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Kolibrievlinder

Wie ben ik?

Qui suis-je?

De kolibrievlinder behoort tot de
familie van de Sphingidae, net zoals de
bekende
en
imposantere
doodshoofdvlinder. Hij wordt dan wel bij
de “nachtvlinders” ingedeeld, maar toch
vliegt hij overdag. Je kan hem fladderend
in de lucht zien hangen bij bloemen met
kroonbladeren waaruit hij nectar zuigt
met zijn lange tong. Afgezien van aan zijn
gedrag, is hij gemakkelijk te herkennen
aan zijn grijze kleur, zijn oranjekleurige
achtervleugels en de zwart-witte
geschubde plukjes op het achterlijf.

Le Moro-sphinx appartient à la famille
des Sphingidae, tout comme le célèbre et
bien plus imposant Sphinx tête-de-mort.
Bien qu’on le qualifie de “papillon de
nuit”, il vole de jour. On peut le voir faire
du vol stationnaire devant les fleurs à
corolle pour y puiser le nectar à l’aide de
sa longue trompe. Outre son
comportement, il se reconnaît facilement
à sa couleur grise, ses ailes postérieures
orangées et les touffes d’écailles noires et
blanches de son abdomen.

Moro Sphinx

Macroglossum stellatarum
Wanneer kan je me zien?
Je kunt deze vlinder waarnemen van
februari tot november, maar de meeste
waarnemingen gebeuren tussen mei en
september. Hij bezoekt vooral open
plaatsen zoals weiden en braakliggend
terrein. Vaak waagt hij zich ook in parken
en tuinen waar hij bloemdragende
planten bezoekt zoals zeepkruid en
kamperfoelie.

Quand m’observer ?
On peut l’observer de février à
novembre, mais le plus gros des
observations a lieu entre mai et
septembre. Il fréquente principalement
des milieux ouverts tels que les prairies et
les friches. Il s’aventure souvent dans les
parcs et les jardins où il apprécie les fleurs
à corolle comme les Buddleia, les
Saponaires ou les Chèvrefeuilles.
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Le saviez-vous ?

Wist je dat?
De kolibrievlinder een
trekvlinder is die elk voorjaar
vanuit Zuid-Europa naar het
noorden reist? In gunstige jaren
kan hij zelfs tot IJsland trekken!
Zijn rups voedt zich vooral met
walstro. Ze heeft een
indrukwekkende stekel op haar
achterlijf, maar die is absoluut niet
gevaarlijk.
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Le Moro-sphinx est une espèce
migratrice qui remonte chaque
printemps du sud de l’Europe vers
le Nord. Les années favorables, il
est même capable de migrer
jusqu’en Islande ! Sa chenille se
nourrit surtout de gaillets. Elle
possède une corne abdominale
impressionnante mais totalement
inoffensive.
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