CITROENVLINDER
Beschrijving

Ontwikkeling

De citroenvlinder (Gonepteryx rhamni) is een dagvlinder uit de
familie Pieridae (witjes), waar hij een van de grootste soorten is.

De rups meet ongeveer vier centimeter, heeft een langgerekt
groen lijf met een witte lengtestreep langs de gehele zijkant. De
rups neemt de groene kleur aan van de voedselplant
(sporkehout). Over het hele lichaam zit een spaarzame beharing.
De rupsen ontwikkelen zich zeer snel in drie tot vijf weken, ook de
pop is groen van kleur en moeilijk te zien.

De spanwijdte is tot 55 millimeter, de mannetjes zijn meer geel,
de vrouwtjes meer groen van kleur maar dit is in het veld niet
altijd even eenvoudig te onderscheiden. In de vlucht vallen ze
goed op. Soms worden ze verward met witjes, maar de citroenvlinders hebben puntige vleugels, geen zwarte vleugelpunten.
De vlinder is uitstekend gecamoufleerd. De onregelmatige oranjebruine vlekjes lijken sprekend op brandgaatjes in bladeren. De
aders op de vleugels lijken op de nerven van een blad. De donkere uiteinden ervan op de vleugelrand lijken op de bladrand en
zelfs kleine stekeltjes worden nagebootst. De citroenvlinder heeft
geen oogvlekken of andere schrikkleuren aan de boven(binnen)zijde van de vleugels, en vouwt deze in rust nooit open,
zodat hij nog meer lijkt op een blad.

Levenswijze
De citroenvlinder is een van de langstlevende soorten die meer
dan een jaar oud kan worden. De vliegtijd is van juli tot en met
oktober en van februari tot en met mei. In de tussentijd wordt een
winterslaap gehouden in boomholten of lage, groene struiken
(hulst, klimop, braam), zodat de vlinder moeilijk te vinden is.
Vriestemperaturen zijn geen probleem. In het voorjaar treft men
hem zelden nectar drinkend aan, in de zomer is hij aan te treffen
op meerdere bloemsoorten, waaronder distels, koninginnenkruid, vlinderstruik en kattenstaart.

Voorkomen
De citroenvlinder komt vooral voor langs bosranden en ruigten,
maar ook in parken en tuinen. Het is een zwerver die vlak voor het
paren zijn waardplant opzoekt. De enige twee plantensoorten
waarop de rupsen overleven zijn sporkehout en wegedoorn, die
in en rond bossen en in houtkanten groeien. Rond de paartijd
kunnen de vlinders hier soms massaal worden aangetroffen.
Het citroentje was vroeger algemeen, maar het ontbreken van
bosranden en verdwijnen van natuurverbindingen tussen de
bosgebieden veroorzaakt verdere versnippering van het (vlinder)
landschap. De populaties van de citroenvlinder raken geïsoleerd.

Breng het citroentje en spork bij elkaar!
Door het aanplanten van sporkehout in bosjes of een houtkant,
zorg je voor nieuwe stapstenen waar het citroentje langs kan
zwerven om een partner en voedsel voor de rupsen te vinden.
Ook andere soorten profiteren van deze natuurverbindingen, dus
komt er meer biodiversiteit in ons landschap!

Vzw Regionaal Landschap Meetjesland helpt je op weg! We geven advies, zoeken naar de passende subsidie en verwijzen naar gemeentelijke, provinciale, Vlaamse en andere diensten die kunnen helpen om jouw project financieel te ondersteunen.
In het kader van een soortbeschermingsproject en door middel van een plantverkoop stimuleren we de aanplant van vlindervriendelijke soorten. Ben je eigenaar van een stuk grond in landschappelijk waardevol gebied, dan kan je project in sommige gevallen tot 70% betoelaagd
en door onze landschapsploeg uitgevoerd worden!
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