De klasse Lepidoptera of gewoon…de Vlinders
Net als over de Libellen moeten we over de vlinderinventarisatie van de Potpolder zeggen dat,
bij gebrek aan kennis, we eigenlijk niet volledig zullen zijn. Daar van de vlinders die we op
de Potpolder te zien kregen de meeste wel bekend zijn, trachten we dit te compenseren met
over elke soort wat wetenswaardigheden mee te geven.
Als gegevensbronnen gebruikten we:
“Natuurgids voor de Vlinders van Europa” door Yves Latouche (1963)
“Dagvlinders” door J.Moucha (1980)
“Vlinders” door Ivo Novak (1994)
Het “Internet” door iedereen gekend

Vlinders:
Zoals de Latijnse naam Lepidoptera zegt ( in het Grieks: lepidos = schub en pteron = vleugel),
kunnen we spreken over de schubvleugeligen. Je kan stellen dat daar waar planten tot
ontwikkeling komen er vlinders kunnen aanwezig zijn.
Naargelang de bron spreekt men over 100.000 tot 200.000 soorten. Er zijn reeds meer dan
120.000 soorten beschreven. Jaarlijks worden er nog nieuwe soorten ontdekt, maar spijtig
genoeg moet eraan toegevoegd worden dat er ook jaarlijks soorten van onze aardbol
verdwijnen.
Van rijk naar soort:
Als je een vlinderondersoort in de dierenindeling wil opzoeken moet je het onderstaande
schema door:
1: rijk: Dieren
2: stam: Geleedpotigen
3: klasse: Insecten
4: orde: Vlinders of Schubvleugeligen
5: onderorde
6: familie
7: onderfamilie
8: genus
9: soort
10: ondersoort
De Vlinders zijn in 2 groepen of beter ordes ingedeeld. Als herkenning voor 1 van de 2
groepen heeft men de vorm van de sprieten genomen. De sprieten dienen als reuk- en
tastorgaan voor de vlinder.
Orde 1 is deze van de Rhopalocera. (rhopalon is het Grieks voor knots)
Deze groep heeft sprieten eindigend op een verdikking of haakje en de vlinders uit deze groep
hebben ook de mooiste kleurschakeringen.
Orde 2 is deze van de Heterocera en dit zijn alle andere soorten vlinders met sprieten die
zowat elke denkbare vorm kunnen aannemen.

In België kennen we zo’n 2000 vlindersoorten. Minder bekend is, dat van die 2000 soorten er
zo’n 95% nachtvlinders zijn, dus slechts een 100-tal dagvlindersoorten.
Daar we op de Potpolder ’s nachts nooit vlinders gefotografeerd hebben, zijn er in dit verslag
- op enkele uitzonderingen na - bijna geen foto’s van echte nachtvlinders te zien.
Door de eeuwen heen werd de vlinder bewonderd, gevangen en beschreven. Toch is men er
pas vorige eeuw in geslaagd om te weten te komen hoe het mechanisme van hun
gedaanteverwisseling in elkaar zit. Van ei naar larve of rups, dan verpoppen en daarna
veranderen in imago of wat wij vlinder noemen. Vlinders die dan op hun beurt weer eieren
leggen.
We weten dat de rupsen veel schade kunnen berokkenen aan planten, en alhoewel men dat
ook stelt voor het imago, zijn er heel wat vlindersoorten die niet eens een maag en
darmstelsel bezitten. Ze leven van wat ze in de verpopping aan voedsel meegekregen hebben
en hebben maar 1 taak … zich voort te planten.

Vlinders op de Potpolder van Lillo :
Atalanta: (Vanessa atalanta Linnaeus)

Deze vlinder is wel de bekendste trekker in zijn soort.
De Atalanta is gedwongen om elk jaar vanuit het zuiden naar onze streken te trekken omdat
noch de eieren, noch de rups, de cocon of de vlinder zelf tegen onze winterse temperaturen
kan.
In het voorjaar bereiken de dieren onze streken en leggen eieren.
Deze brengen een vlindergeneratie voort die zelf vanaf september tot eind oktober weer een
generatie voortbrengt die dan de lange tocht naar het zuiden maakt.
Vele dieren komen om, maar toch slagen er enkele vlinders in om in het zuiden te
overwinteren en in het voorjaar terug te keren.

Icarusblauwtje: (Polyommatus icarus Rott)

Het “blauwtje”, zoals we deze soort in de volksmond noemen, komt voor in het noorden van
Afrika, zuid-west Europa, het Verre Oosten en op de eilanden van de Stille Oceaan.
Zelfs ten noorden van de poolcirkel en op hoogtes van meer dan 3000 meter wordt deze soort
gezien.
Het levenssucces van het Icarusblauwtje is te danken aan zijn aanpassingsvermogen.
De mensheid heeft in de loop der jaren heel wat gedaan om insecten te weren.
Maar de rups van het Icarusblauwtje heeft daar iets op gevonden : ze leeft graag op luzerne en
juist dat gewas wordt minimaal bespoten omdat het als veevoeder wordt gebruikt.

Dagpauwoog: (Inachis io)

In heel Europa is deze vlinder bekend en in veel talen slaat zijn naam op de kleurijke ogen die
we ook op de staart van de mannetjespauw terugvinden.
Het verschil tussen de bijna zwarte ondervleugel en de prachtige bovenvleugel is heel groot.
Dat vogels schrikken als de Dagpauwoog langzaam zijn vleugels opent is dan ook niet zo
verwonderlijk.
Bij deze soort is er geen verschil tussen de mannetjes en vrouwtjes.
De dieren hebben zich heel goed aan ons klimaat aangepast.
Tijdens de winter overleven ze in kelders en plaatsen waar het vorstvrij blijft.
Al in het vroege voorjaar worden ze waargenomen.
De overlevende Dagpauwogen leggen in april en mei hun eieren en een 10-tal dagen nadat de
rupsen zich verpopt hebben, komen de imago’s (volwassen vlinders) uit.
In sommige jaren slagen ze erin om binnen hetzelfde jaar een tweede generatie voort te
brengen.
Dan zien we het jaar daarop meer Dagpauwogen dan we gewend zijn.

Distelvlinder: (Vanessa cardui)

Als we in deze bespreking de vlinders per soort zouden bespreken – en niet alfabetisch zouden we de Distelvlinder bijna samen met de Atalanta moeten bespreken.
De Distelvlinder is ook een migrant.
Naar gelang de bron zou deze vlindersoort niet voorkomen in Zuid-Amerika, Australië en
Antartica (waarbij Zuid-Amerika wel in vraag staat).
De Distelvlinder slaagt er jaarlijks in om IJsland te bereiken.
Soms trekken ze in grote vluchten vanuit Afrika naar onze streken.
Ze leggen hier ei per ei af en gebruiken daar meerdere soorten waardplanten voor.
Eigenlijk is zijn naam dus niet zo goed gekozen.
De rupsen leven, mooi zichtbaar, onder een zelf gesponnen tentje.
In het najaar vertrekken ze dan weer massaal naar het zuiden om na de winter terug te keren.

Gamma-uil : (Autographa gamma)

Het Pistooltje of Gamma-uiltje of Gammavlinder is een van de weinige nachtvlinders die we
hier bespreken.
De naam Gamma-uiltje is afkomstig van het teken op zijn voorvleugel dat sterk lijkt op de
zogenoemde Griekse letter.
Omdat de rupsen en poppen vorstgevoelig zijn, komen er jaarlijks nieuwe dieren naar onze
streken toe om hier een nieuwe generatie voort te brengen.
In streken waar rupsen toevallig de winter overleven ontstaan er dikwijls mengpopulaties.
De Gamma-uil kan zowel van grootte als van kleur erg verschillen.
De soort staat bij de landbouwers in een slecht daglicht.
Ze kunnen echt wel zorgen voor grote schade aan landbouwgewassen.

Grote Parelmoervlinder: (Mesoacidalia aglaja)

Deze vlindersoort is de laatste tientallen jaren sterk in aantal verminderd.
De Grote Parelmoervlinder heeft weilanden nodig waar maximaal eenmaal per jaar wordt
gemaaid.
De levenscyclus van deze vlinder is wel de moeite om even bij stil te staan.
De vrouwtjes leggen hun eieren afzonderlijk op de onderkant van viooltjesbladeren.
De rupsjes leven dat jaar alleen van wat de eierschaal hen levert aan voedsel en gaan
onmiddellijk in een soort van winterslaap.
Pas de volgende lente schieten de diertjes in actie en moeten ze tot vijfmaal toe vervellen om
in juni te verpoppen.
Deze poppen zitten een beetje opgerold in (meestal) een viooltjesblad.
Na een paar weken komen de imago's tevoorschijn om zo een nieuwe generatie vlinders te
vormen.

Keizersmantel: (Dryas paphia)

De Keizersmantel mag bij de grootste vlinders van onze streek gerekend worden.
Met een maximale spanwijdte van 65 mm komt hij dicht in de buurt van de Koninginnepage
(Papilio machaon).
Deze zeldzame verschijning zie je meestal in de buurt van braamstruiken en koninginnekruid.
Men heeft ontdekt dat de mannetjes via de dwarsstrepen op de bovenvleugel, die uit kleine
schubben bestaan, een geurspoor kunnen nalaten.
Een van de geraadpleegde bronnen vermeldt dat de vrouwtjes hun eieren afleggen tijdens de
vlucht.
Volgens een andere bron worden de eieren afgelegd op bomen in de buurt van de waardplant,
dit kunnen viooltjes, koninginnekruid of bramen zijn.
Zowel in 2005 als 2006 zagen we de Keizersmantel op de Potpolder.
De foto werd echter op de flanken van de Mont Ventoux genomen.

Klein geaderd witje: (Pieris napi)

Als een van de eerste voorjaarsvlinders kan je deze kleine vlinder bij goed weer reeds in de
maand maart waarnemen.
Net zoals de andere witjes is het een schrik voor de tuinbouw.
Ook dit dier doet zich te goed aan alle soorten van koolgewassen.
Het is in staat om per jaar 2 tot 3 generaties voort te brengen.
Deze soort komt praktisch overal in het noordelijk halfrond voor.

Kolibrievlinder: (Macroglossa stellarum)

De Onrustvlinder, Meekrapvlinder…
De Kolibrievlinder is een dagactieve nachtvlinder.
Het is een echte trekvlinder.
Elk jaar, tijdens de warme perioden, komen de dieren van Noord- Afrika of Zuid-Frankrijk
naar onze streken.
Daar ze een topsnelheid van wel 60 km per uur kunnen halen, hebben ze voor die verplaatsing
niet veel tijd nodig.
Eten doen ze snorrend stil hangend door met hun lange zuigtong nectar te zuigen uit
bloesems.
In warme jaren ziet men deze vlinder tot voorbij de poolcirkel.
Van de vlinders die daar eieren afleggen zien ze dikwijls het jaar daarop terug vlinders
verschijnen.
De poppen zijn blijkbaar in staat om erge koude te overleven.
Raar genoeg is dit fenomeen in ons land nog niet waargenomen.
De vlinders die we hier te zien krijgen sterven of trekken terug naar het zuiden.

Koninginnepage: (Papilio machaon)

Als meest bekende en ook wel mooiste vlindersoort van onze streken is de Koninginnepage,
na bijna te zijn uitgestorven, aan een comeback bezig.
Deze soort heeft wilde peen of andere schermbloemigen nodig om zich voort te planten.
Niet alleen de vlinder maar ook de rups is een mooie verschijning.
In onze gebieden kunnen er 2 generaties per jaar voorkomen.
Te vermelden is wel dat de poppen die we in de vroege zomer vinden vuilgroen van kleur zijn
en dat de poppen die overwinteren bruin zijn.
Het mannelijk dier van de soort is iets kleiner als het vrouwtje.
De Koninginnepage kan wel eens verward worden met de Koningspage.
Deze laatste is wat witter van kleur.
Ook voor deze vlinder geldt dat we hem zowel in 2005 als 2006 hebben waargenomen.
De foto is echter in het zuiden van Frankrijk genomen.

(Groot) Koolwitje: (Pieris brassicae)

Koolwitjes komen in heel Europa voor en toch zijn het ingevoerde dieren vanuit Amerika.
In 1868 werd de soort vanuit de Verenigde Staten naar Europa gebracht.
Nog geen 20 jaar later hadden ze zich over het hele Europese continent verspreid.
De opvallend gele eitjes die in groep aan de onderkant van heel wat planten kunnen gevonden
worden zijn vrij goed gekend.
Niet alle poppen overleven een winter, maar steeds zijn er voldoende om de soort te laten
overleven.

Gele luzernevlinder: (Colias hyale)

Deze vlinder van Midden Europa wordt regelmatig bij ons waargenomen.
Het is een trekvlinder die, vertrekkend vanuit zijn biotoop, heel Europa verkent.
Het is een van de vlinders die een sexuele dimorfie hebben…wat betekent dat het vrouwtje
zeer verschillend van kleur is t.o.v. het mannetje.
Men heeft lang gedacht dat de Oranje luzernevlinder eigenlijk dezelfde vlindersoort was dan
de Gele luzernevlinder. Dit onderscheid werd pas in 1944 bekend.

Bruine daguil: (Euclidia glyphica)

Een veel voorkomende nachtvlinder die we op de Potpolder van Lillo konden waarnemen.
Door zijn kleur en grootte kan je er moeilijk naast kijken.
Deze mooie dagactieve nachtuil kunnen we in heel Europa te zien krijgen.

Sint Jacobsvlinder: (Tyria jacobaeae)

Nog een nachtvlinder, wel wat gelijkend op de Sint Jansvlinder.
De rupsen, die in grote aantallen te zien zijn op Jacobskruiskruid, zijn voor vogels niet
eetbaar.
De rupsen verpoppen zich en brengen in die vorm ook de winter door.

Sint Jansvlinder: (Zygaena filipendulae)

Deze fel zwart-rood gekleurde dagvlinder zien we dikwijls bij nectarrijke bloemen.
De felle kleuren verwittigen de vogels voor hun gif en slechte smaak.
Het gif is afkomstig van blauwzuur dat in rolklaver aanwezig is.
De rups geeft dit gif bij de verpopping door aan de vlinder.
Als je bij het waarnemen van deze vlinder even rondkijkt, zie je meestal nog andere
exemplaren in de buurt.

Bont zandoogje: (Pararge aegeria)

Het Bont zandoogje is in tegenstelling tot andere dagvlinders een schaduwminnend diertje.
Wat niet wil zeggen dat je de mannetjes, stijgend rondfladderend in het zonnelicht, geen felle
strijd kan zien leveren voor een vrouwtje.
Vooral de onderzijde van hun vleugels is fel gekleurd.
Wel speciaal aan deze soort is dat zowel de rupsen als de poppen kunnen overwinteren.
De vlinders zelf worden slechts 3-4 weken oud.
Niettegenstaande dit korte leven kunnen ze 2 tot 3 generaties per jaar voortbrengen.
Oranje zandoogje: (Pyronia tithonus)

Deze kleine vlinder zit graag op kruidige planten en ook op bramen. Bekend is dat het
mannetje zijn territorium verdedigd tegenover andere insecten.
Het Oranje zandoogje kunnen we van juni tot september waarnemen.
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