Nederland Vlinderland?
Land voor de Kleine IJsvogelvlinder…..en veel andere vlinders..?
Vliegtijd Kleine IJsvogelvlinder – wetenschappelijke naam is Limenitis camilla is van juni tot ca
midden augustus. ( Tirion De Nieuwe vlindergids is uitverkocht).
In de Veldgids Dagvlinders uitgave 2001; uitgegeven door De Vlinderstichting en de KNNV ( daar is
de laatste druk nog steeds te koop, maar ook in de boekhandel), staat o.a. vermeld:
Voorkomen: Op lokaal en op geschikte plekken kunnen er 10 tallen vliegen in loofbossen en
gemengde bossen.
Waardplant: Kamperfoelie.
De eitjes worden afgezet op jonge bladeren van planten die in de halfschaduw staan.
Rode lijst: In Nederland kwetsbaar.
Dagvlinders zijn goede graadmeters voor de kwaliteit van de natuur. Aan de aan- of afwezigheid
van vlinders kunnen we zien hoe goed het met de natuur gesteld is.
De Vlinderstichting is een Nederlandse Organisatie in Europa samen met de organisatie uit Groot
Brittannië zeer wordt gewaardeerd, veel samenwerkt op onderzoekgebied.
Op de Website: www.vlindersticht.nl kun je zoveel informatie vinden over vlinders, dat ik altijd voor
moet uitkijken dat ik wel blijf bij wat ik zoek. En voor mensen die thuis zijn op internet is er zeker een
overvloed aan informatie te vinden. Noem een vlinder in Google klik op zoeken en plaatjes en je krijgt
een overvloed aan foto’s.
Internet is een rijke bron aan informatie over van alles maar zeker ook voor vlinder.
Vlinders hebben mooi weer nodig en ook zon om te leven. Maar ook natte of vochtige natuur.
Nederland heeft veel inwoners en aan de mens aangepaste omgeving. Er zijn een aantal
vlinders die zich wel aanpassen, of anders gezegd die overleven omdat ze bijv.:
- ver kunnen vliegen
- veel soorten of veel voorkomende waardplanten kunnen gebruiken
- zich kunnen beschermen tegen verschillende temperaturen, zelf overwinteren
Dit zijn dan soorten die in heel Europa veel voorkomen.
Maar ook toch nog een aantal soorten die zeldzaam zijn.
Een hiervan is de Kleine IJsvogelvlinder.
Op de foto’s ziet U een mannelijke – bijna zwart - en vrouwelijke – meer gauw –en een met bijna
gesloten vleugels

In de komende tijd wil ik naast deze hopelijk nieuwe vlinder alle normaal voorkomende vlinders ook op
foto op de IVN website plaatsen.
Wordt vervolgd – Ria Hoogkamer

