
Op zaterdagavond vanaf 20:00 worden er
vlindervallen opgezet om nachtvlinders te vangen,
belangstellenden kunnen dan komen kijken hoe dit in
zijn werk gaat.
Zondag komen de dagvlinders aan bod.
Dan zijn er vanaf 11:00 gegidste wandelingen.
Verder is er nog een heleboel te beleven op het
terrein van het Wateringhuis in Lommel-Kolonie, dit
zowel voor groot als klein.
Allen daarheen!!!!

