Een lenteommetje door de Vlindertuin
De basis van de Vlindertuin wordt gevormd door
inheemse planten die voedsel leveren aan zowel
rupsen, zgn. waardplanten, als aan vlinders, zgn.
nectarplanten. Met een lange roltong halen
vlinders de nectar uit de bloemen. Populaire
nectarplanten in de lente zijn: krokus, longkruid,
speenkruid, paarse dovenetel, wilg, sering,
muurbloem, valeriaan en kattenkruid. Deze
overwegend paars en geel bloeiende planten
worden door diverse vlindersoorten bezocht.
Planten die in het voorjaar vooral als waardplant
gebruikt worden zijn vuilboom, klimop en
verschillende kruisbloemigen als look zonder look
en judaspenning. Vlinders gebruiken bomen en
planten tevens als herkenningspunten. Hoog
uitstekende planten en bomen worden daarnbij
door mannelijke vlinders gebruikt als uitkijkpost
om vrouwtjes te zoeken en hun territorium te
verdedigen.

muurbloem, speenkruid en vuilboom

Vlinders zijn koudbloedige dieren, ze hebben
zonnewarmte nodig om te kunnen vliegen. Je ziet
de meeste vlinders daarom pas als het minstens
15 graden is en de zon schijnt. Verder houden ze
van beschutte plekjes waar ze beschermd zijn
voor harde wind en vogels. Van de 53 in
Nederland voorkomende vlindersoorten zijn er al
meer dan 20 in deze tuin gezien. De meest
voorkomende soorten die in het voorjaar in de
tuin te vinden zijn worden hieronder kort
beschreven.

De citroenvlinder is vooral
op zonnige plaatsen te zien
en langs de ligusterhaag
(A+B). De vlinder lijkt
makkelijk herkenbaar aan de
gele kleur, maar dat geldt voor het patrouillerend
mannetje. Het vrouwtje is namelijk bleker van
kleur en kleiner en wordt daardoor nogal eens
verward met het koolwitje. Daarbij zijn de
vleugels aan de onderkant van de vlinder
groenachtig, waardoor citroentjes in rust op een
blaadje lijken. In april zet het vrouwtje haar eieren
af op bladeren van de vuilboom en wegedoorn.
De rupsen zijn moeilijk te vinden omdat ze
bladgroen van kleur zijn en overdag rusten langs
de middennerf van een blad.
Een van de meest voorkomende
en eerst vliegende vlinders in het
voorjaar is de bruinrode kleine
vos. De vlinder verschilt van de
grote vos door 3 zwarte vlekken, 1
witte vlek aan de top en de
blauwe
maantjes
op
de
voorvleugels.
Favoriete
nectarplanten in deze tijd van het jaar zijn o.a.
speenkruid en krokus (F+H). Vanaf april zet het
vrouwtje grote hoeveelheden eieren af op de
grote brandnetel (B). De volgroeide rups is te
herkennen aan de gele lengtestreep op de rug.
Karakteristiek
voor
de
dagpauwoog is de grote
blauwe oogvlek op iedere
vleugel. De vlinder is vooral
te vinden bij de bloemrijke
graslandjes (H) of de stammmencirkel (A) voor
nectar of bij de brandnetels (B) die ze als
waardplant gebruiken. Dagpauwoogrupsen zijn
fluweelachtig zwart met veel kleine, witte stipjes.

De gehakkelde aurelia is
kenmerkend
door
de
goudoranje
kleur
en
gekartelde vleugels, maar
met dichtgeslagen vleugels
lijken aurelia’s eerder op verdord blad. Behalve
nectar van diverse bloemen zijn in het najaar
bramen en ander fruit (B) een geliefde
voedselbron. Ook het aureliavrouwtje legt haar
eitjes op de bladeren van de brandnetel (B). De
rupsen zijn zwart met oranje stekels en een witte
vlek.
Onmiskenbaar vanwege de
oranje
punten
is
het
mannelijke oranjetipje. Het
vrouwtje lijkt echter meer op
een witje. Het verschil is dat
bij oranjetipjes de onderkant van de achtervleugel
geelgroen is gemarmerd. Bij deze vlindersoort zijn
de nectarplant en waardplant hetzelfde.
Pinksterbloem, judaspenning en look zonder
look zijn het meest gewild. De rupsen van het
oranjetipje zijn blauwachtig groen naar de flanken
verlopend naar wit, met een donkergroene en
contrasterende onderkant.
Het boomblauwtje is een
klein vlindertje, goed te
herkennen
aan
de
zilverblauwgrijze onderzijde
van de vleugel waarop kleine
zwarte stipjes te zien zijn. Meest opmerkelijk van
deze vlinder is het hyperactieve gedrag;
boomblauwtjes vliegen meestal hoog langs de
toppen van de bomen en struiken (A) en zitten
zelden stil. Vooral hulst en vuilboom worden in
het voorjaar gebruikt als waardplanten. De rups is
geelachtig groen met een aantal rozerode tekens
op de rug en flanken.

Plattegrond vlindertuin

De Vlindertuin is te vinden aan de Parkweg in
Arnhem tegenover Brasserie de Boerderij, tussen
de parken Sonsbeek en Zijpendaal in. Afhankelijk
van het startpunt (er zijn drie ingangen) kom je
langs de verschillende delen van de tuin,
aangegeven door de letters op de plattegrond.
A. Stammencirkel: een hoog, droog en zonnig plekje
om even rustig zittend de vlinders te bewonderen die
langs de hoge ligusterhaag patrouilleren of zich te
goed doen aan de nectar van de planten die rondom
de cirkel staan.
B. Braam‐ en brandnetelruigte: een paradijs voor
vlinders omdat hier zo beschut is en voor rupsen die
behalve van brandnetels en braam ook van de
verschillende grassoorten leven.
C. Stenenhoek: opwarm‐ en drinkwaterplek voor
vlinders, ook favoriete plek voor libellen, slakken en
padden.
D. Struweel: struikgewas in het lager, vochtiger en
meer schaduwrijke gedeelte van de tuin met
wigwammen als klimsteun speciaal voor klimop en
hop.
E. Takkenril: schaduwrijke plek voor wanneer het
warmer
dan
30°
is.
Tevens
schuil‐
en
overwinteringplaats voor o.a. muizen, egels en vogels.

Voor meer en langere wandelpaden rondom Arnhem, zoals
Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden bodem: IVN Arnhem of
Bezoekerscentrum Sonsbeek, Zijpendaalseweg 24a in
Arnhem

F. Bloemrijk grasland met hoge planten: voedsel‐ en
schuilplek voor veel insecten. Herbergt overdag onder
andere nachtvlinders die zich beschermen tegen
droogte en warmte.

zie www.ivnarnhem.nl
‐ voor het printen van een van de ommetjes
‐ voor meer informatie over de tuin en vlinders
‐ voor informatie over de activiteiten van IVN

G. Meditatieheuvel die bestaat uit een dubbele spiraal
van gras met een diameter van twintig meter en een
hoogte van ruim twee meter. Een mooie plek om van
bovenaf over de hele tuin heen te kijken.

Behalve dit lenteommetje zijn er ook een zomer‐ en
herfstommetje. In de winter zoeken de meeste vlinders die in
ons land blijven beschutte plekjes op waar ze een soort van
winterslaap houden. Trekvlinders, zoals de distelvlinder en
atalanta, gaan naar het zuiden om te overwinteren. De
ommetjes worden gemaakt door leden van de IVN
werkgroep Vlindertuin.

H. Bloemrijke graslandjes met lage begroeiing:
nectarrijke een‐ en meerjarige bloemen.

IVN Natuur‐ en milieueducatie draagt bij aan
een duurzame samenleving door mensen te
betrekken bij natuur, milieu en landschap.

