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ZURINGSPANNER

Dag- of Nachtvlinder?
Het lijkt zo simpel, toch? Dagvlinders vliegen overdag,
nachtvlinders ‘s nachts. Maar wat dan met dagactieve
nachtvlinders? Om te weten met welke vlinder je
te maken hebt, bekijk je hem best even als hij rust.
Dagvlinders hebben in rust hun vleugels omhoog of
open staan, nachtvlinders daarentegen leggen ze plat
tegen hun lichaam. Als je van heel dichtbij kan kijken,
zie je ook een verschil bij de voelsprieten. Zit er een
knopje op het einde van de spriet? Dan is het een
dagvlinder! Bij nachtvlinders kan de spriet wat verdikt
zijn, maar je zal nooit een knop zien.

Wanneer vliegen vlinders?
Enkele soorten vlinders overwinteren in hun
volwassen vorm. Sommigen verschuilen zich tussen
takjes en blaadjes, om zich te beschermen tegen
de kou. Één van onze absolute koudekampioenen
is de citroenvlinder. Die zet zich op een takje voor
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zijn winterslaap. Daarom is het deze vlinder die als
eerste wordt opgewarmd door de zonnestralen en
al vanaf februari kan rondfladderen. In maart, als de
lente voor de deur staat, worden ook de andere
schuilende vlinders wakker. Dit zijn onder andere
de dagpauwoog en de kleine vos. De zon warmt
het lichaam en de vliegspieren op zodat ze genoeg
energie hebben om rond te vliegen. Op iets frissere
dagen kan je ze met gespreide vleugels zien zonnen.
Het meeste kans om vlinders te spotten heb je als
het lekker warm is (vanaf ongeveer 15°C), de zon
schijnt en er weinig tot geen wind is. Wil je vlinders
gaan zoeken in juni? Wacht dan best nog even, de
meeste soorten zijn nog een ei, een rups of pop.
In juli en augustus vliegen er dan weer heel veel
verschillende soorten rond. Op zonnige herfstdagen
in september en oktober kan je de zogeheten
‘laatvliegers’ nog gemakkelijk tegenkomen. De
atalanta is er zo een. Kort samengevat: de grootste
kans om vlinders te spotten heb je tussen begin mei
en eind mei, en vanaf begin juli tot half september.

Heideparels, valleien, graslanden, landduinen: Bosland
is meer dan bos. Deze prachtige natuur nodigt uit
om volop te genieten. Daarbij hebben kinderen een
streepje voor.Voor hen zijn er speelbossen, avontuurlijke schatzoektochten, wandelingen op kindermaat
en leuke extra’s.
Dit unieke natuurgebied in Overpelt, Hechtel-Eksel
en Lommel is echter niet zomaar een mooie plek
om te sporten, te spelen of tot rust te komen. Het is
ook de thuis voor bijzondere, soms zeldzame dieren
en planten.Via onderzoek en soortgericht beheer
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krijgen zij alle kansen. Deze regio draagt ook een
rijke geschiedenis met zich mee en dat zie je nog op
heel wat plaatsen in het landschap. Dit erfgoed wordt
bewaard en opengesteld voor het publiek.
Bosland is een partnerschap van de gemeenten
Hechtel-Eksel en Overpelt, de stad Lommel en het
Agentschap voor Natuur en Bos, in samenwerking
met Regionaal Landschap Lage Kempen en Toerisme
Limburg. Samen engageren zij zich om de streek
duurzaam te ontwikkelen en op een open manier te
communiceren met alle betrokkenen.
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Boeiend Bosland

Wil jij ook de vlinders van Bosland helpen?
Kijk wat je kan doen op www.locdevlinder.be.
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