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Vijf vlinders

1. Koevinkje – Aphantopus hyperantus
Opvallend aan het koevinkje zijn de geel omrande oogvlekken op de 
onderzijde van de vleugels. Die bieden een verhoogde bescherming tegen 
vijanden. Als de vlinder zijn vleugels opklapt, zodat de oogvlekken plots 
zichtbaar zijn, kan dat een vijand afschrikken. Het koevinkje leeft in ruige 
graslanden, in open vochtige bossen en bosranden of in drogere 
graslanden, op voorwaarde dat er vlakbij een waterloop is. 
2. Citroenvlinder – Gonepteryx rhamni   
De citroenvlinder overwintert als volwassen vlinder en kan een jaar oud 
worden. In de lente is hij één van de eerste vlinders die verschijnen. 
Wanneer de boomknoppen uitlopen, leggen de citroenvlinders hun eitjes. 
In de zomer ontpopt dan de nieuwe generatie, die meteen vetreserves 
aanlegt om te overwinteren. Bij zeer warm en zonnig weer lukt dat op een 
week tijd. Is het nog te vroeg om te overwinteren, dan doen ze het rustig 
aan en zijn ze hooguit een uurtje of twee per dag actief. 
3. Groentje – Callophrys rubi   
Het groentje is een klein vlindertje met groene ondervleugels en bruine 
bovenvleugels. In Vlaanderen komt het bijna uitsluitend in de Kempen 
voor. De rupsen ervan eten de voedselrijke groeipunten en bloemen van 
dophei. Op struikhei leggen deze vlinders geen eitjes omdat de bloei 
daarvan niet samenvalt met de periode waarin er rupsen zijn. In Wallonië 
vind je het vlindertje ook in kalkgraslanden. De rupsen leven er op 
zonneroosjes waarvan ze het blad eten. Soms zijn de rupsen kannibalen 
die kleinere soortgenoten opeten. Het groentje bezoekt bloemen van 
bomen en struiken met ondiep liggende nectar, zoals het sporkehout. 
4. Tweekleurig hooiebeestje – Coenonympha arcania   
In Vlaanderen zal je het tweekleurig hooibeestje niet aantreffen. 
In Wallonië komt het in droge kalkgraslanden voor aan de bosranden. 
De vlinders leven maar een tweetal weken en hebben door die korte 
levensduur wel erg weinig voedsel nodig. Drinken doen ze van regen- 
en dauwdruppels. De rupsen leven op grassen en eten, zoals alle 
graslandsoorten, uitsluitend ‘s nachts.
5. Icarusblauwtje – Polyommatus icarus 
Het mannetje van het icarusblauwtje heeft metaalblauwe bovenvleugels. 
Die hebben geen blauwe pigmenten maar wel microscopisch kleine 
geribde schubben. Die absorberen alle kleuren van het lichtspectrum 
behalve het blauw. Het vrouwtje is overwegend bruin met aan de 
buitenranden van de vleugels een rij oranje vlekjes. Je kan de vlinders zien 
in korte, grazige vegetaties met klaversoorten, hun waardplanten. 
Vooral waar rolklaver voorkomt, kan de vlinder talrijk zijn. 
Doe de vlinder
Huppel fladderend rond de perken van het arboretum. 
Ga (ook in de winter!) op zoek naar bloeiende planten.
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