Vlindernieuws 4 jrg3
Beste vlindervrienden,
Zaterdag aanstaande 19 juli gaat Hesperia internationaal!
We trekken naar het Weerterbos in Nederweert Nederland. Dit wordt een excursie o.l.v. Frans Groenen (0031497542153) in samenwerking met Aidan Williams, student biologie aan de H.A.S. in Den Bosch. Voor deze excursie zijn
de leden van de Belgische vlinderwerkgroep Hesperia uitgenodigd. We verzamelen om 11.00 uur bij de
Daatjeshoeve (Heugterbroekdijk 34, Nederweert). De wandeling neemt in totaal circa 3 uur in beslag en halverwege
lassen we een lunchpauze in (zelf lunchpakket meebrengen).
De leden van Hesperia verzamelen op de parkeerplaats bij de werkschuur van Natuurmonumenten in de Plateaux
aan de Luikerweg (Lommel-Kolonie) te Bergeijk. Vertrek vanuit hier naar de Daatjeshoeve uiterlijk om 10.15 uur.
Op 26 en 27 juli is er dan het Vlinder mee met Hesperia weekend, een echte vlinderhappening in en rond het
Wateringhuis te Lommel-Kolonie.

Op zaterdagavond vanaf 21:00 worden er vlindervallen opgezet om nachtvlinders te vangen,
belangstellenden kunnen dan komen kijken hoe dit in zijn werk gaat. Er zullen in totaal een vijftal
nachtvlindervallen geplaatst worden. Van zodra het donker is, kan iedereen de nachtvlinders die naar de
nachtvlindervallen gekomen zijn komen bewonderen. Ook het aanbrengen van smeer op bomen en een
'rot fruitbank' zal bij de nachtvlinders ongetwijfeld in smaak vallen. Deze activiteit zal tot na middernacht
duren.
Zondag komen de dagvlinders aan bod. Dan is er om 11:00 en 14:00 een gegidste wandeling. Verder is er
nog een heleboel te beleven op het terrein van het Wateringhuis in Lommel-Kolonie, dit zowel voor groot
als klein. Denk hierbij aan een fotozoektocht en een knutselhoek voor de kinderen, een fotowedstrijd en
heel wat standen met interessante informatie! Ook voor een ijsje of een drankje kan je bij het
Wateringhuis terecht. De imkers die zich bij het Wateringhuis hebben gevestigd doen de deuren van het
zoemhuuske ook open voor de bezoekers.
Op zaterdag 9 augustus trekken we dan naar Hechtel-Eksel, naar de Katershoeve, (Katerstraat) vanaf 21.00 uur
worden hier nachtvlinders gevangen en op naam gebracht. Zeker een aanrader!!
De dag hierna, zondag 10 augustus, zal ik dan een vlinderwandeling gidsen voor het grote publiek op de Resterheide
in Hechtel-Eksel, onder de noemer: “Vlinderrijkdom op de Resterheide” afspraak om 14.00 uur op de parking van de
Begijnenvijvers, Begijnenstraat te Hechtel.
Zondag 7 september keren we terug naar Lommel Kolonie, we spreken af om 10.00 uur aan het Wateringhuis voor
een verkenning van het Wateringpad (zie folder in bijlage).

Op 11 oktober dan trekken we naar het Waaltjesbos te Lommel-Werkplaatsen we gaan dan op zoek naar
najaarsvlinders. We spreken af om 14.00 uur op de parking van de kerk van Lommel-Werkplaatsen (Martinus van
Gurplaan) van hieruit wordt er gecarpoold.
Ten slotte zullen we op woensdag 19 november een nabeschouwing houden van het voorbije jaar. Afspraak om
19.00 uur in het Wateringhuis te Lommel-Kolonie. Waarschijnlijk lichten we dan ook al een tipje van onze planning
voor 2015! Verder zal er die avond gelegenheid zijn voor het uitwisselen van voorstellen en suggesties van wat jullie
verwachten naar volgend seizoen toe.
Wat er in december op het programma staat blijft nog even geheim, daar zijn we zelf nog niet over uit.
Nog enkele mededelingen.
Eerder deze maand zijn we met enkelen van de kern naar Den Tip getrokken om op het grasland dat al enkele keren
gemaaid was om te verschralen, plaatselijk de grond gaan los te maken en op die plaatsen Smalle weegbree en
Knoopkruid in te zaaien. In de hoop dat we dit stuk gereed kunnen maken zodat de Veldparelmoervlinder meer kans
krijgt om zich voort te planten. Tevens hebben we ook enkele dagen gespendeerd om de nesten te markeren van de
Veldparelmoervlinder. Ik mag met trots melden dat de vlinder het goed heeft gedaan dit jaar. We hopen dat deze
evolutie zich verder zet.
En als je zelf een keertje iets anders wil doen met vlinders,nog even deze oproep van Ghis Palmans:
Over iets meer dan een maand begint de heide weer helemaal paars te kleuren, met hier en daar blauwe tinten. Het
is op die plaatsen dat we de eitjes van het gentiaanblauwtje gaan tellen.
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Vrijdag 8-08 (Ghis en Willy beginnen met vlaggetjes uit te zetten)
Zaterdag 9-08: B1
Maandag 11-08: B3-4-5
Dinsdag 12-08: B5-6
Woensdag 13-08: B7
Zaterdag 16-08: B8 en Nederlandse vlieggebieden

We verzamelen telkens op de parking van de Wulp om 9u. We tellen tot ongeveer 12u. Nadien verwerken we de
gegevens bij een drankje in de Wulp.
Laat me tijdig iets weten, zodat ik weet op wie ik nog moet wachten op de parking.

Met Vlinderrijke groeten,
Rudi Wouters
Vinkstraat 21
3920 Lommel
0498/384896
rudi.wouters1210@telenet.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.
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