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Op zoek naar de Veldparelmoervlinder in Den Tip
(Lommel) – 14/05/’16
De tweede vlinderactiviteit van Hesperia vond op zaterdag 14 mei gepland. Het leek even of het
weer gelijkaardig zou zijn als bij onze eerste uitstap, namelijk koude temperaturen. Na een
koude ochtend warmde het gelukkig een beetje op en tijdens onze uitstap was het wisselend
bewolkt. Steeds als de zon tevoorschijn kwam, begonnen vele dag- en nachtvlinders rond te
vliegen!
Met 10 personen werd er gretig gezocht naar vlinders en andere fauna. De doelsoort was de
Veldparelmoervlinder. Hiervan zagen we minstens 30 adulte exemplaren (foto). Ook nog enkele
rupsen werden van deze soort aangetroffen. Andere dagvlindersoorten die we aantroffen waar
onder meer Kleine vuurvlinder, Hooibeestje (foto) en Klein geaderd witje. In totaal zagen we 7
dagvlindersoorten, 6 (dagactieve) nachtvlindersoorten en 7 soorten libellen. Van nachtvlinders
kunnen de vele Dwerghuismoeders vermeld worden en zo ook enkele Mi-vlinders (foto), Sintjacobsvlinders en Bruine daguilen. Waargenomen libellen zijn o.a. Smaragdlibel, Variabele
waterjuffer en vele Azuurwaterjuffers tegen een zongerichte bosrand.
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Vlinderwandeling over de Riebos (Lommel) – 28/05/’16
Op zaterdag 28 mei hebben we met 11 personen de Riebos ‘uitgekamd’. Het weer zat goed
mee en als de zon er door kwam, was het zelfs warm! Aangekomen in het gebied was al direct
een Bont dikkopje mooi aan het zonnen (foto). Een andere mooie soort die we tijdens de uitstap
tegenkwamen was het Groentje (foto). Van beide soorten hebben we circa 10 exemplaren
gezien. Andere dagvlindersoorten waren: Bont zandoogje, Kleine vuurvlinder, Hooibeestje,
Klein koolwitje en Citroenvlinder.
Ook werden enkele nachtvlinders gezien: Gamma-uil, Gewone heispanner, Gestreepte
bremspanner, Zilverstreep en Vroege grasmot. Onzekere soorten waren SintJanskruidblokspanner en Distelzadelmot. Een andere nachtvlindersoort die volop de aandacht
trok, was de Nachtpauwoog (foto). Een mooie en vooral prachtige nachtvlinder! En als kers op
de taart werd er een Gladde slang ontdekt (foto)! Het was dus weer een geslaagde uitstap van
vlinderwerkgroep Hesperia!

Volgende activiteit: 19/06/’16
Zondag 19 juni gaan organiseert vlinderwerkgroep Hesperia een vlinderwandeling in
de Vloeiweiden. Afspraak om 13u30 bij het Wateringhuis in Lommel. Allen welkom!
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