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Vlinders herkennen - Tuinen



Een vlinder in je tuin, maar je weet niet welke? Deze kaart toont in één oogopslag de 22 meest voorkomende vlinders. Zo zie je het verschil tussen
de kleine vos en de distelvlinder, en leer je de koolwitjes uit elkaar te houden. Leuk en leerzaam! Download de VLINDERS HERKENNEN EN
BENOEMEN. Toggle navigation. Home Vlinders Vlinders herkennen Herkenningskaart. Alle vlinders Alles over vlinders Vlinders herkennen
Families Dagvlinder of nachtvlinder Herkenningskaart Microvlinders Rupsen determineren Vlinders die veel worden waargenomen Gelijkende
soorten Rups- en vlinderzoeksysteem Beoordelingscommissie Bijzondere Dagvlinders Witjes herkennen Vossen herkennen Vleugelloze vrouwtjes
Waarnemingen doorgeven Tuinieren voor vlinders Vlinders kijken. Herkenningskaart vlinders Een vlinder in je tuin, maar je weet niet welke?
VLINDERS HERKENNEN EN BENOEMEN of nachtvlinder. Rupsen determineren. Vlinders die veel worden waargenomen. Gelijkende
soorten. Rups- en vlinderzoeksysteem. Beoordelingscommissie Bijzondere Dagvlinders. Witjes herkennen. Vossen herkennen. Vleugelloze
vrouwtjes.

Leer vlinders herkennen - Het Groninger Landschap
Heb je een tuin met veel bloemen? Dan zie je er vast veel vlinders vliegen. Kijk op deze pagina voor de 10 meestvoorkomende soorten in de tuin.
Overwintert als vlinder in holle bomen en op koele plekjes in huizen en schuren. Al vroeg in het voorjaar kun je dagpauwogen in je tuin zien. Het
mannetje verdedigt zijn territorium door fanatiek heen en weer te vliegen. Vliegen en andere insecten verjaagt hij uit 'zijn' gebied. Met de grote
ogen op zijn vleugels VLINDERS HERKENNEN EN BENOEMEN hij vogels en andere vijanden af. Nectar haalt de dagpauwoog bijvoorbeeld
sleedoorn, paardenbloem, vlinderstruik. De rupsen zijn tevreden met een paar brandnetels in een hoekje van je tuin. Rupsen van de oranjetip
VLINDERS HERKENNEN EN BENOEMEN vooral pinksterbloemen. Die vind je niet in een strak gemaaid gazon. Laat daarom een stukje van
je grasveld ongemoeid of maai wat later in het jaar. VLINDERS HERKENNEN EN BENOEMEN maai je de knoppen van de pinksterbloemen
niet af. Want in de bloemknoppen legt de oranjetip haar eitjes. Als de rupsen uitkomen eten ze zich vol met de vruchten van de pinksterbloem.

De Vlinderstichting | Herkenningskaart
Er zijn in Nederland meer dan soorten vlinders; VLINDERS HERKENNEN EN BENOEMEN grootste gedeelte hiervan zijn nachtvlinders en
micro-vlinders hele kleine vlindertjes. Er zijn 53 soorten dagvlinders te vinden in ons land. Hiervan hebben we 10 veel voorkomende soorten voor
je uiteengezet, zo weet jij de volgende keer dat je een vlinder ziet precies welke soort het is! Wist je dat de brandnetelplant een heel belangrijke
nectarbron is voor de dagpauwoog? Een gemakkelijk te herkennen vlindertje. De soort komt veel voor in Nederland, en begeeft zich graag
rondom vochtige graslanden en langs bosranden. Een klein blauw vlindertje dat graag op ooghoogte langs klimop of hulst voorbij fladdert. De
bovenkant van de vleugels is bij het mannetje waterig lichtblauw met smalle zwarte randen. Bij het vrouwtje zijn de vleugels lichtblauw met brede
zwarte randen. De onderkant van de vleugels is zilvergrijs met kleine zwarte stippen. Niet te verwarren met de Atalanta of het Landkaartje! De rij
kleine blauwe maanvlekken langs de rand van de vleugels is een duidelijk herkenningspunt voor deze kleurrijke vlinder. De Atalanta is een zwarte
vlinder, met witte stippen in de vleugelpunt van de voorvleugel, en twee oranje banden op zowel de voorvleugels als achtervleugels. En dan nog
een extra herkenningspunt: de zwarte stippen in de oranje band van de achtervleugels. Kan niet missen! Deze vlinder herken VLINDERS
HERKENNEN EN BENOEMEN duidelijk aan de citroengele kleur. Het zijn vooral de mannetjes die in het oog springen, de vrouwtjes zijn vaak
iets bleker. De vlinder heeft aan de voorvleugel een puntige vleugelpunt, en op de achtervleugel staat een duidelijke stip. De naam zegt het al, dit is
VLINDERS HERKENNEN EN BENOEMEN wit vlindertje.
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