Nachtvlinders

Distelvlinder

Groot dikkopje

Kleine voorjaarsspanner: een van de vroegste vlinders
in het jaar waarvan het vrouwtje niet kan vliegen.
Porseleinvlinder: zwarte en grijze vlekken op witte
voorvleugel; nectarplant: vooral Koninginnekruid.
Halvemaanvlinder: een hele mooie spanner die helaas
vrijwel uitsluitend in het donker van de nacht actief is.
Groot avondrood: pijlstaart; olijfgroen en rozerood;
voedselplant: o.a. wilgenroosje en fuchsia.
Goudvenstertje: een uiltje dat vaak langs de waterkant
te vinden is waar de voedselplanten van de rups groeien.
Wilgengouduil: deze mooie uil vliegt in de
herfstmaanden en lijkt met zijn geelachtige vleugels op
een verdord blaadje.
Braamvlinder: een heel mooie nachtvlinder die met
geen andere Nederlandse soort te verwarren is. De
rupsen lijken op vogelpoepjes.

Kleine voorjaarsspanner
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Halvemaanvlinder

Meer informatie
Koevinkje

Klein koolwitje

Naast deze vlinderfolder zijn er ook folders van
Geelders, Wijboschbroek, Kampina, Mortelen,
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.

Goudvenstertje
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Kleine vos

Kleine vuurvlinder

Tekst: Rien Rijken en Joep Steur

Wilgengouduil

Foto’s: Joep en Afra Steur.

Gehakkelde aurelia

Op zoek naar vlinders
in Het Groene Woud
De Prekers

Klein geaderd witje
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W i jb oschb roek, ‘nat te parel i n het Groene Wou d ’

De Prekers
De Prekers in Het Groene Woud is een zeer
waardevol natuurgebied gelegen in Schijndel tussen
de Steeg, Wijboschbroek, Zuid -Willemsvaart
en Martemanshurk. In een ver verleden was dit
bosgebied van een Dominicaner kloosterorde in
’s-Hertogenbosch. Leden van deze kloosterorde
werden Predikheren genoemd, wat lokaal verbasterd
werd tot Prekers. Nu is het gebied grotendeels van
Staatsbosbeheer.
De aanwezige bruine leemsoort, de Brabantse
löss, is een goede voedingsbodem voor een reeks
zeldzame planten, zoals Eenbes, Moesdistel, Knikkend
nagelkruid, Gewone vogelmelk, de echte Gele
dovenetel en de Zwartblauwe rapunzel.
De Prekers heeft een afwisselend landschap
met bloemrijke graslanden, ruigtes, houtwallen,
leembossen, waterlopen en dreven. Dit zorgt voor
een grote plantenrijkdom en een gevarieerde
vlinderpopulatie. Tot op heden heeft vlinderkenner
Joep Steur hier 360 soorten dag- en nachtvlinders
waargenomen.
In deze folder beschrijven we een aantal veel
voorkomende en kleurrijke dag-, en nachtvlinders
die je in de Prekers kunt aantreffen, de nectarplanten
waar deze vlinders van houden, voedselplanten van
de rups en de unieke kenmerken waaraan je diverse
soorten kunt herkennen.

Op zoek naar vlinders

Dagvlinders

In de Prekers zijn 30 soorten dagvlinders en 330
soorten nachtvlinderswaargenomen. In deze folder
gaat het vooral over de dagvlinders. 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.

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.
Citroenvlinder: lentebode: nectarplant: vooral distel,
Knoopkruid en Heelblaadjes.
Dagpauwoog: felgekleurde ogen als afschrikking,
overwintert vaak in schuurtjes en huizen; geliefde
nectarplant: Akkerdistel en Koninginnekruid.
Distelvlinder: oranje vlinder met zwart-witte
vleugelpunten; nectarplant: vooral distel, Knoopkruid
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.
Klein geaderd witje: grijsgroene aderen op onderzijde
achtervleugel; nectarplant: diverse bloemen, vooral
Pinksterbloem en paardenbloem in het voorjaar.
Klein koolwitje: lijkt op het Klein geaderd witje maar
zonder de adering; bezoekt diverse bloemen vooral
Heelblaadjes en distel
Kleine vos: vrij zeldzaam geworden; vlinderstruik is de
favoriete nectarplant
Kleine vuurvlinder: oranje voorvleugels met bruine
zijrand en soms blauwe vlekjes; vlinders vaak te vinden
op Boerenwormkruid en Akkerdistel.
Koevinkje: vaak in de buurt van koeien, heeft een
huppelende vlucht; geliefde nectarplant: Kale jonker,
Koninginnekruid, Gewone berenklauw en Akkerdistel.
Landkaartje: vaak bezochte nectarplanten:
Fluitenkruid, vogelkers in de lente; Akkerdistel,
Koninginnekruid en Gewone berenklauw in de zomer.
Oranjetipje: echte lentebode, mannetje heeft oranje
vleugelpunten; voedselplant en ook nectarplant:
Pinksterbloem
Oranje zandoogje: vlinders vaak te vinden op
Koninginnekruid en Kale jonker.

Oranje zandoogje

De vlinderwandeling start vanaf de Schaapskooi, aan de Martemanshurk en is ongeveer 4 km.
In de kruidentuin naast de schaapskooi kun je de Gamma-uil, het Klein koolwitje, Atalanta,
Dagpauwoog en Gehakkelde aurelia aantreffen.
Richting schapenwei volg je het pad langs de meidoornheg naar het bos.
Het bospad achter de schapenwei leidt je langs een populierenweide naar een breed kaarsrecht
zandpad (Lobbenhoef). Op dit zandpad sla je rechtsaf en steek je het betonnen fietspad over
(Kruissteeg). Aan de rechterkant zie je een nieuw aangeplante populierenweide met elzen als
ondergroei.
Na 200 meter sla je linksaf en volg je het slingerend bospaadje achter de groene slagboom.
Hier begint de kern van de Prekers met in het voorjaar de prachtige voorjaarsbloemen:
Bosanemoon, Slanke sleutelbloem, Pinksterbloem en Speenkruid. Op de Pinksterbloem
zul je in de lente zeker het Oranjetipje te zien krijgen. Langs het pad zie en ruik je de Wilde
kamperfoelie (ook wel Memmekenskruid genoemd) de nectarplant van nachtvlinders als Groot
avondrood, Koperuil en Grauwe monnik.
Het pad komt uit bij een waterloop (Steegsche Loop). Hier ga je linksaf. Langs de Steegsche
Loop groeit de Echte koekoeksbloem, zuring en Kruipend zenegroen. Dit was het domein
van het Bont dikkopje dat helaas al enkele jaren niet meer is waargenomen. Na 100 meter
zie je een open ruig terrein met Akkerdistel, Kale jonker, Koninginnekruid en biezen;
een openluchtrestaurant voor Distelvlinder, Oranje zandoogje, Dagpauwoog, Atalanta,
Boomblauwtje, Porseleinvlinder en Kleine brandnetelmot.
Aangekomen bij het betonnen fietspad ga je linksaf. Langs het fietspad zie je in de berm
en slootkant de Slanke sleutelbloem, boterbloemen en ook de Gewone smeerwortel
waarop je het Goudvenstertje en de Koperuil rustend kunt aantreffen. In de bloemhoofdjes
van de boterbloem wemelt het van dotteroermotjes en kropaarvleugelwippertjes. Het
witbloeiende Fluitenkruid is in de lente de nectarleverancier van het Landkaartje, Spurrie-uil,
Dwerghuismoeder en Klaverlichtmot.
Na 200 meter sla je rechtsaf het zandpad
in (Lobbenhoef) en na 100 meter ga
je linksaf via het bospad terug naar de
schaapskooi. Op de braamstruiken langs
de paden zitten in de nazomer/herfst vaak
Atalanta en Bont zandoogje snoepend van
de zoete overrijpe braamvruchten; maar
ook de nachtvlinders Bosbesuil, Bruine
herfstuil en Wilgengouduil hebben bramen
Oranjetipje mannetje
op hun menu staan.

Atalanta

Boomblauwtje mannetje

Bont zandoogje

Citroenvlinder mannetje

Dagpauwoog

