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eerste 

weekend van

augustus

Het Grote  
Vlinderweekend 

Tel de vlinders in je tuin
www.vlinderweekend.be

WETENSCHAP



1&2
augustusVlinders 

 gezocht
tel mee
Natuurpunt wil te weten komen hoe het gesteld is met de vlinders in  
Vlaanderen. Tel mee en bezorg ons jouw gegevens. Tellen is niet moeilijk  
en iedereen kan meedoen. Spendeer tijdens het telweekend op zaterdag  
en/of zondag minimaal een half uurtje in je tuin om de vlinders te tellen.  
Kijk goed op deze kaart en noteer van elke soort het grootste aantal dat  
je op één moment tegelijkertijd in je tuin waarneemt.  
Surf naar www.vlinderweekend.be en geef je resultaat in. 

Ook na Het Grote Vlinderweekend kan je meetellen. Maak nu je profiel aan  

op www.vlinderweekend.be 

  gehakkelde aurelia
Polygonia  c-album

Oranje met veel zwarte vlekken
Gekartelde vleugelrand

Grote blauwe oogvlek
  dagpauwoog

Inachis io
Onze meest getelde dagvlinder
Rood en zwart op elke vleugel

  koninginnepage
Papilio machaon

Onze grootste inheemse 
dagvlinder, blauwe en rode vlekken 
op achtervleugel

Weinig zwart op 
de vleugeltoppen
Twee zwarte vlekjes 
op de voorvleugels

  klein geaderd witje
Pieris napi
Donkere aders in de vleugels
Opgelet: in de vlucht is dit 
niet goed zichtbaar

  distelvlinder
Vanessa cardui

Oranje met zwarte 
vlekken, vleugeltop zwart 
met witte vlekken 
Onderkant lichtbruin 
met een complexe 
tekening

  Bruin zandoogje
Maniola jurtina

Oogvlek heeft meestal
1 wit puntje. Onderkant achtervleu-
gel zonder witte vlekjes

  oranje luzernevlinder
Colias croceus
Grote geel-oranje vlinder met zwarte vleu-
gelrand aan de binnenzijde 
Er bestaat ook een lichte vorm

  oranje zandoogje
Pyronia tithonus

Kleiner dan het bruin zandoogje In 
de oogvlek staan 2 witte puntjes

Op bovenzijde bruine 
band langs de vleugel-
rand. Onderkant met 
witte vlekjes 
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  landkaartje
Araschnia levana
Kleine soort

  atalanta
Vanessa atalanta

Trekvlinder die in de winter 
in Spanje zit, witte vlekken 
op top van voorvleugel

Zwarte vlinder met brede 
oranje band op elke vleugel

De onderkant lijkt op 
een landkaart

Opvallende zwart-witte 
banden (zomergeneratie)

  kleine vos
Aglais urticae

Oranje met 
zwarte en gele 
vlekken op de 
voorvleugel

Onregelmatige achterrand 
met blauwe vlekjes

  BoomBlauwtje
Celastrina argiolus

Vliegt vaak langs struiken en 
bomen. Bovenaan blauw 

Onderaan grijswit 
zonder oranje

  klein koolwitje
Pieris rapae

Zit in bijna elke tuin

  groot koolwitje
Pieris brassicae
Heel wat groter dan klein koolwitje

Opvallende zwarte 
vleugeltoppen 

Grote zwarte 
vlek in 
voorvleugel

Vleugels 
eindigen in 
een puntje

  Citroenvlinder
Gonepteryx rhamni

Mannetjes felgeel, vrouwtjes 
groenig wit

  Bont zandoogje
Pararge aegeria
Bruin met geelwitte 
vlekken

Zwarte oogvlekjes 
met een wit puntje 
op de achterrand 
van de vleugels

  iCarusBlauwtje
Polyommatus icarus

Vliegt meestal laag boven het 
gras, oranje vlekjes op de 
achtervleugel

Bovenaan 
felblauw



Plant minstens  
15 wilde bloemen 

Plant of zaai zoveel bloemen als je maar 
kan. Bloemen in borders, bakken en pot-
ten. Kruipende bloemplanten of bloeiende 
klimplanten. Kies soorten die in het wild 
voorkomen, geen gecultiveerde. Ook voor 
andere bestuivers, zoals bijen, zijn bloemen 
levensnoodzakelijk. 

Wil je een gazon met meer kleur? Voer dan 
je maaisel steeds af, mest niet bij en je wordt 
vanzelf getrakteerd op wilde margrieten, 
madeliefjes en pinksterbloemen. Laat ook 
af en toe een stukje ongemaaid, dan blijft er 
genoeg voedsel over voor vlinders.

Nectarbar voor vlinders 

Niet alle bloemen geven evenveel nectar. 
Rozen en klaprozen helemaal niets, braam 
en koninginnenkruid dan weer uitbundig 
veel. In droge grond plant je bijvoorbeeld 
beemdkroon (Knautia arvensis), knoop-
kruid (Centaurea jacea) of wilde margriet 
(Leucanthemum vulgare). In vochtige grond 
koninginnenkruid (Eupatorium cannabinum), 
grote kattenstaart (Lythrum salicaria) of 
kruipend zenegroen (Ajuga reptans). 

Rupsenparadijs 

Vlinders hebben meer nodig dan bloemen 
alleen. Ze leggen hun eitjes op inheemse 
planten, o.a. grassen, klavers en brandnetels. 
Hier en daar een wild hoekje laten staan kan 
voor vlinders het verschil maken. Sommige 
planten produceren nectar voor vlinders én 
voedsel voor bepaalde rupsen: 
sporkenhout (Rhamnus frangula), klimop 
(Hedera helix), hop (Humulus lupulus),wilde 
kamperfoelie (Lonicera periclymenum), wilde 
liguster (Ligustrum vulgare), sleedoorn (Pru-
nus spinosa) en hulst (Ilex aquifolium).

Ontdek meer Wonderlijk Wild-tips op 
www.wonderlijkwild.be

Bij Horta schenken wij veel aandacht aan het milieu en biodiversiteit. 

Daarom werken wij samen met Natuurpunt. Heeft u een mooie 

natuurlijke tuin dan zullen vlinders deze zeker bezoeken.  

Bij Horta kan je alles vinden om van uw tuin de ideale tuin 

voorvlinders te maken: zaden voor bloemen en planten, 

vlinderkastjes en nog zoveel meer ook voor je eigen dier.

Bezoek één van onze winkels en bekijk ons uitgebreid 

assortiment voor tuin en dier. Ook met al uw vragen 

kunt u bij Horta terecht. 

Horta voor tuin, dier en vlinders. 

TUINIERS & VLINDERLIEFHEBBERS WINKELEN BIJ HORTA

Wonderlijk Wilde Vlindertuin
Wil je meer vlinders, bijen en vogels? 

Ga aan de slag met de tips van Wonderlijk Wild en lok meer leven naar je tuin. 
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Kolibrievlinder
(Macroglossum stellatarum)

Gamma-uil 
(Autographa gamma)

Muntvlindertje 
(Pyraustra aurata)

wist je dat... 
sommige nacht-
vlinders overdag 
vliegen? Ontdek 
meer dagactieve 
nachtvlinders op

Spaanse vlag
(Euplagia quadripunctaria)

www.natuurpunt.be/vlinders 


