
Fladderen
i

als levenswijze!
WIM KERSTEN Al een aantal jaren hebben de Botanische Tuinen Utrecht in

het zomerseizoen een tropische vlindertuin in de kassen.

Het publiek waardeert deze vlindertuin heel erg. Wat is

het geheim van dit vlinderparadijsje waar soms wel 50

soorten tegelijk rondvliegen? Vlinders staan bekend om hun

'fladderende' leefwijze. Dat fladderen zorgt ervoor dat een

ontmoeting met een vlinder in het wild meestal maar van korte

duur is. In de kas die elk jaar weer opnieuw speciaal voor het

Vlinderfestival wordt ingericht, is de mogelijkheid om vlinders

grondiger te bestuderen veel groter.



1 Morpho pe/e/dej
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2 Slproeta epaphus
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3 Atlasvlinder (Attacus atlas) op de

hand van een jonge bezoekster
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4 £ye for detail. Oranje passie-

bloemvlinder (Dryas ju/ia)

FOTO DICK BOETEKEES

5 Passiebloemvlinders slapen in

groepjes bij elkaar
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Vanwege de vele vlinders in de relatief kleine kas, komen
bezoekers echt oog in (facet)oog met vlinders te staan en
kunnen ze van dichtbij kennismaken met de levenscyclus van
deze fascinerende insecten. Om van de levenscyclus zoveel
mogelijk te laten zien, kiezen we de planten in de kas met
zorg. De geselecteerde planten hebben voor de dagelijkse
bezigheden van de vlinders van alles in de aanbieding: nectar
als voedsel, een plaats om eitjes af te zetten en een hele serie
stofjes die vlinders kunnen omzetten in lokstoffen. Een goede
nectarplant is Lantana camara, afkomstig uit Zuid-Amerika
maar je treft hem tegenwoordig in veel tropische landen ver-
wilderd aan. De keuze van planten waar de rupsen van eten,
ligt wat ingewikkelder omdat vlinders daar heel kieskeurig in
zijn. Lokstoffen, of eigenlijk de bouwstoffen daarvoor, halen
sommige vlindersoorten uit Heliotroop (Heliotropium spp.).
Door aan al deze eisen van vlinders te denken, is de kans
groot dat ze zich op een natuurlijke manier gedragen.

Vlinderfarms
Veel bezoekers vragen zich af waar de vlinders vandaan
komen. De vlinders komen bij ons aan als poppen die we
aanschaffen van kwekers in de tropen. Op de Filippijnen, in
Thailand, Maleisië, Tanzania, Kenia, Suriname, Ecuador en
Costa Rica zijn kwekerijen ofwel vlinderfarms die poppen ver-
kopen aan vlindertuinen over de hele wereld. Het kweekproces
van vlinders is om soms onverklaarbare redenen de ene keer
succesvoller dan de andere. De kweek en handel zijn overigens
aan regels gebonden en de Utrechtse Tuinen hebben een spe-
ciale ontheffingsvergunning voor het importeren van poppen
van beschermde vlindersoorten. Welke soorten aankomen, is
nooit helemaal te voorspellen en daardoor is het ook voor ons
elke keer weer een verrassing wat er in de pakketten zit. Voor
een deel zorgen de vlinders ook in onze kas voor nakomelin-
gen. Ook hier staan we elk jaar weer voor verrassingen: het
ene jaar hebben de rupsen van de Uilvlinder (Caligo spp.)
binnen enkele weken alle grote bananenplanten volledig

ontbladerd, het volgende jaar kweken we er geen enkele.
Afgelopen jaar waren we heel gelukkig met de kweek van
twee mooie Passiebloemvlindersoorten, Heiiconius hecale en
H. ismenius. Vooral de mannetjes van die laatste soort waren
onvermoeibaar aan het baltsen, alsmaar fladderend rond
een vrouwtje. De vaste bezoeker zal zich dit beeld zeker
herinneren.

Groot, groter, grootst

Een enkele keer kunnen we heel bijzondere soorten laten zien.
Publiekslieveling is ongetwijfeld de Atlasvlinder (Attacus atlas):
een indrukwekkend grote vlinder uit Zuidoost-Azië die tot de
familie van de zijdevlinders behoort. Hoe groot de vlinder ook
is, de levensduur is niet veel langer dan enkele dagen. Het is
daarmee één van de kortst levende vlindersoorten, als we het
rupsstadium niet meetellen. Soms krijgen we eitjes uit eigen
kweek of van collega-vlinderkwekers. Dan kunnen we ook de
gigantische rupsen laten zien. In de rupsenkast hebben we elk
jaar verschillende, mooie voorbeelden van soorten uit de zijde-
vlinderfamilie of van de pijlstaarten: heel groot en vaak prach-
tig gekleurd. De bijzonderste en grootste (dagvlinder)soort die
we tot nu toe konden laten zien, is Ornithoptera priamus, een
groengekleurde Vogelvlinder uit Australië. Jammer genoeg is
deze soort maar heel zelden te krijgen. Binnen het geslacht
Ornithoptera zijn de allergrootste dagvlinders te vinden die
er bestaan.

Zeldzame schoonheden
Nog zeldzamer zijn de vogelvlinders van Nieuw-Guinea.
Dit zijn de meest tot de verbeelding sprekende vlinders die
ik ken. Bekend is de anekdote over de ontdekkingsreiziger
Wallace toen hij voor het eerst een Gouden vogelvlinder
(Ornithoptera croesus) te pakken kreeg. Hij was zo onder de
indruk van de schoonheid van de vlinder dat het leek of hij
zou flauwvallen, de rest van die dag had hij vreselijke hoofd-
pijn door de opwinding. Zo erg was het bij ons niet, maar de
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vogeivlinders trokken wel de aandacht. Vogelvlinders komen
voorop Nieuw-Guinea en op enkele eilanden in de buurt
zoals de Molukken en Halmahera en in Queensland in Austra-
lië. De eieren worden afgezet op voor elke soort heel specifieke
waardplanten uit de geslachten Ar/stolochia en Pararistolochia,
bij ons bekend als Duitse pijp. De allergrootste soort is de
Alexandra's vogelvlinder (Ornithoptera alexandrae). De kans
om deze vlinder ooit in levende lijve te zien, is maar erg klein.
Deze soort heeft op Nieuw-Guinea maar een zeer beperkt
verspreidingsgebied en is ook daar niet algemeen. Bovendien
wordt de populatie bedreigd door de aanleg van oliepalm-
plantages, nadat in 1951 de helft van het verspreidingsgebied
al werd vernietigd door een vulkaanuitbarsting.

(Lastige) Fotomodellen
Een grote ster van de vlinderkas is ook de blauwe Morpho
(Morpho spp.). De soorten die wij kunnen laten zien, komen
uit Costa Rica, Ecuador en Suriname. Deze sensationele vlin-
ders kunnen heel actief zijn en elkaar uren achtereen achter-
volgen. Soms voegen zich er ook andere blauwe vlinders bij.
Voor fotograf en zijn de morpho's een ware kwelling, want als
ze stilzitten, vouwen ze meestal hun vleugels dicht en dan zie
je alleen maar de bruine onderkant, die versierd is met enkele
oogvlekken. Een Morpho met open vleugels kunnen fotografe-
ren, is echt een buitenkans! Al onze andere vlinders zijn gewil-
lige en ook gewilde fotomodellen. Enkele tientallen fotografen
of zelfs hele fotoclubs komen gedurende het seizoen om die
ene, spectaculaire foto te kunnen maken. Op foto 4 is te zien
datje in onze vlinderkas inderdaad heel erg dicht bij de vlin-
ders kunt komen. Alle details van deze vlinder zijn in dit portret
haarscherp afgebeeld. De afgebeelde vlinder is de Oranje
passiebloemvlinder, Dryasjulia.

Imiteren om te overleven
Aan passiebloemvlinders wordt veel onderzoek gedaan, onder
andere naar de erfelijke basis van mimicry. Door de giftigheid

van de waardplant (Passiflora spp.) kunnen de vlinders zich
een opvallend kleurpatroon veroorloven, meestal zwart, geel
en rood. Dat zijn echte signaalkleuren die vooral op vogels het
gewenste effect hebben. Dit kleurpatroon dat biologisch voor-
deel heeft, wordt ook bij andere, soms minder giftige soorten
uit hetzelfde gebied gevonden. Dat verschijnsel heet mimicry.
Door dezelfde kleurpatronen als giftige soorten te hebben,
wordt de kans kleiner dat je opgegeten wordt door een vogel.
En daarmee is ook de kans groter dat je nakomelingen krijgt
die dezelfde kleuren zullen dragen.

Gefopt!

Afgelopen jaar hadden we een aantal van die mimicrysoorten
in de kas. Ik wist dat er een keer prachtig metallic-glanzende
poppen aangekomen waren van Mechan/tis polymnia. Toen
die vlinders twee maanden later nog rondvlogen, begon ik me
toch af te vragen of dat wel klopte, want Mechan/f/s-vlinders
leven normaal gesproken niet veel langer dan een week of
drie. Op het moment dat ik de vlinders wat nauwkeuriger in
de gaten hield, kwam de aap uit de mouw: één van de vlin-
ders legde haar eitjes op een Passiebloem terwijl Mechaniï/s
als waardplant een nachtschadeplant heeft. Het moesten dus
passiebloemvlinders zijn die sprekend leken op Mechan/tisl
Omdat ik er niet altijd bij ben als de pas uitgekomen vlinders
uit de poppenkast worden losgelaten, had ik gemist dat we
naast enkele andere soorten passiebloemvlinders ook
He/iconius ismenius hadden rondvliegen, een 'na-aper' van
Mechanitis. Zelfs als je weet dat het verschijnsel mimicry
bestaat, kun je toch nog op het verkeerde been gezet wor-
den, zo perfect is de gelijkenis. Het geheim van onze tropische
vlinderkas is dus dat je ook na jaren met de vlinders bezig te
zijn en denkt datje bijna alles wel gezien hebt, nog steeds
voor leuke verrassingen kan komen te staan. En datzelfde
geldt voor u als bezoeker: telkens zie je weer wat nieuws en
ontdek je verrassende aspecten van het vlinderleven!

6 Mannetje van de

Vogel(vleugel)vlinder

(Ornithoptera priamus)
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7 Rups van de Gehoornde

hickoryduivel (Citheronia regalis)
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8 Papilio nireus

FOTO DPCK BOETEKEES

1876- UITVINDING TELEFOON 1877 -1879 - Bouw FORT HOOFDDUK, ONDERDEEL VAN DE NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE
31


