
Verslag excursie: Lemelerberg 

Datum : Zondag - 1 september 2019 

 

Deelnemers : 9 

het Weer : Bewolkt / motregen 

Coördinatie : Gerrit Haverkamp 

  

  

Na een hete en wederom zeer droge zomer zijn we op de eerste dag van de astronomische herfst 
met 9 deelnemers naar de Lemelerberg getogen. In de maand augustus heb ik 65mm water in 
de regenmeter opgevangen, het stuiven is dan wel voorbij. De wandeling startte bij de 

parkeerplaats aan de Ledeboerweg bij Lemele.  
Het eerste deel van de route ging door een bosgebied waar we het typische geluid van de zwarte 
specht hoorden. Hierna kwamen we op de open heidevelden met de vele jeneverbessen. Bij een 

hoog punt met een fraai uitzicht op de omgeving hebben we een rustmoment genomen en kon 
koffie of een andere versnapering genuttigd worden.  
Daarna hebben we de wandeling vervolgd naar de gebieden met stuifzand. Door de 

weersomstandigheden waren de zandhagedissen helaas niet actief. Wel troffen we later langs 
een bospad nesten aan van de bijenwolf en een exemplaar met een 'verdoofde' bij tussen de 
poten.  

Een typische dagvlinder van het open heidelandschap is de heivlinder, deze hebben we echter 
niet gezien en gelet op de vliegtijd had dat nog wel gekund. Volgens de vlinderstichting heeft de 
heivlinder enorm te lijden gehad van de droge hete zomer van 2018 waardoor de heide niet of 

zeer schaars bloeide. De nectar moest deze vlinder dus elders zoeken, bijvoorbeeld in tuinen, 
echter de waardplanten voor de rupsen o.a. schapengras en struisgras staan echter veel op de 
heide.  

Dit jaar heeft de heide op diverse plaatsen goed gebloeid, hopelijk een lichtpuntje.  

 

Waargenomen soorten 

Vogels 
Gaai Koolmees Pimpelmees 
Roodborst Sperwer Torenvalk 
Wespendief Zwarte Specht 

Planten & Mossen 

Blauwe Bosbes Bochtige Smele Borstelgras 
Fijn Schapengras Gewone Dophei Gewone Eikvaren 
Gewoon Biggenkruid Jeneverbes Pijpenstrootje 
Rankende Helmbloem Schapenzuring Smalle Weegbree 
Struikhei Tandjesgras 

Insecten 
Bijenwolf Bont Zandoogje Kleine Vuurvlinder 

 


