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Boven: Kleine parelmoervlinder 
Midden: Grote parelmoervlinder 
Onder: Duinparelmoervlinde/1 
Foto's: Ben.L Pis. 

Parelmoervlinders 
in het dun 
Texel: juni 2004 
In het weekend van 26 en 27 juni 
waren 50 werknemers van De 
Vlinderstichting op zoek naar vlin- 
ders. Er werden wat kleine vossen 
en een enkel koolwitje gezien, een 
paar icarusblauwtjes en de eerste 
zwartsprietdikkopjes, maar veel was 
het nog niet. Dat kwam door de 
zogenaamde juni-dip. Veel vlinders 
met een generatie vliegen pas in juli 
en de soorten met twee generaties 
vliegen vaak in mei en zijn pas weer 
in de loop van de zomer met hun 
tweede generatie aanwezig. 
Gelukkig was er toch volop te 
genieten, want de meest talrijke 
soorten waren duin parelmoervlinder 
en grote parelmoervlinder, twee 
soorten van de Rode Lijst 
Dagvlindersl Beide soorten hebben 
een hoge nectarbehoefte en zijn 
goed te vinden door plekken met 
veel bloeiende planten af te zoeken. 
Op een akkerdistelveldje zaten 15 
grote parelmoervlinders en 8 duin- 
parelmoervlinders uitgebreid te foe- 
rageren. 

Verschil moeilijk te zien 
Deze twee parelmoer/linders zijn 
van de bovenzijde moeilijk van 
elkaar te onderscheiden. Het beste 
kenmerk, maar lastig in het veld, is 
de verdeling van de vijf stippen 
langs de buitenrand van de achter- 
vleugel. Bij de grote parelmoervlin- 
der is dat 2 groot, 1 klein en 2 
groot, bij de duif parelmoer 2 groot, 
1 klein, 1 groot en 1 klein. De 
onderkant daarentegen is duidelijk 
verschillend. Bij de grote parelmoer- 
vlinder bevindt zich een brede effen 
oranje band langs de achterland 
van de onden/leugel, terwijl bij de 
duinparelmoeivlinder in die oranje 
band een aantal opvallende rode 
stipjes te zien zijn. Daarnaast is de 
onderzijde van de duinpareimoer- 
vlinder veel rommeliger dan die van 
de grote parelmoervlinder die ook 
veel groener overkomt. Op Texel 
vliegen beide soorten heel goed, 
maar in de vastelandsduinen van 
Noord-Holland zijn vaste populaties 
van de grote parelmoervlinder niet 
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bekend. Soms steken grote parel- 
moervlinders echter het Marsdiep 
over en zakken zwervende exem- 
plaren ver naar het zuiden af. Eind 
juli 2004 was dit het geval en wer- 
den grote parelmoervlinders gezien 
in de vastelandsduinen bij Bergen 
aan Zee en Den Helder. Bij Den 
Helder voor het eerst in 80 jaar! 

Kleine parelmoervlinder 
Overal in het Noord-Hollandse duin- 
gebied is de kleine parelmoervlinder 
aan te treffen. Deze soort is de 
meest talrijke parelmoervlinder in 
Noord Holland. De herkenning is 
niet zo moeilijk, want aan de boven- 
zijde (als hij open zit dus) vallen de 
dikke losse ronde stippen op (terwijl 
de andere soorten veel meer een 
netwerk van vlekjes en lijnen heb- 
ben). De onderzijde heeft een aantal 
grote, langwerpige parelmoervlekken. 

Viooltjes als waardplant 
Alle parelmoewlinders in Noord- 
Holland hebben viooltjes als 
waardplant. De kleine parelmoer- 
vlinder zit met name op het duinvi- 
ooltje, van de duinparelmoenflinder 
en de grote parelmoervlinder zitten 
de rupsen ook op het hondsviooltje. 
De veranderingen van de laatste 
tientallen jaren in het duingebied 
hebben er toe geleid dat er minder 
open en stuivend duin is en juist op 
die open zandige plekken kiemen 
de viooltjes goed. Zeker nu de 
konijnenstand is gedecimeerd, ont- 
breken or) veel plekken de goede 
kiemomstandigheden voor de duin- 
viooitjes. 
De Vlinders tichting, 
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