
 

Vlindernieuws 9 jrg2 

 

Beste vlindervrienden, 

 

Op zaterdag 14 september zijn we met slechts 4 personen, Heidi, Jean-Pierre, Alex en ikzelf bij niet al te gunstig 

vlinderweer toch naar de Dommelvallei vertrokken. We hebben een relatief korte wandeling gedaan in de omgeving 

van het waterzuiveringstation aan de Eikelbosstraat te Eksel. De weergoden waren ons gelukkig goed gezind, op een 

enkel drupje na bleef het droog, en af en toe kwam de zon er zelfs door. Het werd toch nog een leuke namiddag met 

enkele leuke waarnemingen. 

Hieronder de waarnemingen die we die dag genoteerd hebben:  

 

Vlinderuitstap Hesperia Dommelvallei - 14/09/’13 

Wetenschappelijke naam Naam 

Geleedpotigen   

Argiope bruennichi Wespenspin 

  Vogels   

Buteo buteo Buizerd 

  Dagvlinders   

Aglais io Dagpauwoog 

Pararge aegeria Bont zandoogje 

Vanessa atalanta Atalanta 

  Kevers   

Calvia decemguttata Tienvleklieveheersbeestje 

Psyllobora vigintiduopunctata Citroenlieveheersbeestje 

  Overige insecten   

Anax imperator Grote keizerlibel 

Cicadella viridis Groene rietcicade 

Dolycoris baccarum Bessenwants 

Liriomyza eupatorii Liriomyza eupatorii 

Machimus atricapillus Gewone roofvlieg 



Palomena prasina Groene Stinkwants 

Philophylla caesio Brandnetelboorvlieg 

  Planten en Fungi   

Galeopsis spec. Hennepnetel (alle soorten) 

Humulus lupulus Hop 

Rhytisma acerinum Esdoorninktvlekkenzwam 

  Nachtvlinders en micro's   

Anthophila fabriciana Brandnetelmot 

Celypha lacunana Brandnetelbladroller 

Hypena proboscidalis Bruine snuituil 

Phalera bucephala Wapendrager 

Timandra comae Lieveling 

Xestia c-nigrum Zwarte-c-uil 

  Enkele foto’s: 
 
 

     
Tienvleklieveheersbeestje                                                       Groene Stinkwants 
 
 

        
Groen Rietcicade                                                                               Esdoorninktvlekkenzwam 
 



   
Rups Dagpauwoog                                                                      Rups Wapendrager 
 
 
Zeer binnenkort beginnen we aan de planning voor volgend jaar. Graag had ik van jullie vernomen wat jullie wel en 
niet goed vonden van wat we tot nu toe al hebben georganiseerd. Ook ben ik benieuwd naar wat jullie volgend jaar 
graag op de kalender zouden zien, dus alle suggesties en/of opmerkingen zijn welkom. We proberen dan met jullie 
voorstellen rekening te houden in de mate van het mogelijke. 
 
 
 

Volgende activiteit, zaterdag 5 oktober 13.00 uur. We gaan dan onder leiding 
van Chris Snyers en Carina Vansteenwinkel op zoek naar bladmijnen op den tip. 
Afspraak Kanaalstraat ter hoogte van zaal De Heidegalm. Als het weer het 
toelaat, wordt er als het donker is ook nog overgegaan tot het vangen met 
lichtvallen. 
 

 
 

 
 
 



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. 
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