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Woord van de voorzitter 

  
                                                    Beste vlindervrienden, 
 
 

“’t is weer voorbij die mooie zomer” 
 

Ik denk dat we na het afgelopen zonnige Allerheiligenweekend met een gerust hart 
kunnen zeggen dat we de zomer dit jaar wel gehad hebben. Men spreekt zelfs al 
over nachtvorst aan de grond tegen het eind van deze week. Dus… 
Mooi was de afgelopen zomer in elk geval wel. Als ik even terug blik op ons 
afgelopen seizoen, ben ik tevreden, we hebben deze zomer toch ruim 25 soorten 
dagvlinders waargenomen, en de personen die mee geweest zijn naar de Viroin, 
kunnen daar gerust nog een tiental soorten aan toevoegen.  
Wil je weten wat we zoal gezien hebben en waar we geweest zijn dit jaar, kom dan 
zeker woensdag 19 november naar onze nabeschouwing in het Wateringhuis. (zie 
verder in deze nieuwsbrief) 
   

 

Wandeling ‘Waaltjesbos’ 11 oktober. 

 
Het weer was de grote spelbreker. Slechts 4 personen vonden de moed om op de 
afspraak aanwezig te zijn. We hebben het helemaal droog gehouden en toch nog 
enkele interessante dingen gezien.  
 
Enkele waarnemingen: 
  
Naam  Wetenschappelijke naam 
Dagvlinders 
Kleine vuurvlinder lycaena phlaeas 
Bont zandoogje pararge aegeria 
 
Nachtvlinders 
Luipaardlichtmot nomophila noctuella 
 
Libellen 
Bruinrode heidelibel sympetrum striolatum 
 
Spinnen 
Kruisspin araneus diadematus 
 
Planten 
Hazepootje trifolium arvense 
Zandblauwtje jasione montana 
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Reuzenbalsemien impatiens glandulifera 
 
Vogels 
Grote zilverreiger ardea alba 
Wilde eend anas platyrhynchos 
Veldleeuwerik alauda arvensis 
 
Amfibieën 
Bruine kikker rana temporaria 
 
 
 
 
 

 
 
Kleine vuurvlinder 
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Roodbruine heidelibel 
 
 

 
 
Luipaardlichtmot 
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Hesperia-spel…geef ons je antwoord snel. 

 

 
 
Oplossing vorige maand: Vals witje - Siona lineata 
Er is geen winnaar, er zijn geen juiste antwoorden binnen gekomen 
 

Volgende activiteiten 
 

Woensdag 19 november is er een nabeschouwing van het voorbije 

jaar. Deze vindt plaats om 19.00h in het Wateringhuis te Lommel-

Kolonie. 

 

Vlinders lokken, zoeken en ingeven! 

Wanneer: Vrijdag 19 december 2014 om 19.30 uur 

Waar: Wateringhuis, Oude Maai 80, 3920 Lommel (Kolonie) 

Wat: Een avond over dag- en nachtvlinders, vlindervriendelijk tuinieren, welke vlinders vind je waar 

en wanneer, Vlinder mee, Waarnemingen.be, …. 

Deelname: € 1.00 te voldoen ter plaatse. 

Inschrijven: Vóór 15 december, bij: rudi.wouters1210@telenet.be 

mailto:rudi.wouters1210@telenet.be
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Met vlinderrijke groeten, 

 

De buitenactiviteiten zijn weersgevoelig dus gelieve bij twijfel contact op te nemen 

met: 

 

Rudi Wouters 

Vinkstraat 21 

3920 Lommel 

0498/384896 

rudi.wouters1210@telenet.be 

 

Bent u al ingeschreven voor de Vlinderstudiedag? 

Onder het motto ‘Een vlinderwereld in verandering’ is het voor vlinderliefhebbers uit het 
hele land op 29 november weer verzamelen geblazen in Mechelen. Een gevarieerd 
programma werd uitgewerkt op basis van de reacties op de vorige editie. Bent u 
geïnteresseerd in de immer boeiende uitleg van Hans Van Dyck over recent 
vlinderonderzoek, in praktijkervaringen rond vlinders en graslandbeheer of in de herkenning 
van nachtvlinders: voor ieder wat wils! Al meer dan 80 mensen schreven zich in en er zijn 
nog plaatsen! Voor amper 5 EUR neemt u deel; wie een broodjesmaaltijd wenst, betaalt 4 
EUR extra. Schrijf je snel in via 
 https://docs.google.com/forms/d/13lHTTtJ046yNg4zrnzFikhHmqy_vnSMvFab6XnvifsU/view
form 

En dan nog een laatste mededeling: 

Tot op heden waren er geen Nederlandstalige nachtvlindergidsen meer te verkrijgen. Sinds 

kort staat de nieuwe al op internet en kan er vooraf besteld worden. Komt uit in januari. 

http://www.bol.com/nl/p/nachtvlinders/1001004002813628/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto voorblad: waterplas Waaltjesbos 11-10-2014 
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