Verslag veldtocht insectenwerkgroep naar Viroinval (B) 13 mei 2017
Vorig jaar hebben we als groep iets vaker tochten gemaakt buiten het gebied van de IVN de Steilrand.
Dit is ons goed bevallen, waardoor we besloten hebben om dit jaar de veldtochten ook buiten ons
gebied te plannen. Je ziet insecten die bij ons niet voorkomen en je komt in andere wandelgebieden.
Individueel zullen we de gebieden in ons gebied in kaart brengen.
Nadat de eerste veldtocht naar de doort in Echt, vanwege het koude voorjaar tot 2 keer toe is afgelast,
zijn we op 13 mei naar Viroinval in België gegaan. Viroinval wordt gevormd door de dorpen Nismes,
Dourbes, Treignes, Le Mesnil, Mazée, Oignies-en-Thiérache, Olloy sur Viroin en Vierves-sur-Viroin. Het
gebied ligt in het Zuidoosten van België en is bekend vanwege de kalkgraslanden. Er komen wilde
orchideeën voor en zeldzame insecten.

Landschap Viroinval gezien vanaf Tienne Breumont (foto Jan Mulder)
We waren vroeg vertrokken. Na 2,5 uur rijden kwamen we om 9 uur aan in Nismes. Martin had
geregeld dat we bij hotel “La Calestienne” (vernoemd naar de kalklaag die door Viroinval loopt)
konden ontbijten. Het ontbijt was heerlijk. Nadat onze magen goed gevuld waren, kregen we van de
eigenaar nog enkele tips waar we het beste konden gaan wandelen. Hij raadde ons aan om naar
“Tienne Breumont”te gaan (lag tegenover het hotel) en naar een steengroeve, lopend te bereiken
vanuit Olloy sur Viroin.

Tienne Breumont
Als eerste zijn we dus naar Tienne Breumont gegaan. Tienne (wat heuvel betekent) Breumont ligt ten
noorden van Nismes. Tijdens het ontbijt was het nog zwaar bewolkt, maar toen we om 10 uur de

wandelschoenen aantrokken, was het weer aanzienlijk opgeklaard. Om Le Tienne Breumont loopt een
mooie wandelweg. Ook kon je op enkele plaatsen de heuvel oplopen. In de bermen langs deze weg
kwamen we heel veel mooie insecten tegen, waarvan
we sommige nog nooit gezien hadden. Bovenop de
heuvel zaten minder vlinders. Dit kwam hoofdzakelijk
door de harde wind en de relatief lage temperatuur.
Onderaan de heuvel daarentegen kwamen we de
sleutelbloemvlinder tegen en een groentje. De
volgende vlinders hebben we gezien: Klein geaderd
witje, Boswitje, Oranjetipje, Gele Luzernevlinder,
Bruin dikkopje, Bont dikkopje, Aardbeivlinder,
Kalkgrasland dikkopje, Paarse parelmoervlinder,
Paarse parelmoervlinder(Boloria dia)
(foto Jan Mulder)
Dagpauwoog, Sleutelbloemvlinder, Hooibeestje, Bont
zandoogje, Dwergblauwtje, een Bruin blauwtje en
een Groentje. Behalve de vlinders zaten er ook veel andere insecten
zoals een Bruine daguil, voorjaarsspanner, grote wespen boktor,
Geelzwarte ribbelboktor. Libellen en juffers hebben we in dit gebied
niet waargenomen. Het gebied is behalve vanwege de zeldzame
insecten ook bekend vanwege de grote diversiteit aan planten. We
hebben er niet speciaal opgelet en gezocht maar we kwamen
ondermeer de gevlekte orchis, kleine pimpernel en de kleine
sleutelbloem tegen.
Gevlekte Orchis
(foto Jan Mulder)

Steengroeve in de buurt van Olloy sur Viroin

Brug over de Viroin bij Olloy sur Viroin
(foto Martin van Bommel)
Omdat we in het bos zaten waren dit meestal
andere insecten dan die we gezien hadden op
Tienne Breumont. Zo zagen we
Citroenvlinders, Dagpauwogen, Bonte
zandoogjes, veel klein geaderde witjes, enkele
Oranje tipjes en enkele Hooibeestjes. Ook
kwamen we een Vuurjuffer en een
Bosbeekjuffer tegen. Op zich niet zo
verwonderlijk omdat het fietspad langs een
beekje loopt. Ook stond langs de kant van de
weg een salomonszegel. Na ca 2 kilometer

Na lekker geluncht te hebben in Olloy sur
Viroin zijn we op zoek gegaan naar de
steengroeve. De steengroeve ligt in het bos
en is te bereiken via een fietspad vanuit
Olloy sur Viroin. We hebben de auto
geparkeerd bij de kerk en zijn vervolgens op
zoek gegaan naar het fietspad. Dat was een
beetje lastig te vinden maar na een beetje
zoeken vonden we het begin van het
fietspad. Gedurende de wandeling kwamen
van verschillende soorten insecten tegen.

Steengroeve in de buur van Olloy sur Viroin
(foto: Hennie Boonen)

lopen kwamen we inderdaad bij de groeve uit. Net voor de ingang van de groeve zaten nog enkele
Smaragd langsprietmotten. In de groeve zelf zaten jammer genoeg weinig insecten. We hebben nog
wel een Groentje gezien in de groeve. Op de weg terug naar de auto kwamen we nog enkele
miljoenenpoten tegen. Nadat we terug waren van de wandeling van de steengroeve was het half 5. De
tijd was te kort om nog naar een derde gebied te gaan om te wandelen. Gekozen is daarom om naar 2
gebieden te rijden, om te kijken of deze gebieden bij een volgend bezoek de moeite waard zijn om te
bezoeken.

Fondry des Chiens
In de gehele Viroinval komen kloven voor in de bodem, dolines (kleine komvormige dalen) en
minicanyons. Deze worden plaatselijk abannets en fondrys genoemd. Een fondry is groot gat in de
grond met daarin uitstekende rotsen. De gaten
zijn ontstaan door erosie van water. De kalkrijke
gesteenten zijn beter bestand tegen water dan
de rest van de bodem. Echter doordat het
regenwater langzaam de kalksteen oplost zijn er
spleten en grotten ontstaan.
Fondry des Chiens is het meest bekende abannet
en natuurgebied van Viroinval en ligt in de buurt
van Nismes. Het gebied is vanwege de
bekendheid drukbezocht. Ook liggen er
picknickplaatsen bij de Fondry des Chiens. Boven
langs de Fondry ligt een veldje waar gezocht kan
worden naar insecten. We waren laat in de
middag daar en behalve een enkel hooibeestje en Fondry des Chiens (Foto: Hennie Boonen)
wat kevers, waren de insecten niet meer te
vinden. Voornamelijk ook omdat het hard waaide en de temperatuur te laag was. De algemene indruk
is dat het een mooi gebied is voor te wandelen. Er moet wel rekening worden gehouden met dat het
er erg druk kan zijn. Als het echter net niet warm genoeg is en het waait, is het beter om voor een
ander gebied (meer de zuidhellingen) te kiezen, omdat de insecten die je dan aantreft. In Fondry des
Chiens, tegen zal vallen.

Le transoy bij Vierves sur Viroin
Als laatste zijn we naar een gebied bij Vierves sur Viroin gereden. Ten noorden van Vierves sur
Viroin ligt de N99. Aan de overkant van de N99
ligt een klein natuurreservaat. Het is een
langgerekt veldje op een zuidhelling. Dit gebied is
zeker de moeite waard om te bezoeken als we
nog eens teruggaan.

Informatiebord natuurgebied Le transoy
(foto Martin van Bommel)
Samenvattend was het een hele mooie dag, we hebben ontzettend veel gezien en het is zeker de
moeite waard om het gebied nog eens te bezoeken.

Tienne Breumont

Bruin dikkopje (foto: Gidy Chorus)

Bont dikkopje (foto: Martin van Bommel)

Aardbeivlinder (foto: Jan Mulder)

Kalkgrasland dikkopje (foto: Martin van Bommel)

Sleutelbloemvlinder (foto: Jan Mulder)

Paarse parelmoervlinder (foto: Hennie Boonen)

Hooibeestje (foto: Hennie Boonen)

Bruin blauwtje (foto: Jan Mulder)

Dwergblauwtje (foto: Jan Mulder)

Dwergblauwtje (foto: Jan Mulder)

Klein geaderd witje (foto: Hennie Boonen)

Boswitje (foto: Gidy Chorus)

Oranjetipje (foto: Jan Mulder)

Gele luzernevlinder (foto: Gidy Chorus)

Bruine daguil (foto: Hennie Boonen)

Steilkopjes (foto: Jan Mulder)

Geelzwarte ribbelboktor (foto: Hennie Boonen)

Grote wespen boktor (foto: Hennie Boonen)

Steengroeve in de buurt van Olloy sur Viroin

Groentje (foto: Hennie Boonen)

Smaragd langsprietmot (foto: Hennie Boonen)

Bosbeekjuffer (foto: Martin van Bommel)

Vuurjuffer (foto: Hennie Boonen)

Onbekende rups (foto: Jan Mulder)

Boterbloempje (foto: Jan Mulder)

Bronnen en links naar websites met meer informatie
http://www.viroinval.be/nl/l-office-du-tourisme-de-viroinval.html?IDC=24807&IDD=35770
http://www.landschapvzw.be/sites/default/files/routes/LANDSCHAP_Viroinvallei_PRINT.pdf

