
KLEINE IJSVOGELVLINDER 
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Kleine ijsvogelvlinders zijn vrij grote 
vlinders waarvan de vrouwtjes iets groter 
zijn dan de mannetjes 

(spanwijdte +/- 6 cm). De bovenzijde van 
de vleugels is zeer donkerbruin gekleurd 
met een band van witte vlekken. De 
prachtig gekleurde onderzijde heeft oranje 
als grondkleur, een wit vlekkenpatroon 
zoals op de bovenzijde maar breder, 
verspreide kleinere zwarte en witte vlekjes 
en een blauwgrijze zone aan de basis van 
de achtervleugel. 
 
 

 

De kleine ijsvogelvlinder leeft in vochtige halfopen loofbossen of gemengde bossen. Het is een 

mobiele vlinder, die bij warm weer over grote afstanden kan zwerven. De vlinder vliegt in de 

halfschaduw op open plekken, bredere bospaden en langs bosranden. Ze leven vooral in hogere 

delen van de bomen, maar komen ´s ochtends naar beneden om zich te voeden met mest, rottend 

fruit of vocht. Ze drinken nectar van bloeiende braamstruiken. De mannetjes verdedigen een 

territorium, meestal vanuit hoge bomen langs brede bospaden 

De vlinder houdt van open plekken en geleidelijke overgangen in bosranden. Er komt dan meer 

zonlicht in het bos, wat de mogelijke groeiplaatsen van wilde kamperfoelie en braam zal stimuleren. 

De wijfjes zetten de eitjes af op de bovenkant van de bladeren van wilde kamperfoelie (waardplant). 

De vlinder haalt haar nectar vooral uit braam en sporkehout. In een bosrand gaan hoge struiken aan 

de boszijde geleidelijk over in lagere kruidenvegetatie naar het open veld toe. Ze zijn zeer rijk aan 

plantensoorten, struiken bloeien er vaak zeer uitbundig in volle zonlicht en dragen massaal bessen en 

zaden en bosranden vormen een buffer tussen bos en open veld.  

Je vindt de kleine ijsvogelvlinder in de nabijheid van vochtige bossen ook in een kleinschalig 

landschap met een afwisseling van akkers, weilanden, hagen, houtkanten, bomenrijen, …  

Ook in tuinen kan je de kleine ijsvogelvlinder vinden als er voldoende kamperfoelie staat. 

Door het aanplanten van kleine landschapselementen en kamperfoelie ontstaat een beter leefgebied 

voor de kleine ijsvogelvlinder. Ook jij kan hierbij helpen!  

 


