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We hadden naar de Pietersberg gewild, maar voorlopen rond de Duivelsgrot leerde ons dat er
nauwelijks wat fladderde. Twee entomologen met een groot vlindernet beaamden dat. Zij vingen
vooral insecten. Ook de Mariapeel valt af. Al komen hier heel veel spiegeldikkopjes en andere
dikkopjes voor. Wij vinden ze prachtig maar weinig variatie in wat er rond vliegt.
De Groote Peel met de prachtige distels, daar gaan we naartoe. Op een stralend warme dag lopen we
de korte route. Mijn insectenwerend middel ligt nog thuis, gelukkig mag ik van Julian wat lenen. Al
meteen bij de Peelboerderij zien wij zandoogjes op ijzerhard en gehakkelde aurelia en dagpauwoog.
De camera´s klikken. Ook de bloemenpracht en kruidentuin zijn hier schitterend.

Er is een veld ingezaaid met een bloemenmengsel; daarop zitten heel veel vlinders, maar we zien wel
steeds dezelfde soorten. Langs het water zien we op de distels al snel de eerste geelsprietdikkopjes.
En op het Jacobskruiskruid zitten veel rupsen van de jacobsvlinder. Zij vervellen 5x leer ik vandaag.
Ook koevinkjes, typisch vlindertje dat wij hier altijd tegenkomen. Bij het landkaartje even goed
opletten, in zomerkleed, natuurlijk. Ondertussen kunnen wij eens wat bijpraten met de mensen van
de andere kant van de Maas die wij normaal niet zo veel zien. Het spiegeldikkopje zien we bij de hut
waar we pauze houden. In de schaduw want het is heet, pfffff. Aan de overkant hiervan is een
nieuwe uitkijktoren gebouwd. Rondom een heideveld en daar foerageren ook nogal wat vlinders.

In totaal zien we 22 soorten waaronder 3 verschillende dikkopjes. Nog wat bijzonders gezien, ja
hoor, want onze Wim noteerde de nachtvlinders; glad beertje en gestreepte goudspanner. En dan na
de ronde gemaakt te hebben, kunnen we in de Peelboerderij een lekker stukje vlaai bestellen. En
voor deze keer heel fijn, airco. We kunnen hier kiezen uit 7 soorten vlaai en een peelkoek. Een mooie
afsluiting.

Tenslotte de lijst:
Bruin zandoogje, atalanta, citroenvlinder, gehakkelde aurelia, dagpauwoog, groot koolwitje,
klein koolwitje, oranje zandoogje, landkaartje in zomerkleed, icarusblauwtje, koevinkje, kleine
vuurvlinder, bont zandoogje, glad beertje, gestreepte goudspanner, groot dikkopje, spiegeldikkopje,
boomblauwtje, geaderd witje, geelsprietdikkopje, jacobsrups, phegea.

