Nachtvlinders

Gehakkelde aurelia

Koevinkje

Bitterzoetmineermotje: de rupsjes van dit kleine
microvlindertje leven van de blaadjes van het giftige
Bitterzoet waar ze hun vraatsporen achterlaten.
Witvlakvlinder: de opvallende rups met zijn 4
geelachtige borsteltjes is op vele planten en bomen te
vinden. De vlinders laten zich een stuk minder zien. Het
vrouwtje is trouwens nagenoeg vleugelloos.
Zwarte herfstspinner: Echte herfstvlinder die in
oktober en november rondvliegt, vaak pas na de eerste
nachtvorst.
Appeltak: goed gecamoufleerde spanner die niet graag
wil opvallen.Rups leeft van verschillende bomen. Beste
trefkansen om de vlinder te zien zijn de maanden mei
tot oktober.

Bitterzoetmineermotje

Witvlakvlinder

Meer informatie
Bruin zandoogje

Kleine vuurvlinder

Kleine vos

Oranje zandoogje

Naast deze vlinderfolder zijn er ook folders van
Wijboschbroek, Prekers, Kampina, Geelders,
Dommelbeemden en Smaldonk.
Meer informatie over vlinders in Het Groene Woud
vind je in het unieke boek Vlinders in Het Groene Woud
(www.nmcschijndel.nl).
De uitgave van het boek en de vlinderfolders is mede
mogelijk door financiële bijdragen van Provinciale
Leader, Stichting Streekrekening Het Groene Woud,
Prins Bernhard Cultuurfonds, Gemeente Schijndel en
Natuur- en Milieucentrum Schijndel.
Tekst: Rien Rijken en Joep Steur
Foto’s: Joep en Afra Steur.

Zwarte herfstspinner

P

Appeltak

Op zoek naar vlinders
in Het Groene Woud
De Mortelen

Boomblauwtje: vaak in park, bos en tuin;
favoriete nectarplant: Akkerdistel, Grote
kattenstaart en Koninginnekruid.
Bont zandoogje: algemene bruinkleurige
dagvlinder; open plek in bos en bosrand als
territorium.
Klein geaderd witje: algemeen witje
met sterk geaderde vleugels. Echte
bloemenbezoeker.
Boomblauwtje

De Mortelen
De Mortelen is een 1200 hectaren
groot natuurgebied dat ligt tussen
Boxtel, Best en Oirschot.
Het is een ouderwets kleinschalig en
schilderachtig coulissenlandschap
dat vanaf de 12e eeuw is ontstaan
door kolonisaties en ontginningen van
woeste moerassige gronden. Het is een
intiem en zeer gevarieerd landschap
met houtwallen, hooibeemden,
weilanden en graslandjes, akkers,
paden en zandweggetjes.
In 2012 heeft vlinderkenner Joep Steur
in de Mortelen 152 soorten dag- en
nachtvlinders waargenomen.
In deze folder beschrijven we een
aantal veel voorkomende en kleurrijke
dag-, en nachtvlinders
die je in de Mortelen kunt aantreffen,
de planten waar deze vlinders van
leven en de unieke kenmerken
waaraan je de diverse soorten vlinders
kunt herkennen.

Op zoek naar vlinders

Dagvlinders

In 2012 zijn in de Mortelen 22 soorten dagvlinders en
130 soorten nachtvlinders waargenomen. In deze folder
gaat het vooral over de dagvlinders en worden alleen
de meest voorkomende vlinders beschreven. Vlinders
zijn koudbloedig en vliegen het liefst als ze door de zon
opgewarmd zijn tot boven 15°C. Als je de biotoop en de
favoriete nectarplanten van een vlinder kent, weet je
ook waar je bepaalde soorten kunt vinden.

Citroenvlinder: mannetje is zwavelgeel en vrouwtje
groenachtig wit. Rust nooit met geopende vleugels. De
vlinders overwinteren en doen dit vaak in beschutte
bossen.
Gehakkelde aurelia: de vleugels van deze vlinder zijn
gekarteld. Doordat de vlinders hier overwinteren,
verschijnen ze al vroeg in het voorjaar. Ze vliegen tot
ver in de herfst. De vlinders bezoeken vele bloemen en
overrijp fruit. De rupsen leven vooral van brandnetel,
maar ook van Hop.
Grote vos: lijkt sterk op de Kleine vos maar is veel
zeldzamer. De rups leeft op verschillende bomen zoals
berk, iep. lijsterbes en meidoorn. De vlinders houden
van ‘bloedende’ bomen.
Kleine vos: de rups vreet voornamelijk brandnetel en de
vlinder is een echte bloemenliefhebber. Onderzijde vleugels is zwartbruin en de bovenzijde vooral oranjebruin.
Let op de mooie blauwe vlekjes aan de vleugelranden.
Koevinkje: donkerbruine vlinder getooid met
zogenaamde oogvlekken; met name aan de onderkant
van de vleugels. Trage en huppelende vlucht; vliegt
ook bij regenachtig weer. Vooral te vinden in grazige
bosranden en ruige graslanden.
Kleine vuurvlinder: mannetjes van deze kleine vlinder
verdedigen hun territorium fel. Soms is de bovenkant
van de achtervleugel bezet met blauwe vlekjes.
Akkerdistel, Heelblaadjes en Boerenwormkruid zijn hun
top 3 nectarplanten.
Landkaartje: vaak bezochte nectarplanten:
Fluitenkruid, vogelkers in de lente; Akkerdistel,
Koninginnekruid en Gewone berenklauw in de zomer.
Lentevlinders zijn oranjezwart en zomervlinders
zwartwit van kleur. Onderzijde vleugels getekend als
een landkaart of spinnenweb.
Oranje zandoogje: kleiner en feller gekleurd dan
het Bruin zandoogje. Rupsen leven op diverse
grassen en vlinders bezoeken vele bloemen vooral
Koninginnekruid, Akkerdistel en Gewone berenklauw.
Algemeen voorkomend.
Bruin zandoogje: mannetje en vrouwtje zijn verschillend.
Bosranden , dreven en bloemrijke droge graslanden zijn
het leefgebied van deze soort die nectardrinkend waar te
nemen is op vooral Kale jonker en Akkerdistel.

Bitterzoetbloemen

De vlinderwandeling begint aan de Oude Steeg, op ca. 350 meter van de parkeerplaats aan de
Echteldonksesteeg.
Via de zandweg met o.a. populieren en hop lopen we langs een vochtig bos met zegge en
hazelaar; iets verderop zien we aan weerskanten van de zandweg de vochtige graslandjes
van de Zwart-Voorten. In het voorjaar zijn deze uitbundig versierd met pinksterbloemen,
orchideeën en boterbloemen. Oranjetipje en Landkaartje voelen zich hier dan thuis. Het pad
slingert verder door het oude boerenlandschap langs kleine bosjes met varens en graslanden.
Het Groot hoefblad is al snel uitgebloeid maar zijn grote bladeren zijn echte blikvangers. Aan
het eind van het verderop gelegen naaldbos stuit men op een brede zandweg die aan beide
kanten beplant is met bomen. Op de brede boomstammen kunnen gewone spikkelspanners
zitten. We slaan rechtsaf en zien aan onze rechterhand grazige weilanden en links maïsakkers.
Het duurt niet lang voordat we weer omringd zijn door intiem bos. De kans op een ontmoeting
met bont zandoogjes en angstige hazen is groot. De rups van de Zwarte herfstspinner kan
op diverse boomsoorten worden gevonden als je tenminste goed kijkt! Her en der wordt het
donkere lover onderbroken door zonnige sappige graslandjes. We wijken niet van ons pad af
en weldra bevindt zich na een bochtje aan de rechterzijde een uitgestrekte en drassige vlakte
inclusief grote lisdoddenpoel. Blauwe reigers vullen hun magen met de talloze kikkers die
hier vertoeven. Begin juli overheersen gele rolklavers en witte klaver het gebied. Er ontstaat
en zee van nectar! Op de paarse kale jonkers zullen zeker het Koevinkje, Bruin zandoogje,
Dagpauwoog en Kleine vuurvlinder aangetroffen worden. Na enkele bloemrijke weitjes krijgt
het bos weer meer de overhand en zijn we in no time weer bij de ingang van de Oude Steeg.
Ongemerkt hebben we met
deze wandeling een lus
gevormd.

De Wapendrager is een nachtvlinder die ook wel
Berkentakje wordt genoemd. Legt eitjes op algemene
boomsoorten.

Citroenvlinder mannetje

Grote vos

Bont zandoogje

Landkaartje zomer

Klein geaderd witje

