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ORANJE LUZERNEVLINDER
De bovenkant van de vleugels zijn oranje met aan
de rand een donkere band. Op de achterkant van
de vleugels zie je een bleke oogvlek. De oranje
luzernevlinder is een trekvlinder. Bij mooi, warm
weer in de lente zie je hem vanaf juni rondvliegen in bloemrijke tuinen en gebieden. Luzerne is
natuurlijk het lievelingseten van de rups, maar
klavertjes eet hij ook graag.

GROOT DIKKOPJE
De bovenzijde van de vleugels heeft een oranjebruine kleur. Op het uiteinde van de voelsprieten
zitten kleine haakjes. Hij zit graag op bloeiende
bramen, knoopkruid, distels en in tuinen op
lavendel. De rups leeft van grassen.

GAMMA-UIL

GEHAKKELDE AURELIA

De gamma-uil dankt zijn naam aan een zilverwitte tekening op de donkerbruine voorvleugel.
Met wat verbeelding zie je hier een griekse letter
Gamma of een pistooltje in. Hij is dol op nectar
van de vlinderstruik, marjolein en lavendel. De
rups voedt zich met planten. Het is een trekvlinder uit het zuiden die je in de zomer op de
bloemen in je tuin kan zien.

De gehakkelde aurelia kreeg zijn naam door de
gekartelde rand aan zijn vleugels. Wanneer de
vlinder rust tussen verdorde bladeren, zorgt deze
rand en de bruine onderkant van de vleugels voor
een uitstekende camouflage. De vlinder is oranje
met bruine vlekken. Hij drinkt nectar van verschillende planten en het sap van rottend fruit.
De rupsen kan je vinden op brandnetel en wilg.

DISTELVLINDER
De distelvlinder heeft oranjebruine, gevlekte
vleugels. Hij is een trekvlinder: in het voorjaar
trekt hij van Zuid-Europa of Noord-Afrika naar
het noorden. Bij ons is hij te zien tussen mei
en oktober. De vlinders eten de nectar van
akkerdistel en leggen er hun eitjes.

KEIZERSMANTEL
De keizersmantel is een grote, oranje vlinder met
zwarte stipjes op zijn vleugels. De keizersmantel
is een echte zomervlinder. Je kan hem zien rondfladderen in juli-augustus in bosrijke gebieden. De
eitjes legt de vlinder in spleten in de schors van
dennenbomen. Als de rupsen worden geboren, gaan
ze op zoek naar blaadjes van viooltjes en bramen.

KONINGINNEPAGE
De koninginnepage is één van de grootste dagvlinders die bij ons voorkomt. Je kan hem zien
vliegen van eind april tot eind augustus. Hij kan
tot 8cm groot worden en de vleugels hebben een
gele grondkleur. Aan de rand van de vleugels
loopt een zwarte band die op de achtervleugels
overgaat in een blauwe-zwarte band. Deze band
eindigt in een rode oogvlek. Deze vlinder legt zijn
eitjes op de bladeren van worteltjes en venkel.

KLEINE VUURVLINDER
De voorvleugels van de kleine vuurvlinder zijn
oranje met zwarte vlekjes en een bruine rand.
De achtervleugels zijn bruin met zwarte vlekjes
en een oranje rand. Van maart tot oktober kan
je de kleine vuurvlinder zien vliegen, in warme,
bloemrijke tuinen en weilanden. De rupsen zijn
verlekkerd op de plant zuring.

BONT ZANDOOGJE
Deze bosrandvlinder is (donker)bruin met een
patroon van lichtgele vlekjes. Op de punt van de
voorvleugel en op de achtervleugel zie je zwarte
vlekken met een witte stip in het midden. Dit worden oogjes genoemd. De vlinder drinkt honingdauw
en sap van bomen. De rupsen leven op grassen.
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DAGPAUWOOG

ATALANTA

Deze bruinrode vlinder heeft op elke vleugel een
grote blauwzwarte oogvlek. Al vroeg in het voorjaar tot laat in het najaar kan je de dagpauwoog
zien vliegen. Hij overwintert als vlinder en zoekt
daarvoor een koel, donker plekje zoals holle bomen, houtstapels of schuren. De vlinder bezoekt
bloemen zoals distels. De eitjes legt hij in groepjes
op brandnetels waar de rupsen zich mee voeden.

Deze zwarte vlinder heeft een schuine rode band
op de voorvleugels met witte en blauwe vlekken
op de punt. Op de achtervleugels heeft hij een rode
zoomband. De atalanta is een trekvlinder. Hij komt
in mei over de Alpen vanuit het zuiden hiernaartoe.
In oktober kan je de atalanta nog op afgevallen
fruit zien zitten, daarna trekt hij weer naar het
zuiden. De atalanta legt zijn eitjes op brandnetels.

BOOMBLAUWTJE
Een boomblauwtje is een lichtblauw vlindertje.
Het vrouwtje heeft een brede zwarte vleugelrand.
De onderzijde van de vleugels is zilverblauw met
zwarte stippen.Het boomblauwtje kan je van
april tot september zien vliegen en leeft vooral
in bosrijke gebieden. De rupsen leven op braam
en klimop.

SLEEDOORNPAGE
KOLIBRIEVLINDER
Het gedrag maakt de kolibrievlinder onmiskenbaar. Gewoonlijk hangt hij stil voor bloemen,
waaruit hij met zijn roltong van soms 28 mm lang
nectar haalt. Hij houdt van tuinplanten zoals
lavendel, vlinderstruik of kamperfoelie. De rups
leeft op geel walstro.

KLEINE VOS
Het is een rood-bruine vlinder met lichte en donkere vlekken op de voorrand van de voorvleugels.
De rand van beide vleugels is hoekig met blauwe
randvlekken. De kleine vos overwintert als vlinder
in holen, kelders of zolders. Daardoor kan je hem
bij mooi weer al in maart zien rondvliegen. De vlinder voedt zich met nectar uit bloemen. In september en oktober zie je hem ook op afgevallen fruit.
De rupsen vind je in groepjes op de brandnetel.

GROOT KOOLWITJE
Het groot koolwitje heeft witte vleugels met een
donkergrijze hoek en 1 à 2 zwarte vlekken op de
voorvleugels. Het groot koolwitje kom je overal
tegen. Hij vliegt van eind april tot eind september.
De rupsen voeden zich met de bladeren van kolen.

Het is een donkerbruine vlinder met zwarte
en witte vlekken. De achtervleugel heeft
precies een staartje met een blauw oogvlekje.
De sleedoornpage zie je niet snel vliegen.
Deze vlinder brengt veel tijd door in de toppen
van eikebomen. De eitjes, die op piepkleine
golfballetjes lijken, legt hij op de takjes van de
sleedoorn. In de lente voeden de rupsen zich met
de bloemen en de knoppen van de sleedoorn.

ICARUSBLAUWTJE

LANDKAARTJE
Het landkaartje vliegt van april tot oktober, in
2 generaties. De vlinders die in de lente vliegen
zijn bruin-geel van kleur. De vlinders die in de
zomer worden geboren zijn zwart-bruin. Als je de
onderkant van deze vlinder ziet, snap je meteen
waar zijn naam vandaan komt. De brandnetel is
de voedselplant voor de rupsen.

Het mannelijke icarusblauwtje is een felblauw
vlindertje. De vleugels zijn omrand met een fijn
zwart lijntje. Het vrouwtje is bruin met oranje
randvlekjes. Aan het lijfje hebben de vleugels
een blauwe schijn. De onderkant van de vleugels
zijn bruin-grijs met zwart-witte en oranje vlekjes.
Het icarusblauwtje vliegt van april tot oktober in
bloemrijke tuinen en gebieden. Het vrouwtje legt
de eitjes op de bloemhoofdjes van klaversoorten,
waar de rupsen hun buik van rond eten.
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ORANJE ZANDOOGJE
Het oranje zandoogje heeft zowel op de voorals op de achtervleugel een grote oranje zone.
De vleugels hebben een brede bruine rand. Op
de vleugel zie je een zwarte vlek met meestal
2 witte stippen in het midden. Dit wordt een
oogje genoemd. Bij het oranje zandoogje zie je
op de onder zijde van de achtervleugel enkele
kleine witte vlekjes. Ze drinken nectar van onder
andere wilde marjolein, bloeiende bramen en
vlinderstruiken. De rupsen leven op grassen.

BRUIN ZANDOOGJE
Op de punt van de vleugel zie je een zwarte vlek
met meestal 1 witte stip in het midden. Dit wordt
een oogje genoemd. Op de onderzijde van de achtervleugel zie je geen of enkel miniscule zwarte vlekjes. Het bruin zandoogje zie je in grasland en hooiland. Ze zijn gek op distels maar lusten ook nectar
van andere planten. De rupsen leven op grassen.

DAGVLINDERS

WAT BEN IK?
Elke speler trekt een geheime figuur van een vlinder en
probeert met behulp van ja/nee-vragen uit te zoeken
welke vlinder de tegenstander heeft als geheime figuur.
Op de trekkaartjes vind je meer informatie over de verschillende soorten vlinders.
Na het spel kunnen kinderen hun eigen tuin of buurt ontdekken en zoeken naar de vlinders van het spel. In de maand
juli kan je je waarnemingen ook doorgeven via de grote
vlindertelling van Natuurpunt (www.vlindertelling.be).
COLOFON
Spelontwikkeling: Regionale landschappen Vlaams-Brabant.
Dit spel werd ontwikkeld met steun van de provincie
Vlaams-Brabant en Natuurpunt.
VU: Regionaal landschap Noord-Hageland vzw – Julien Delauré

ORANJETIPJE

SPAANSE VLAG

Het oranjetipje zie je vliegen van begin april tot
begin juni. Het mannetje van deze vlinder heeft
de opvallende oranje hoeken op zijn voorvleugels.
Het vrouwtje herken je aan de groene vlekken op
de onderkant van de achtervleugels. Oranjetipjes
zijn verzot op look-zonder-look en pinksterbloem.

In rusthouding vallen de bijna volledig zwarte voorvleugels met roomkleurige strepen op.
Wanneer de vlinder actief is, laat hij vaak zijn
opvallend gekleurde oranje achtervleugels zien.
De vlinder heeft een voorkeur voor nectar van
koninginnekruid. De rups voedt zich met planten.

KLEIN GEADERD WITJE

CITROENVLINDER

Opvallend zijn de donkergrijze aders in de
geel-witte vleugels. Het klein geaderd witje vind
je in iets vochtigere gebieden en vliegt van half
april tot half september. Deze vlinders houden
van planten zoals look-zonder-look en pinksterbloem, maar ook van Oost-Indische kers.

Zijn naam verklapt meteen ook zijn kleur. Hij is zo
geel als een citroen. In het midden op elke vleugel heeft hij een oranje vlek.De citroenvlinder is
te vinden langs bosranden en in open bosgebieden. Je kan ze vooral in de lente en de herfst zien
vliegen. De citroenvlinder is gek op sporkehout.

INHOUD & VOORBEREIDING

SPELVERLOOP

Spelbord:

Elke speler trekt een kaartje met een geheime
figuur. De jongste speler mag beginnen. De speler
die aan de beurt is, mag één vraag stellen om
er achter komen wie de geheime figuur van je
tegenspeler is. De vraag die je stelt mag alleen met
ja of nee beantwoord worden. Met je vragen probeer
je elke keer zoveel mogelijk figuren uit te schakelen.
Een figuur uitschakelen doe je door het flapje dicht
te klappen. Je stelt om de beurt één vraag.

- Print dit 2x dubbelzijdig
- Snij met een breekmes/schaar de kaartjes los
(gebruik hiervoor de stippellijn-aanwijzingen op
het spelbord)
Trekkaartjes
- Print dit dubbelzijdig
- Knip de kaartjes uit (gebruik hiervoor de stippellijnen)

DOEL VAN HET SPEL
De geheime figuur van je tegenspeler raden aan de
hand van ja/nee vragen. En vervolgens deze soort
ontdekken in je eigen tuin of buurt.

Als je denkt te weten wie de geheime figuur van je
tegenspeler is, mag je raden. Raden mag pas in je
volgende beurt. Pas op, als je het fout hebt, ben je
onmiddellijk verloren. De winnaar krijgt één punt.
Na iedere ronde kan je kiezen: speel je het spel
nogmaals of ga je meteen in je tuin op zoek naar
jullie geheime figuren? Wie één van de figuren
vindt in de tuin, krijgt een extra punt. Het spel is
afgelopen van zodra een speler 5 punten heeft.
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DAGVLINDERS

WAT BEN IK?
Is hij geel, wit of blauw? Heeft hij
vlekjes, strepen of een oog?
Is het een citroenvlinder, een
sleedoornpage of een dagpauwoog?
Via het gekende spel WIE IS HET
maken kinderen vanaf 10 jaar
kennis met de meest voorkomende
dagvlinders die je in België kan
tegenkomen.
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