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Vlinders spreken tot de verbeelding en dat geldt 
zeker voor de leden van de KNNV 
dagvlinderwerkgroep Zuid-Kennemerland die de 
basis legden voor het boek Duinvlinders, op 
vleugels van parelmoer door Zuid-Kennemerland. 
Twaalf jaar lang struin
duingebieden van Zuid-K

linderstand in kaart te breng
.  

mt de lezer mee naar de kleurrijke 
ereld van de dagvlinders en drie nachtvlinders 

en op de vlinderstand en dat de duinen 
wekken! 
an ook, 

bij het boek behoort een apart gidsje met zes lange 
en korte wandelingen door de duingebieden van 
Zuid-Kennemerland.  
 
De duinen van Zuid-Kennemerland zijn met 36 

een topgebied voor 
. Van het totaal aantal 
uinvlinders, tot de vaste 

e 
e 

geen 
populaties kunnen opbouwen. Niet 

et aantal soorten is hoog, ook zijn diverse 
vlindersoorten voor hun voortbestaan vrijwel op de 
duinen aangewezen. In de eerste plaats zijn dat 
natuurlijk de kleine parelmoervlinder en de 
duinparelmoervlinder, daarnaast ook de heivlinder 
die de laatste jaren sterk is achteruitgegaan.  
Uniek voor Zuid-Kennemerland zijn de vlinders 
die een speciale band onderhouden met 
plantensoorten van het  kalkrijke duin. De 
aardbeivlinder is zo'n bijzonderheid, maar ook de 
bruine eikenpage en het oranjetipje dat zijn 
leefgebied in droog duingrasland heeft en niet in 
vochtige terreinen zoals elders in Nederland.  
Veel van de karakteristieke duinvlinders hebben 
het moeilijk, ook dat blijkt uit Duinvlinders. Aan 
de andere kant zijn er ook soorten die 
buitengewoon succesvol zijn. Deze profiteren van 
de toename van bosranden en ruige veldjes. 
Koevinkje en boomblauwtje verbreiden zich 
bijvoorbeeld steeds meer en het bont zandoogje 
staat op het punt om een vaste duinbewoner te 

gels van parelmoer door 
en boek om de natuur in de 

eigen omgeving te leren kennen en ook zelf te gaan 
verkennen.  
 

den zij door de 
ennemerland om de 
en en de ontwikkeling 

worden.  
Duinvlinders, op vleu
Zuid-Kennemerland is ev

van de soorten te volgen
Duinvlinders nee
w
die gemakkelijk te herkennen zijn. Aan bod komen 
het leven van de vlinder, de soorten van vroeger en 

Wij wensen u veel lees- en wandelplezier 

 

 

 

nu en de verwachtingen voor de toekomst. U 
ontdekt dat er in het open duin andere 
vlindersoorten vliegen dan in struwelen, 
duinbossen of aan oevers van wateren, dat 
veranderingen van landschap en jaartemperatuur 
nvloed hebbi

bij velen een speciaal vlindergevoel op
Zelf kennis maken met de duinvlinders k

verschillende soorten 
dagvlinders in Nederland
soorten behoren er 26, de d
bewoners en zijn er dus elk jaar weer. De overig
tien soorten zijn reizigers uit warmere streken di
de duinstreek onregelmatig bezoeken en 
permanente 
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