Bijeenkomst 2014-10-06
T’ Uilenbos Moerbeke-Waas
Aanwezig: BRAEKMAN André, BRUGGEMAN Chris, COUCKUYT Jurgen, HOFFMANN Ortwin, MAES Boudewijn,
PARMENTIER Laurian, SCHOETERS Fonny, SPRUYTTE Stef, VAN DE KERCKHOVE Omer, VAN DEN ABBEELE
Diederik, VANDEKERCKHOVE Piet, VANTIEGHEM Pieter, WINDEY Raphaël.
Geëxcuseerd: CUVELIER Sylvain, DEGRANDE Jori, MARTENS Dave, MERVEILLIE Luc, VAN DE VELDE Philippe.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13u15-13u30: ontvangst en inleiding
13u30-15u00: Reisverslag Azerbeidzjan (16-31 juli 2014).
door Laurian Parmentier
Naar aanleiding van zijn recente expeditie in juli 2014 geeft Laurian Parmentier (LP) een presentatie
over Azerbaijan en de ervaringen die hij er heeft opgedaan op entomologisch vlak. Bij velen is het land,
dat mee de grens tussen Oost-Europa en West-Azië vormt, een onbekende. Daarom situeert hij eerst
kort Azerbeidzjan op geografisch, antropologisch en geschiedkundig vlak. Er wordt ook ingegaan op de
samenwerking met o.a. Gandja Agrobusiness association (GABA) die tot stand werd gebracht, samen
met een Franse collega, Emmanuel Zinzner (EZ) om de expeditie op poten te zetten.
Na het schetsen van de eerste meeting tussen LP, EZ en de andere expeditieleden (leden van GABA) de
eerste dag ter plaatse in Azerbeidzjan, wordt vervolgens als eerste deel ingezoomd op de Kleine
Kaukasus. Grenzend aan Armenië werden verschillende plaatsen bezocht, waarbij als rode draad naar
voorkwam dat overbegrazing in deze bergen voor een enorm probleem zorgt naar biodiversiteit van
fauna en flora. Dit wordt weerspiegeld op de vlinderfauna, waarbij hoofdzakelijk Polyommatus icarus
(Rottemburg, 1775), Maniola jurtina (Linnaeus, 1758), Colias croceus (Fourcroy, 1785), Polyommatus
(Lysandra) bellargus (Rottemburg, 1775) en aggregerende Koolwitjes werden waargenomen. De
enkele waarnemingen van Polyommatus (Lysandra) corydonius (Herrich-Schäffer, 1852) en
Hyponephele lupinus (O. Costa, 1836) en enkele Melitaea zoals Melitaea trivia (Denis & Schiffermüller,
1775) waren wel leuke verrassingen in dit gebied.
Hierna wordt als tweede deel dieper ingegaan op de Grote Kaukasus. Tijdens de expeditie werden 3
delen van het Azerbeidjaanse deel bezocht: 1. Noordwestelijk deel ter hoogte van de grens met
Dagestan; 2. De zuidelijk gelegen delen van de Grote Kaukasus en 3. Noordoostelijke diepe valleien tot
en met Dagestan. In het Noordwestelijk deel werden interessante plaatsen bezocht zoals de vallei naar
Illi-suu waarbij Polyommatus (Lysandra) corydonius (Herrich-Schäffer, 1852), Melitaea trivia (Denis &
Schiffermüller, 1775), Maniola jurtina (Linnaeus, 1758), Polyommatus (Lysandra) bellargus

(Rottemburg, 1775), Polyommatus (Lysandra) daphnis (Denis & Schiffermüller, 1775) werden
waargenomen en enkele andere Lycaenidae soorten en Leptidea die nog verder zullen onderzocht
worden. In het Zuidelijk deel werden o.a. de zeldzame Polyommatus phryllis (Christoph, 1877)
Melitaea trivia (Denis & Schiffermüller, 1775) en enkele andere interessante Melitaea en Agrodiaetus
gevonden die verder onderzocht zullen worden. In het Noordoostelijke deel tenslotte, werden
gelijkaardige soorten gevonden zoals in de andere delen van de Grote Kaukasus met uitzondering van
Polyommatus damon kotshubei (Sovinsky, 1915) met zeer brede zware randen en enkele onbekende
Leptidea en Lycaenidae. Daarnaast werd een populatie Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) gevonden in
de vallei tegen het dorp Xinaliq met zeer donkere vormen, die nog verder vergeleken zullen worden
met reeds beschreven vormen.
Uit deze expeditie concludeert Laurian dat dit weinig onderzocht deel van de Grote Kaukasus interessant
is om nog verder te exploreren. Echter omwille van culturele en politieke redenen is het niet eenvoudig
om vergunningen te verkrijgen voor expedities in deze regio, wat in de nabije toekomst door de
aanhoudende spanningen wellicht niet zal verbeteren.

1500-15u30: Pauze

15u30-16u30: De vlindervriendelijke tuin.
door Stef Spruytte
Geen exotische bestemming deze keer, Stef neemt ons tijdens deze voordracht mee op reis door zijn
eigen tuin. We leren al snel dat het inrichten van een vlindervriendelijke tuin meer is dan enkel zorgen
voor veel bloemetjes. Aan de hand van mooie afbeeldingen van de verschillende levensstadia van
zowel dagvlinders als enkele veel voorkomende nachtvlinders bezoeken we elk hoekje in de tuin van
Stef. We leren het belang van structuur, ook binnen de beperkte ruimte van een tuin. Vlinders kunnen
zowel plaatsen gebruiken waar ze zich ’s morgens snel kunnen opwarmen als plaatsen in de schaduw
waar ze op een hete zomerdag kunnen afkoelen. Uiteraard gaat er ook heel wat aandacht naar goede
nectarplanten zoals Verbena, Buddleja of Koninginnenkruid en de noodzakelijke waardplanten voor de
algemenere soorten dagvlinders zoals Look-zonder-Look of Tuinjudaspenning voor het Oranjetipje,
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758), Sporkehout voor Citroenvlinder, Gonepteryx rhamni
(Linnaeus, 1758) of Brandnetels voor verschillende soorten Schoenlappers. Niet enkel de soorten
nectar- en waardplanten maar ook de standplaats en het beheer van die planten komt aan bod. Er
wordt afgesloten met een resem vragen van toehoorders die duidelijk zin hebben om de tips van Stef
toe te passen in de eigen tuin.

16u30-16u45: Programma en aankondiging van volgende activiteiten.
Komende bijeenkomsten:
- zaterdag 08 november 2014, BC Molsbroek, Molsbergenstraat 1, 9160 Lokeren.
- zaterdag 27 december 2014, BC Molsbroek, Molsbergenstraat 1, 9160 Lokeren.

Komende veldactiviteiten:
- 9 november: zoektocht naar rupsen van Apatura iris, de Grote weerschijnvlinder (Durme- en
Scheldegebied, Oost-Vlaanderen).
- 29 december 2014: zoektocht eitjes van Thecla betulae, de Sleedoornpage (Heuvelland, WestVlaanderen).
- Nog te bepalen datum: zoektocht eitjes van Satyrium ilicis, de Bruine eikenpage (Kempen,
Antwerpen). (edit: tweede helft januari 2015)
VVE WG DV-leden in actie:
- zaterdag 29 november 2014: WAKONA: Studiedag van de Wase Koepel voor Natuurstudie
14u45-15u15 Jurgen COUCKUYT
Dagvlinders, die zie je toch niet meer! Het project dagvlinders Durme- en Scheldeland in een notedop.
Programma: http://www.wakona.be/index.php/natuurstudiedag-2014
- zaterdag 29 november 2014: Vlinderstudiedag Natuurpunt:
16u20-16u45 Pieter VANTIEGHEM
Verschuivingen in de vlinderwereld: welke soorten kunnen we de komende jaren (meer) verwachten?
Programma:
http://www.natuurpunt.be/uploads/ezines/documenten/studie/vlinderstudiedag_2014.pdf

