Nachtvlinders

Eikenpage

Groentje

Kleine ijsvogelvlinder

Eikenpage mannetje

Groot koolwitje

Landkaartje voorjaarsvorm

Boterbloempje: gele spanner met bruine vlekjes
waardoor de vleugels iets weg hebben van een
pantervel. Vooral in de maand Mei te zien.
Porseleinvlinder: algemene spanner die vaak op
Koninginnenkruid te zien is. De vleugels lijken zowel op
vogelpoepjes als op teer beschilderd porselein.
Rietvink rups: de algemene rupsen, die overwinteren,
zijn versierd met opvallende kleuren zoals oranjegeel
en wit. Op de rug van het achterlijf is een zwart staartje
aanwezig. De vlinders zijn overdag maar moeilijk te
spotten.
Rozenblaadje: de roze-rode-oranje vleugels zijn
voorzien van delicate zwarte lijnen en stippen.
De vlinders doen zich vooral te goed aan het
Koninginnekruid. De beste trefkans voor deze soort is
in Juni, Juli en Augustus.

Boterbloempje

Boxtelse weg

Porseleinvlinder

Meer informatie
Naast deze vlinderfolder zijn er ook folders van
Wijboschbroek, Prekers , Smaldonk, Kampina, Mortelen
en Dommelbeemden. 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.

Rietvink rups

Rozenblaadje

Op zoek naar vlinders
in Het Groene Woud
De Geelders
Oranjetipje

Kleine ijsvogelvlinder

De Geelders
De Geelders is een 350 hectaren
groot natuurgebied dat ligt tussen
Schijndel, Boxtel en Liempde aan de
Boxtelseweg/Schijndelsedijk. Het is
een van de mooiste leembossen van
Het Groene Woud. Dikke leemlagen
houden het water vast en zorgen
voor een prachtig en afwisselend
landschap van bossen, graslandjes,
weide en heideveldjes, waterlopen
en dreven. Dit zorgt voor een grote
plantenrijkdom en een gevarieerde
vlinderpopulatie. Tot op heden
heeft vlinderkenner Joep Steur in
De Geelders 404 soorten dag- en
nachtvlinders waargenomen. In
deze folder beschrijven we een
aantal veel voorkomende en
kleurrijke dag- en nachtvlinders die
je in de Geelders kunt aantreffen,
de planten waar deze vlinders van
leven en de unieke kenmerken
waaraan je diverse soorten vlinders
kunt herkennen.

‘t Speet

Op zoek naar vlinders

Dagvlinders

In De Geelders zijn 28 soorten dagvlinders en 376
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.

Boomblauwtje: vaak in park, bos en tuin; favoriete
nectarplant: Akkerdistel, Grote kattenstaart en
Koninginnekruid.
Bont dikkopje: vlinders houden van koekoeksbloemen,
braambloemen, Kruipend zenegroen en Kale jonker.
Rupsen vreten vooral diverse grassoorten. Vliegt vooral
in de maand Mei.
Bont zandoogje: algemene bruinkleurige dagvlinder;
open plek in bos en bosrand als territorium.
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.
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.
Groentje: vinnig groen vlindertje waarvan de
bovenkant van de vleugels bruin is. Rust nooit met
geopende vleugels. Vaak bij struikgewas in en langs
heidevelden.
Groot koolwitje: lijkt sterk op het Klein koolwitje maar
is een stuk groter. Bezoekt vele bloemen.
Kleine ijsvogelvlinder: Bruin-witte bosvlinder die
veel lijkt op de zomervorm van het veel algemenere
Landkaartje, maar is een stuk groter. Rupsen leven van
de Wilde kamperfoelie. Goede en snelle vlieger.
Landkaartje: vaak bezochte nectarplanten:
Fluitenkruid, vogelkers in de lente; Akkerdistel,
Koninginnekruid en Gewone berenklauw in de zomer.
Lente- en zomervlinders verschillen in kleur.
Oranjetipje: mannetje heeft kenmerkende oranje
vleugeltippen. Onderzijde vleugels van beide
geslachten is groenig-wit gemarmerd.

Leemskuilen

De vlinderwandeling begint vanaf de parkeerplaats aan de Boxtelse weg. Langs het
toegangspad staat het vol met brandnetels, een voedselbron voor rupsen van veel vlinders
zoals Dagpauwoog, Kleine vos, Landkaartje en Gehakkelde aurelia.
Na 100 meter volgen we het laarzenpad (paaltjes met groene laars) en zien we links en rechts
een rijke variatie aan bomen en struiken. Verderop zie je ook veel varens.
Als je het laarzenpad blijft volgen, kom je in een boswei met knotwilgen, ook wel Kiskes Wei
genoemd naar de vorige eigenaar. Een schraal en gedeeltelijk nat grasland met een rijkdom aan
planten zoals Tormentil, Watermunt, Sint-Janskruid en Grote wederik.
Kiskes Wei is het domein van vinders als Oranjetipje, Bont dikkopje en Citroenvlinder.
Na 100 meter naderen we ’t Speet, een heideveldje met bijzondere flora, zoals Klokjesgentiaan,
Kleine en Ronde zonnedauw en Moeraswolfsklauw. Het wemelt er van rupsen in verschillende
kleuren en bij de poel tref je diverse libellen en juffers aan.
Op het heideveldje kun je het Groentje, Gamma-uil, Gewone heispanner en misschien nog het
Heideblauwtje aantreffen.
We vervolgen de route en komen via een knuppelbruggetje en poortje op een bospad. Na dit
bospad kom je uit op een zonovergoten dreef. De dreven in de Geelders zijn afgelopen jaren
verbreed en opgeschoond ten gunste van de Kleine ijsvogelvlinder, maar ook bont dikkopjes en
oranjetipjes zijn hier regelmatig te zien.
Bij de poel en zitbank in de dreef slaan we linksaf het bos in en volgen de route tot we aan de
rand van het bos via een bruggetje in een weiland komen, de Leemskuilen.
Dit is een halfopen gebied met grasland en moerassige weilanden, een bloemrijk paradijsje
met pinksterbloemen, distels, boter- en paardenbloemen. De Leemskuilen trekt vele soorten
vlinders aan waaronder het Oranjetipje en het kleine Pinksterbloemlangsprietje, die beiden
leven van de Pinksterbloem.
We lopen dwars door de weilanden en
verlaten via een opstapje het weiland om
de route door het bos te vervolgen.
Na ongeveer 500 meter slaan we linksaf
de dreef in en komen we weer bij de
parkeerplaats.

Boomblauwtje mannetje

Bont dikkopje

Bont zandoogje

Bruin zandoogje vrouwtje

Kiskes wei

Nectarrijke bloemen

Dagpauwoog

