Vlinders op Geversduin
Dicht tegen het Noord-Hollands duinreservaat ligt
Kennemer Duincamping Geversduin. Het is een prima
uitvalsbasis om te genieten van de bijzondere omgeving. Geversduin is een groene camping waarbij alles
om natuur en duurzaamheid draait. Hoewel de camping plaats biedt aan ruim tweeduizend mensen kun je
toch de ruimte en rust ervaren en dat is voor de echte
natuurliefhebber zeker vereist.
Geversduin

Camping Geversduin ligt bij Castricum in het NoordHollands Duinreservaat. De camping ligt in het bosrijke
binnenduin en sluit aan op het open duingebied. Vanaf
de camping is een vlinderroute opgezet in samenwerking met de terreineigenaar PWN (Waterleidingbedrijf ).
Het gebied is uniek omdat er veel verschillende
soorten vlinders in het gebied en op de camping
voorkomen. Om de camping nog aantrekkelijker te
maken voor vlinders, heeft De Vlinderstichting een
advies opgesteld voor de inrichting van het terrein.
Citroenvlinder, gehakkelde aurelia, hooibeestje, bruin
zandoogje en eikenpage zijn vaste bewoners van de
camping. Maar ook typische duinsoorten als kleine
parelmoervlinder en bruin blauwtje laten zich af en toe
op de camping bewonderen.

De libellen kunnen al bij de parkeerplaats worden
waargenomen. Bij de ondiepe plas vliegen veel
watersnuffels, azuurwaterjuffers en gewone oeverlibellen. Maar ook de zwervende pantserjuffer, tengere
grasjuffer en geelvlekheidelibel worden in deze omgeving veel aangetroffen. In de bosranden jagen blauwe
glazenmakers en smaragdlibellen.
De camping vormt vanaf het voorjaar tot later in de
zomer een ideaal uitgangspunt om naar vlinders en
libellen te kijken in het Noord-Hollands Duinreservaat.
Tijdens de twee nachtvlinderavonden in juni en augustus zal duidelijk worden dat camping Geversduin ook
veel nachtvlinderdiversiteit te bieden heeft.
Geversduin

De Vlinderstichting en camping Geversduin zijn in
oktober 2011 een samenwerkingsovereenkomst
aangegaan. Geversduin zal in 2012 veel aandacht
besteden aan de vlinders op het eigen terrein en in
de directe omgeving. De Vlinderstichting heeft een
speciale vlinderroute uitgezet en zal enkele vlinder- en
libellenexcursies verzorgen. Natuurlijk is er ook aandacht voor de nachtvlinders. Met twee speciale nachtvlinderavonden kunnen de gasten en geïnteresseerden
zelf ervaren hoe het leven van nachtvlinders in elkaar
steekt.

Het duingebied bij camping Geversduin is een van de Tekst:
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eikenpage. Deze soort legt zijn eitjes op de lage eiken
in het duingebied. Hij wordt vooral op bloeiende
braamstruiken waargenomen. Ook de duinparelmoervlinder komt bij Geversduin voor. Deze grotere
parelmoervlinder legt haar eitjes op viooltjes in het
duingebied. Begrazing door konijnen is daarbij zeer
belangrijk. De konijnen houden het gebied open waardoor de viooltjes meer kans krijgen om te groeien. De
laatste bijzondere soort bij camping Geversduin is de
kommavlinder. Ook deze vlinder is in het duingebied
te vinden en is afhankelijk van nectar. Het zoeken op
de bloemen in augustus loont de moeite en de kommavlinder wordt dan ook geregeld waargenomen.

Korting op vertoon van dit artikel
Wilt u zelf de vlinderrijkdom bij camping
Geversduin ervaren, hou dan de websites van De
Vlinderstichting en van camping Geversduin in de
gaten voor de activiteiten en excursies. Als donateur
van De Vlinderstichting krijgt u per dag € 7,50 korting voor maximaal 10 overnachtingen op camping
Geversduin in 2012.
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