Nachtvlinders

Bont zandoogje

Oranje zandoogje

Appeltak: algemene spanner met een goeie groene
schutkleur; rups lijkt op een appeltakje.
Bonte bessenvlinder: ook wel Harlekijn genoemd;
grillig zwart-wit-geel kleurenpatroon; voedsel van de
rups: o.a. hazelaar, vogelkers, meidoorn, speenkruid,
sleedoorn.
Grote beer: forse en felgekleurde vlinder met
opvallende grote harige rupsen.
Meriansborstel: algemene soort waarvan de excentriek
uitziende rupsen op diverse boomsoorten waar te
nemen zijn.

Appeltak

Smaldonk
Bonte bessenvlinder

Wijboschbroek

Meer informatie
Klein geaderd witje

Landkaartje lentevorm

Gehakkelde aurelia

Landkaartje zomervorm

Naast deze vlinderfolder zijn er ook folders
van Geelders, Prekers, Kampina, Mortelen,
Dommelbeemden en Smaldonk.
Meer informatie over vlinders in Het Groene Woud
Grote beer:
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
1 0 en Milieucentrum
WI J BOSC HBROEK, ‘NAT TE PA REL I N HET G ROENE WOU D ’
NatuurSchijndel.
Tekst: Rien Rijken en Joep Steur
Foto’s: Joep en Afra Steur.

Eikenpage vrouwtje

Icarusblauwtje mannetje

Meriansborstel

Op zoek naar vlinders
in Het Groene Woud
Wijboschbroek

WIJ B O S C H B RO E K, ‘NAT T E PAR E L IN H E T GRO E NE WO U

Wijboschbroek
Wijboschbroek is een 300 hectaren groot
cultuurhistorisch natuurgebied dat ligt in de driehoek
tussen Heeswijk-Dinther, Schijndel en Veghel.
Vroeger was Wijboschbroek eigendom van de
gemeente Schijndel. Vanaf 1989 is het gebied
grotendeels van Staatsbosbeheer. Het is een
moerassig gebied met ondoordringbare dikke lagen
Brabantse leem, die het gebied nat houden; daarom
ook wel ‘natte parel in Het Groene Woud’ genoemd.
Wijboschbroek heeft een afwisselend landschap
met graslanden, populierenweiden, lanen, ruigtes,
houtwallen, leem-, naald- en loofbossen, waterlopen
en dreven. Dat zorgt voor een grote plantenrijkdom
en een gevarieerde vlinderpopulatie. Tot op heden
heeft vlinderkenner Joep Steur hier ongeveer 500
soorten dag- en nachtvlinders waargenomen.
In deze folder beschrijven we een aantal veel
voorkomende en kleurrijke dag-, en nachtvlinders die
je in Wijboschbroek kunt aantreffen, de planten waar
deze vlinders van leven en de unieke kenmerken
waaraan je diverse soorten vlinders kunt herkennen.

Op zoek naar vlinders

Dagvlinders

In het Wijboschbroek zijn 28 soorten dagvlinders en
ongeveer 470 soorten nachtvlinders waargenomen.
In deze folder 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. Rupsen laten mijnen
ofwel vraatsporen na.

Atalanta: trekvlinder uit Zuid-Europa; geliefde
nectarplant: vlinderstruik, Akkerdistel en
Koninginnekruid
Boomblauwtje: vaak in park en tuin; favoriete
nectarplant: Akkerdistel, Grote kattenstaart en
Koninginnekruid.
Bont zandoogje: algemene bruinkleurige dagvlinder;
open plek in bos en bosrand als territorium.
Dagpauwoog: felgekleurde ogen als afschrikking,
overwintert vaak in schuurtjes en huizen; geliefde
nectarplanten: Akkerdistel en Koninginnekruid.
Eikenpage: houdt zich op in de buurt van eiken, de
voedselbomen van de rups. De vlinder drinkt nectar
van o.a. Akkerdistel en Koninginnekruid.
Gehakkelde aurelia: gekartelde vleugelrand, vliegt vaak
tot ver in de herfst.
Groot dikkopje: lichte vlekjes op vleugels; in
graslanden en ruigtes met vooral Dagkoekoeksbloem,
Akkerdistel, Braambloem, Kale jonker en Knoopkruid als
nectarplant.
Icarusblauwtje: bezoekt vele bloemen en is vooral te
vinden op de dijk langs het kanaal Zuid-Willemsvaart
waar Gewone rolklaver groeit.
Klein geaderd witje: grijsgroene aderen op onderzijde
achtervleugel; nectarplant: diverse bloemen, vooral
Pinksterbloem en paardenbloem in het voorjaar.
Landkaartje zomervorm en lentevorm: vaak bezochte
nectarplanten: Fluitenkruid, vogelkers in de lente;
Akkerdistel, Koninginnekruid en Gewone berenklauw in
de zomer.
Oranje zandoogje: vlinders vaak te vinden op
Koninginnekruid en Kale jonker.
Oranje luzernevlinder: is een trekvlinder uit ZuidEuropa die in goeie zomers ook ons land aandoet.

De vlinderwandeling begint vanaf de parkeerplaats
aan de Aakendonk in het centrale deel van het
natuurgebied, te bereiken vanaf de Veghelsedijk in
Wijbosch, gemeente Schijndel.
Vanaf de parkeerplaats loop je terug naar Aakendonk;
hier ga je rechtsaf en na 50 meter eerste zandpad links
bij bordjes wandelknooppunt en Ommetje Wijbosch.
Aan einde zandpad over knuppelbruggetje linksaf
en na 25 meter rechtsaf. Hier kom je langs een open
bosplek met bramen en kamperfoelie. Op bramen zie
je vaak bont zandoogjes en kamperfoeliebloemen zijn
erg geliefd bij bepaalde nachtvlindersoorten, zoals
Groot avondrood en Koperuil bijvoorbeeld.
Volg aangegeven wandelknooppunt en Ommetje
Wijbosch. Bij kruising route blijven volgen.
Aan einde bospad linksaf langs sloot.
Na 100 meter pad links blijven volgen door eikenbos.
Daarna dreef schuin oversteken en pad blijven volgen.
Aan einde pad rechtsaf. Aan overkant zie je veel
hopplanten. De rups van de Gehakkelde aurelia
gebruikt de hop als voedselplant.
Over brug Biezenloop linksaf Achterdijk in.
Bij volgende brug weer links Aakendonk volgen. Rechts
langs Achterdijk zie je nieuwe aanplant van populieren,
het leefgebied van de Populierenpijlstaart.
Bij verharde weg rechtsaf en bij het blauwe
boerderijtje linksaf bospad in.
Bij bank rechts aanhouden en daarna links en rechts
wandelknooppunt volgen tot aan parkeerplaats
Aakendonk.

Wilde hopstaak

Mijn van Zwartkruin
bramendwergmotje

Mijnen van Ongebandeerd
hazelvouwmijnmotje

Mijn van Hopprachtmotje

Nectarrijk gebied

Oranje luzernevlinder

Atalanta

Icarusblauwtje vrouwtje

Dagpauwoog

Boomblauwtje

Groot dikkopje

