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oranjetipje in april

Vlinders vlogen goed 

Mooi bloemrijk grasland in het voorjaar
9 mei 2017



  

waarnemingen icarusblauwtje       bruin zandoogje

Waarnemingen dagvlinders Speelhof in 2017

In 2017 heb ik 8x het Speelhof bezocht, waarbij ik me 
beperkte tot de weiden en bijhorend (droog) moeras 
(zie bijhorende overzichtskaarten): op 13 maart, 8 april, 
9 mei, 3 juni, 10 juli, 9 augustus, 4 september en 3 oktober. 
In totaal meer dan 12 u inventarisatie. 
In november zijn nog enkele omgezaagde eiken onderzocht 
op eitjes eikenpage, maar er werden geen gevonden.
Op 8 juli was er nog een algemene inventarisatie 
(waar ik niet bij kon zijn)
In 2017 zijn in het Speelhof in totaal 245 dagvlinder 
waarnemingen gedaan. Het gaat om 519 getelde vlinders
(voor bruin zandoogje soms geschat) van 21 soorten, 
wat in Waasland Noord veel is voor 1 gebied. 
Van oranjetipje zijn naast 3 imago’s ook 3 eitjes gevonden. 
Van de courante soorten van Waasland Noord ontbrak 
alleen het groot koolwitje. Speciale waarnemingen waren 
oranje luzernevlinder (1) en koevinkje (3).
Meest voorkomend waren bruin zandoogje en icarusblauwtje, 
maar ook oranje zandoogje, kleine vuurvlinder, dagpauwoog 
en klein geaderd witje vlogen frequent.
Karige waarnemingen waren er van groot dikkopje (1) 
kleine vos (1), landkaartje (2), bruin blauwtje (1), 
boomblauwtje (1) en bont zandoogje (3)
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vlinder



  

 in de zomer vlogen heel veel bruine zandoogjes

maar ook enkele koevinkjes

oranje zandoogje

juli 2017



  

groot dikkopje en
 

het zeldzamere zwartsprietdikkopje



  

de geurende watermunt 
trok veel vlinders aan

augustus 2017
atalanta

klein geaderd witje landkaartje



  

veel icarusblauwtjes                            in het grasland 

maar ook kleine vuurvlinders

enkele bruine blauwtjes



  
dagpauwoog

bont zandoogje

klein koolwitje

september 2017 (en tot in oktober) late vliegers



  

2017 was een goed vlinderjaar,                               Soms kreeg ik nog iets anders in het vizier 
ook in het Speelhof                                                                                                      

paardenbijtergrote groene sabelsprinkhaan

bruinrode heidelibel

de bijna altijd aanwezige buizerds
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