Vlinderwerkgroep: Veldbezoek aan de Piepert in Eys Zondag 24-7-2016
Met 8 personen rijden we naar De Piepert in Eys. Een
schitterende locatie met kalkgraslanden. Het
voorlopen met Joost was al veelbelovend. Op
koninginnekruid zagen wij de keizersmantel, hij of zij,
had een stukje uit een vleugel, het zeldzame
kaasjeskruiddikkopje zat te zonnen en Joost kon het
goed fotograferen. We hadden een ontmoeting met
Carlo van Seggelen van Het Limburgs Landschap waar
we nog wat ervaringen mee uit konden wisselen. Een
koninginnepage fladderde ons voorbij.
Vandaag heet Joost iedereen van harte welkom, en
vertelt iets over de geologische ligging van Eys, Hermien vertelt iets over het beheer van de
kalkgraslanden.
We lopen een stukje door het bos waar bomen staan van 200 jaar oud. Onderweg heksenkruid, de
legende wil dat we zullen verdwalen vandaag. De wilde zwijnen hebben een prachtige zoelpoel
gemaakt. Je kunt aan de bomen die eromheen staan precies zien welke ze gebruikt hebben om de
modder weer van hun huid en haren af te schuren.
Het is nog een beetje heiig als we aan de rand van het Plateau van Ubachsberg staan (de hoogte is
192 meter boven NAP), tot ons middel in de
bloemenpracht en grassen, veel klavers, distels,
ratelaar en beemdkroon. Een torenvalk met jong,
enorme sabelsprinkhanen. Pyjamawantsen op
schermbloemigen. En overal vlinders, daar komen
we voor.
Hier leren we weer van elkaar. Oranje zandoogje
heeft behalve twee witte stippen in een kring ook
nog een kleine witte stip op de ondervleugels, heel
goed kijken dus. Een op het eerste gezicht bruin
blauwtje blijkt een Icarusblauwtje, vrouwtje. Met
dank aan Wim die het Icarusblauwtje uitvoerig
bestudeerd heeft. Een foto is in alle gevallen
onmisbaar. Het zeldzame kaasjeskruiddikkopje zien we gelukkig ook weer vandaag.
We leren ook het kenmerk van een micro; de voelsprieten naar achteren.
We rusten bovenaan de helling om te genieten van het uitzicht dat tot aan de Ardennen reikt. Om te
bepalen welke richting we uit moeten kijken en welk dal we daarvoor precies moeten hebben,
nemen we het kompas erbij. Het is niet helder genoeg nog. We zitten in het gras en drinken wat en ik
ga gewoon door met noteren. In het dal ligt de spoorlijn waarop de stoomtrein van het
miljoenenlijntje rijdt. We horen de trein vertrekken, de rookpluim komt boven de bomen uit. De
cipressen in de verte zijn populieren, Math weet de exacte naam, Populus Nigra Italia. Je waant je in
Toscane. Wat een formidabel uitzicht.
Na de middag krijgen we het warm, de temperatuur is 28 graden en er is nauwelijks wind. Onderweg
nog 3 levendbarende hagedissen, ik zie er maar een, de rest flitst snel weg. En een, helaas dode,
hazelworm. Dat zijn natuurlijk wel waarnemingen die we aan het Limburgs Landschap kunnen
doorgeven.

Math heeft de Garmin ingesteld om de route op te nemen, we hebben 1,8 km gelopen. En weer heb
ik een potlood verloren, een blauwe dit keer. Het eenbloemig parelgras dat hier veel voorkomt neem
ik mee naar huis om te determineren. De lijst met namen die ik gemaakt heb, hebben de
nachtvlindermannen gecorrigeerd.
Tot slot van deze mooie zondag een heerlijk kopje koffie op een terras in Wittem.
Hermien Hendrikx
IVN Natuurgids Roermond

Waarnemingen dagvlinders:
Atalanta
Bont zandoogje
Boomblauwtje
Bruin zandoogje
Citroenvlinder
Dagpauwoog
Distelvlinder
Groot koolwitje
Kaasjeskruiddikkopje
Keizersmantel
Klein geaderd witje
Klein koolwitje
Koevinkje
Koninginnepage
Landkaartje
Sint Jansvlinder

Waarneming nachtvlinders:
Appeltak
Bosbandspanner
Bruinbandspanner
Bruine daguil
Geblokte zomerspanner
Gamma uil
Gouden langsprietmot
Haarbos
Kantstipspanner
Muntvlinder
Witte grijsbandspanner
Stro uiltje
Zomervlinder

