VERSLAG VLINDEREXCURSIE WEERTERBOS 2012
Op 16 maart heeft Harrie Vossen in de Hansenhof een presentatie gegeven over de aanleg van zogenaamde
vlinderbanen of vlinderpaden in het Weerterbos. Met veel enthousiasme heeft hij toen verteld en met plaatjes
laten zien, over hoe dit project is aangepakt en wat de resultaten tot nu toe zijn.
Voor onze vlinderwerkgroep was dit aanleiding om dit ook in het veld te gaan bekijken.
Afgelopen 14 juli zijn we hiervoor met Harrie Vossen op excursie gegaan naar het Weerterbos. Een excursie die
overigens georganiseerd was door het Limburgs Landschap. Ondanks de slechte weersverwachtingen zijn we
met een 10-tal leden gaan kijken.
Bij de start van de excursie verteld Harrie over hoe het
project is ontstaan en zijn rol daarin. Ook laat hij aan de
hand van verspreidingskaarten van verschillende
vlindersoorten zien hoe het was en hoe het nu is. Het
gaat daarbij in het bijzonder om de Rode Lijst soorten
Kleine ijsvogelvlinder, het Bont dikkopje en het
Spiegeldikkopje.
Daarna zijn we een aantal vlinderbanen gaan bekijken
en heeft Harrie hierover de nodige ervaringen en
wetenswaardigheden verteld. Belangrijke boodschap
Harrie Vossen verteld over het project Vlinderbanen
was dat zo’n project tot stand kan komen door de
samenwerking tussen de terreinbeheerder en
vrijwilligers. Daarbij richt de terreinbeheerder zich op het grootschalige werk (bijvoorbeeld het verbeteren van
de waterhuishouding); de vrijwilligers richten zich op het kleinschalige beheerwerk (bijvoorbeeld de aanleg en
het open houden van vlinderbanen).
Hoewel het steeds slechter weer werd hebben we
toch nog enkele leuke natuurontmoetingen
gehad. Zie de bijgevoegde foto’s.
De beoogde Spiegeldikkopje en Bont
dikkopje hebben we door het slechte weer weliswaar
niet gezien, maar we kennen nu het terrein en
kunnen altijd nog een keer op eigen gelegenheid op
excursie naar het Weerterbos gaan.

Eén van de bezochte vlinderbanen

Voor wie meer over dit project wil weten, zie het recente artikel in Trouw en de informatie, kaartjes en foto’s
op www.vogelwerkgroepnederweert.nl (onder projecten bij ‘Vlinderpaden Weerterbos’). Op deze website zijn
ook de verspreidingskaartjes van de genoemde vlindersoorten te zien.

Rups van Elzenuil

Phegeavlinder

Muskusboktor

Donsvlinder

Rups Helmkruidvlinder

