
 
 
 

Vlindernieuws 5 jrg3 
 
Beste vlindervrienden,  
 
Op zondag 14 juni ben ik samen met vijf natuurvrienden op het Plat op zoek 
gegaan naar het groentje. Onder deze vijf bevonden zich meerdere vogelaars. 
Bij de eerste stappen op het terrein hoorde ik al vogelnamen genoemd worden, 
maar al vlug kregen de vlinders en anderen de aandacht. Er werd van alles 
gezien maar jammer genoeg het groentje liet zich van geen kanten zien, dit lag 
ook wel aan het weer. De zon liet zich maar af en toe zien en het is zo al 
moeilijk om een groentje dat ergens op het blad van een boom zit te vinden. 
Volgende keer misschien meer geluk, de vliegtijd van het groentje duurt nog 
wel enkele weken. 

Jean-Pierre 
 
 
 
 

Vlinderuitstap Hesperia het Plat - 14/06/'14 

 

Waarnemingen: 
 

Wetenschappelijke naam Naam 
Dagvlinders 
 

Aglais io rups Dagpauwoog 
Ochlodes venata Groot dikkopje 
Vanessa atalanta Atalanta 
Coenonympha pamphilus Hooibeestje 
Maniola jurtina Bruin zandoogje 
Pararge aegeria Bont zandoogje 
Pieris rapae klein koolwitje 

http://waarnemingen.be/gebied/view/126953?sp=707
http://waarnemingen.be/gebied/view/126953?sp=707
http://waarnemingen.be/gebied/view/126953?sp=696
http://waarnemingen.be/gebied/view/126953?sp=696


 

Nachtvlinders 
 

Tyria jacobaeae Sint-jacobsvlinder 
 

Vogels (met dank aan Rik Theuws) 
 

o.a. 

Ardea cinerea Blauwe reiger 
Buteo buteo Buizerd 
Pernis apivorus Wespendief 
Sitta europaea Boomklever 
Certhia brachydactyla Boomkruiper 
Anthus trivialis Boompieper 
Saxicola torquata Roodborsttapuit 
Phylloscopus trochilus Fitis 
Phylloscopus  collybita Tjiftjaf 
Dendrocopos major Grote bonte specht 
Picus viridis Groene specht 
Turdus philomelos Zanglijster 
Erithacus rubecula Roodborst (juv.) 
Motacilla alba Witte kwikstaart 
Apus apus Gierzwaluw 
 

Libellen 
 

Leucorrhinia dubia Venwitsnuitlibel 
Coenagrion puella Azuurwaterjuffer 
Pyrrhosoma nymphula Vuurjuffer 
Calopteryx splendens Weidebeekjuffer 
 

Overige insecten 
 

Leptura maculata Geringelde smalboktor 
Agapanthia villosoviridescens Distelboktor 
Cicindela campestris Groene zandloopkever 
Coccinella septempunctata Zevenstippelig lieveheersbeestje 
 

Planten 
 

o.a. 
Ulex europaeus Gaspeldoorn 
Erica tetralix Gewone dophei 
Myrica gale Wilde gagel 
Frangula alnus Sporkehout 
 
 

 

http://waarnemingen.be/gebied/view/126953?sp=1523
http://waarnemingen.be/gebied/view/126953?sp=1523
http://waarnemingen.be/gebied/view/126953?sp=594
http://waarnemingen.be/gebied/view/126953?sp=594
http://waarnemingen.be/gebied/view/126953?sp=589
http://waarnemingen.be/gebied/view/126953?sp=589


 
 Groot dikkopje Hooibeestje Bruin zandoogje 
 
 

  
 Dagpauwoog Sint Jacobsvlinder Sint Jacobsvlinder 
 
 

 
  Zevenstippelig lieveheersbeestje Weidebeekjuffer 

 

 
 Geringelde smalboktor Groene zandloopkever Venwitsnuitlibel 
 (foto: Rik Theuws) (foto: Rik Theuws) (foto: Rik Theuws)  
 
 

Als goedmaker voor de gemiste kans, hierbij 
een foto uit eigen archief. 
Het groentje op gewone dophei. 
(het Plat 2010) 
 
 
 
 
 



Bedankt Jean-Pierre, ik kon er zelf spijtig genoeg niet bij zijn. 
Hier nog enkele ander foto’s van het Groentje uit mijn archief: 
 

     
2foto’s genomen tijdens de driedaagse naar de Viroin-streek eind mei dit jaar   
 
 

 
Foto genomen op de Riebos juni vorig jaar 
 
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. 

mailto:rudi.wouters1210@telenet.be


Volgende activiteit, zaterdag 9 augustus trekken we naar de 
Katershoeve, Katerstraat in Hechtel. Om nachtvlinders te 

inventariseren. Aanvang 21.00 uur. 
Geïnteresseerden die vanuit Lommel mee willen, kunnen 

carpoolen. We spreken af om 20.00 uur op de parking van de Singel. 
Vertrek richting Hechtel ten laatste om 20.15 uur. 

 
Op zondag 10 augustus gids ik om 14.00 uur een algemene 

vlinderwandeling op de Resterheide, parking Begijnenvijvers, 
Begijnenstraat te Hechtel. 

Een aanrader voor de mensen die de Resterheide nog niet kennen. 
 
 
 
En als je zelf een keertje iets anders wil doen met vlinders,nog even deze oproep van Ghis Palmans: 
Binnenkort 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.  

o  Vrijdag 8-08 (Ghis en Willy beginnen met vlaggetjes uit te zetten) 
o  Zaterdag 9-08: B1 
o Maandag  11-08: B3-4-5 
o Dinsdag 12-08: B5-6 
o Woensdag 13-08: B7  
o 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. 

 ghis.palmans@gmail.com 

 
 

En vergeet ook zeker niet de vlinders in je tuin te tellen volgend weekend!!! 
 

 

https://www.facebook.com/Natuur.focus/photos/a.248385675232157.62635.240594269344631/714472141956839/?type=1

