
 
Vlindernieuws 5 jrg2 

 

Beste Vlindervrienden, 

 

Ondanks het minder goede weer zijn we afgelopen zaterdag toch nog met 10 personen, onder wie 2 mensen uit 

Pepingen van VLWG Thecla en Krien Hansen van Natuurpunt Studie, richting Riebos getrokken. We hebben het 

gedurende de hele wandeling zo goed als droog weten te houden, en hebben toch noch 5 verschillende dagvlinders 

weten waar te nemen. Omdat er ook enkele mensen bij waren die vooral met micro nachtvlinders bezig zijn, hebben 

we hiervan ook verschillende waarnemingen in onze soortenlijst van de dag staan zoals jullie onderaan de 

nieuwsbrief kunnen nalezen. 

 

De Riebos is een stukje heide dat opgesloten zit tussen landbouwgebied en alleen in het oosten grenst aan een bos 

van grove den, in het noorden vormt het de grens met Nederland. Het is een klein gebied maar zo waardevol. Er zijn 

nog oude turfputten aanwezig en sommige stroken zijn bezet met gagel. Het is een nat gebied en men treft er struik- 

en dopheide aan, ook zonnedauw, wolfsklauw en tijdens de bloeiperiode prachtige klokjesgentianen verdienen onze 

aandacht. 

Er is door de Vlaamse Landmaatschappij vlakbij een weidegebied van 7ha aangekocht. Het is de bedoeling dat 

Natuurpunt dit beheert en zo onze weidevogels een kans geeft om tot broeden te komen. 

 

Als je meer wil weten over Vlinderwerkgroep Thecla, kan je contact opnemen met Lauwereins Pascal, 

lauwereins2@telenet.be. 

 

Natuurpunt Studie is het werkingsveld binnen Natuurpunt dat projecten coördineert en vrijwilligers stimuleert om 

informatie over biodiversiteit in Vlaanderen te verzamelen en ter beschikking te stellen om zo te komen tot een 

objectieve normering van de toestand van de natuur en van het natuurbehoud. Zo dragen we bij tot een maximaal 

behoud van onze biodiversiteit. Informatie en kennis vergaren, verspreiden, gebruiken en doen gebruiken om het 

natuurbehoud te verbeteren, vormen de kern van de missie van Natuurpunt Studie.  

Door het grote netwerk van vrijwilligers kunnen onevenaarbare resultaten verzameld worden voor inventarisaties en 

monitoring. Tevens doen we projecten rond soortbescherming en monitoring. De dienst publiceert de tijdschriften 

Natuur.Focus en Natuur.Oriolus en ondersteunt en coördineert het vrijwilligersweefsel onder andere via 7 

gewestelijke thematische werkgroepen.  

Voor meer informatie: Natuurpunt Studie, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, 015/29.72.42, studie@natuurpunt.be.  

Wilt u een gift doen ten gunste van Natuurpunt Studie? Dan kunt u storten op het rekeningnummer 230-0524745-

92. Vanaf 40 euro wordt een fiscaal attest afgeleverd. 

 

 

mailto:lauwereins2@telenet.be
http://www.natuurpunt.be/nl/vereniging/publicaties_279.aspx
http://www.natuurpunt.be/nl/vereniging/publicaties_279.aspx
http://www.natuurpunt.be/nl/vereniging/werkgroepen/gewestelijke-thematische-werkgroepen_691.aspx
http://www.natuurpunt.be/nl/vereniging/werkgroepen/gewestelijke-thematische-werkgroepen_691.aspx
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Enkele foto’s: 

 
 



Vlinderuitstap Hesperia te Riebos - 11/05/'13 
Wetenschappelijke naam Naam 

Geleedpotigen   

Agalenatea redii Brede Wielwebspin 

Araniella spec. Komkommerspin onbekend 

Pisaura mirabilis Kraamwebspin 

Araneus diadematus Kruisspin 

Ixodes ricinus Schapenteek 

Agroeca spec. 
 

  Vogels   

Hirundo rustica Boerenzwaluw 

Lullula arborea Boomleeuwerik 

Anthus trivialis Boompieper 

Buteo buteo Buizerd 

Emberiza citrinella Geelgors 

Motacilla flava Gele Kwikstaart 

Apus apus Gierzwaluw 

Sylvia communis Grasmus 

Delichon urbicum Huiszwaluw 

Acrocephalus scirpaceus Kleine Karekiet 

Carduelis cannabina Kneu 

Saxicola rubicola Roodborsttapuit 

Phylloscopus collybita Tjiftjaf 

Falco tinnunculus Torenvalk 

Numenius arquata Wulp 

Sylvia atricapilla Zwartkop 

  Dagvlinders   

Pararge aegeria Bont zandoogje 

Callophrys rubi Groentje 

Pieris napi Klein geaderd witje 

Pieris rapae Klein koolwitje 

Anthocharis cardamines Oranjetipje 

  Kevers   

Deporaus betulae Berkenbladrolkever 

Chrysolina coerulans Blauw Muntgoudhaantje 

Chrysomela populi Groot Populierenhaantje 

Coccinella septempunctata Zevenstippelig Lieveheersbeestje 

  Vliegen en muggen   

Neoascia tenur Tengere Korsetzweefvlieg 

Rhagio scolopaceus Gewone Snipvlieg 

Sphaerophoria spec Langlijfje onbekend 

Bibio marci Rouwvlieg 

Myopa testacea Stipblaaskaakje 

Tipula oleracea 
 Phylidorea spec. 
 

  Libellen   

Pyrrhosoma nymphula Vuurjuffer 

  Bijen, wespen en mieren   

Andricus kollari Knikkergalwesp 

Vespula vulgaris Gewone Wesp 

Bombus pascuorum Akkerhommel 

  Overige insecten   

Nemoura cinerea Nemoura cinerea 

  Zoogdieren   



Lepus europaeus Haas 

  Nachtvlinders en micro's   

Cyclophora albipunctata Berkenoogspanner 

Nematopogon swammerdamella Bleke langsprietmot 

Coleophora ibipennella Geelsnuiteikenkokermot 

Coleophora spec. Coleophora spec. 

Ancylis apicella Fijngestreepte haakbladroller 

Bactra lancealana Gewone biesbladroller 

Ematurga atomaria Gewone heispanner 

Eriocrania sangii Grijsrupspurpermot 

Bena bicolorana Grote groenuil 

Erannis defoliaria Grote wintervlinder 

Neofaculta ericetella Heidepalpmot 

Lathyronympha strigana Hertshooibladroller 

Operophtera brumata Kleine wintervlinder 

Phigalia pilosaria Perentak 

Cauchas rufimitrella Pinksterbloemlangsprietmot 

Eriocrania cicatricella Roze purpermot 

Proutia betulina Sierlijke zakdrager 

Taleporia tubulosa Sigaarzakdrager 

Adela reaumurella Smaragdlangsprietmot 

Eriocrania semipurperella Variabele purpermot 

Xanthorhoe ferrugata Vierbandspanner 

Heringocrania unimaculella Zilvervlekpurpermot 

  Paddenstoelen   

Puccinia coronata Kroonroest 

  Wantsen en cicaden   

Haematoloma dorsata Roodzwarte Dennencicade 

  Sprinkhanen en krekels   

Tetrix subulata Zeggendoorntje 

  Planten   

Erica tetralix Gewone dophei 

Osmunda regalis Koningsvaren 

Rhamnus frangula Sporkehout 

Trichophorum cespitosum Veenbies 

Myrica gale Wilde gagel 

  Reptielen en amfibieën   

Rana temporaria Bruine Kikker 

  Volgende activiteit, zaterdag 8 juni 13.00 uur. We gaan dan voor een algemene 
wandeling naar Den Tip op kerkhoven. Afspraak Kanaalstraat ter hoogte van 
zaal De Heidegalm. 

                                     
 



Nog meer foto’s: 

   
Coleophora ibipennella op Zomereik 11 V 2013 Riebos-Lommel 
 

   
Eriocrania cicatricella op Ruwe berk 11 V 2013 Riebos-Lommel 

 

    
Mijn Eriocrania sangii op Ruwe berk 11 V 2013 Riebos-Lommel 

 

 



   
Groot Populierenhaantje                                                          Blauw Muntgoudhaantje 

 

 

   
Rups Kleine Wintervlinder                                                        Klein Geaderd Witje 

 

 

Met Vlinderrijke groeten,  
 
 
Rudi Wouters  
Vinkstraat 21  
3920 Lommel  
0498/384896  
wouters.rudi@scarlet.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:wouters.rudi@scarlet.be

