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PARELMOERVLINDERS 53

Moerasparelmoervlinder

Spanwijdte 43 mm.
Opvallend getekende vlinder
met donkerbruine, oranje en
crèmekleurige vlekken aan
bovenzijde voorvleugels en ook aan
onderzijde, maar dan lichter en
minder duidelijk. Kleuren vervagen
al gauw nadat de vlinder tevoorschijn
is gekomen, waardoor de vleugels
bleker worden en een vettige glans
ID:

Euphydr yas aurinia

krijgen. De rupsen, die in groepen
leven, zijn stekelig en groenig als ze
klein zijn, later worden ze gitzwart.
AFWIJKINGEN: Lichtere varianten,
variaties in patroon en omvang van
gekleurde vlekken. VERGELIJKBARE
SOORTEN: Bij goed kijken niet te
verwarren.

VERSPREIDING:

Verdwenen uit

Nederland.
VLIEGPERIODE: Begin mei tot midden

juni. Overwintert als rups.
VOEDSELPLANTEN RUPS: Blauwe knoop

(Succisa pratensis).
HABITAT/GEDRAG: Te vinden in

verschillende open, zonnige habitats,
van moerasgebied en kalkrijk
heuvelland tot heidegebied. Mannetjes

verschijnen als eerste en verdedigen
een klein territorium, waarbij ze
rivaliserende mannetjes verjagen en
met langskomende vrouwtjes proberen
te paren. Ze vliegen soms ook rond
op zoek naar pas uit de pop gekomen
vrouwtjes. De grote, zwarte rupsen
vallen op aan het begin van de lente,
als ze samen zonnebaden aan de
buitenkant van hun spinsels.
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54 PRACHTVLINDERS

Sleutelbloemvlinder

Prachtvlinders 55
Hamearis lucina

Spanwijdte 32 mm. Opvallende
kleine vlinder. Heeft enigszins puntige
voorvleugels en een alerte houding.
Bovenzijde donkerbruin-met-oranje
dambordpatroon. Onderzijde
hetzelfde, maar met dubbele rij witte
plekjes op achtervleugels. Mannetje
heeft vier functionele poten; het
voorste paar is verschrompeld.
AFWIJKINGEN: Weinig; oranje tekening
ID:

op bovenzijde kan uitgebreider zijn
of witachtig (waardoor hij lijkt op een
aardbeivlinder). VERGELIJKBARE SOORTEN:
Op het eerste gezicht hetzelfde als
kleine parelmoervlinders, maar bij
nadere beschouwing onmiskenbaar.
VERSPREIDING:

Komt niet voor in

Nederland.
Van april tot in
september. Overwintert als pop.
VLIEGPERIODE:

Gulden
sleutelbloem (Primula veris),
sleutelbloem (Primula vulgaris)
en de kruising tussen die twee
(Primula veris x vulgaris).
VOEDSELPLANTEN RUPS:

Beschutte,
grasrijke habitats met veel (gulden)
sleutelbloemen, waaronder bosranden
HABITAT/GEDRAG:

en heuvelgebied met veel struiken.
Mannetje is zeer territoriaal en
inspecteert zijn omgeving vanaf een
hoge plek in een struik. Vrouwtje
vliegt laag, op zoek naar geschikte
voedselplantbladeren om haar eitjes
op te leggen.
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