
De verenigde naties hebben 2010 uitgeroepen tot het internationale 
Jaar van de Biodiversiteit. twaalf maanden lang plaatst Spoor-

zoeker planten en dieren voor het voetlicht, die om een of andere 
reden speciaal zijn. in deze tweede editie gaan enkele buitenissige 
vlindersoorten met alle aandacht lopen.

met concrete maatregelen om het leefge-
bied van deze aparte vlinder te verbeteren.

Record op de lange afstand:  
de distelvlinder

Bestond er onder de vlinders een discipline 
‘langeafstandvliegen’, dan was de distel-
vlinder met lengten voorsprong kampioen. 
Elk jaar in mei begint deze vlinder, met 
zijn opvallende oranje vleugels met zwarte  
stippen, aan een ultramarathon van 5000  
kilometer. De startplaats: Midden- en 
Noord-Afrika. Het doel: onze streken veilig 
en wel bereiken, een geschikte paringspart-
ner vinden en - voor de vrouwtjes - eitjes af-
zetten op typische Europese planten zoals 
distel, brandnetel en slangenkruid. 

Vlinder strikt mier voor 
kinderopvang

Geen vlinder zo vindingrijk als het gen-
tiaanblauwtje. Zo lieflijk als hij oogt met 
zijn sprankelende, lichtblauwe vleugels, 
zo gewiekst is hij als het er om gaat zijn 
soort in stand te houden. Door een zoete 
stof af te scheiden, houdt de rups van het 
gentiaanblauwtje een hele kolonie mieren 
voor de gek. Om zich vervolgens ongege-
neerd  te laten vertroetelen als een koe-
koeksjong …

Dat gaat als volgt: tijdens de zomer zet-
ten de vlindervrouwtjes hun eitjes af op de 
klokjesgentiaan, die als waardplant dienst 
doet. Na tien dagen kruipt de larve uit het 
ei en laat zich op de grond vallen. De rups 
scheidt een zoete stof af, waardoor mie-
ren hem herkennen als één van hen, en 
hem instinctief meenemen naar de kolo-
nie. Daar aangekomen haalt de rups een 
andere truc uit zijn doos: hij laat onhoor-
baar zachte kreetjes horen, die eigen zijn 

aan mierenkoninginnen. De mieren wer-
ken zich uit de naad voor hun ‘koningin’. 
En de rups? Die geniet de hele winter on-
beschaamd van een warm logies met vol-
pension. Hij krijgt er een heuse vipbehan-
deling: bij gevaar brengen de mieren zelfs 
eerst de rups in veiligheid, en pas daarna 
hun eigen jongen. Tegen de zomer verpopt 
de rups tot een prachtig gentiaanblauwtje, 
dat het mierennest verlaat. 

Het gentiaanblauwtje is in Vlaanderen 
wettelijk beschermd. De 
voorbije decennia is 
deze soort fors achter-
uitgegaan, vooral als 
gevolg van verdroging 
en vergrassing van 
vochtige heiden. Om 
het gentiaanblauwtje 
alle kansen te bie-
den, heeft het ANB 
een soortbescher-
mingsplan opgesteld 
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Excentrieke
fladderaars

Studiedag zet everzwijn in de kijker
Het everzwijn is terug van weggeweest. Deze voorouder van het tamme varken voelt zich 
in de Vlaamse bossen opnieuw goed thuis. In de Limburgse bossen bijvoorbeeld struinen 
enkele honderden everzwijnen. Voor het ANB hét moment om samen met het Instituut 
voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en de Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) 
een stand van zaken op te stellen. Op een studiedag zetten ze de loep scherp op het ever-
zwijnenbeleid. Daarbij komen zowel de toeristische meerwaarde die deze beestjes bieden 
als de hinder die de natuur en landbouw ondervinden, aan bod.

de studiedag gaat door op 25 september in het auditorium van het Limburgs universitair 
Centrum (Campus diepenbeek). deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht.

Meer info: bart.denayer@lne.vlaanderen.be, tel. 011 74 24 02

Het ANB op Facebook
Jawel, ook het ANB is sinds dit voorjaar op de sociale netwerksite Facebook terug te vin-
den. Op de pagina staat onder meer allerlei natuurnieuws, gesprokkeld uit diverse media. 
De Facebookpagina van het ANB telt intussen al meer dan 300 fans.

Zelf fan van het AnB of van de vlaamse natuur?  
out je als de bliksem op www.facebook.com/natuurenbos

Roodwaternacht
Om betoverd te worden door de prachtige illustraties, als 
voorleesboek voor het slapengaan of om zelf te lezen: 
Roodwaternacht is een verrukkelijk boek over de natuur 
voor kinderen van alle leeftijden. De provincie Antwer-
pen publiceert dit natuurboek ter gelegenheid van het 
Internationaal Jaar van de Biodiversiteit. Bekende au-
teurs zoals Nic Balthazar, Bart Moeyaert en Joke Van Leeuwen 
schreven elk een fonkelnieuw verhaal over de diversiteit in de natuur. Na de officiële voor-
stelling op zaterdag 22 mei wordt het boek verdeeld via een wedstrijd in de bibliotheken 
in de provincie Antwerpen.  

de oplage is beperkt, informeer dus op tijd bij je bib.  
Meer info over het project: www.roodwaternacht.be

Wikipedia voor 
bosbouw en 
boomverzorging

Eind 2009 ging het Personal Learning Envi-
ronment Baum-project van start. Dat is een 
Europees Leonardo-da-Vinci project dat de 
uitwisseling via het internet van kennis over 
bosbouw en boomverzorging wil aanmoe-
digen en structureren. Het project richt zich 
naar opleidingscentra, scholen en  kmo’s in 
de bosbouw- of boomverzorgingssector. 
Het eindproduct is een bruikbare webtool - 
met elementen van blogs, wiki’s, fora, soci-
ale netwerksites, podcasts - die werkgevers, 
werknemers, leerkrachten en scholen kun-
nen gebruiken om informatie over bomen 
uit te wisselen en te beheren. Naast Duitse, 
Franse en Nederlandse partners, neemt 
ook het Ondersteunend Centrum van het 
ANB deel aan het project. 

Meer info:  
alexandra.mannaert@lne.vlaanderen.be

Vlaamse overheid steunt 
Awajún-reservaat
Groenhart is een jonge Belgische ngo, die opkomt voor duurzame ontwikke-
ling en natuurbescherming in het Zuiden. Met steun van de Vlaamse overheid 
is Groenhart er de voorbije jaren in geslaagd tientallen duurzame projecten 
te ondersteunen in Peru, Ecuador, Bolivië en Chili. Zo heeft ze met behulp 
van het Vlaams Fonds voor Tropisch Bos in de bergen van Noord-Peru een 
reservaat van meer dan 62 800 ha opgericht. Dit gebied herbergt een enorme 
biodiversiteit, maar wordt sterk bedreigd door de ontginning van mineralen, 
hout en olie. Dankzij de oprichting van dit reservaat, onder toezicht en beheer 
van de inheemse Awajún-gemeenschap zelf, krijgt een groot aantal bedreigde 
diersoorten en planten nieuwe kansen.

Meer info: www.groenhart.be
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Natuur 
met 
open 
deuren

DossierHet aantal distelvlinders dat Vlaanderen be-
reikt, wisselt sterk van jaar tot jaar. Soms zie 
je ze een heel seizoen niet, terwijl ze het jaar 
daarna heel Europa lijken in te palmen. 2009 
was zo’n jaar waar je er echt niet naast kon 
kijken: toen overspoelden de distelvlinders 
het land met miljoenen tegelijk. Daar had 
de natte winter in West-Afrika alles mee te 
maken, want: regen levert voedsel op. Als de 
wind dan ook nog meezit, kunnen er een he-
leboel vlinders in Europa belanden. Bij veel 
exemplaren was aan de sterk afgesleten vleu-
gels goed te zien dat ze er al een slepende 
tocht hadden opzitten. Zo’n 5000 kilometer 
op een week of twee, dat laat zijn sporen na …

Grote beer: nacht- én 
prachtvlinder

Wie vindt dat nachtvlinders maar grijze 
muizen zijn, heeft duidelijk de grote beer 
nog niet gezien. De felrode en blauw-
gestipte achtervleugels van deze uit de 
kluiten gewassen nachtvlinder zijn een lust 
voor het oog. Zijn grote voorvleugels mo-
gen dan minder kleurrijk zijn, met een span-
wijdte van zeven centimeter spreken ze al 
evenzeer tot de verbeelding. Van de meer 
dan 2000 soorten nachtvlinders is de grote 
beer trouwens niet de enige met bonte vleu-

moment dat de meeste vlinders óf richting 
warmere oorden trekken óf het bijltje erbij 
neergooien, moet het echte leven voor deze 
nachtvlinder nog beginnen. Hoewel hij nog 
tot in februari rondfladdert, is de wintervlin-
der vooral eind oktober in topvorm. Boom-
gaarden, bossen, parken en zelfs tuinen zijn 
z’n honk, zolang er maar loofhout staat.

Wellicht bestaat er geen insect waarvan 
het geslacht zo gemakkelijk te bepalen is 
als grote wintervlinder. Niet alleen is het 
vrouwtje tot vier keer kleiner, ze kan – straf 
genoeg – ook niet vliegen.  Met haar vleu-
gelloze zwartwitte lijfje is ze bepaald niet 
moeders mooiste, maar de geuren die het 
vlindervrouwtje verspreidt, zijn voor man-
netjes onweerstaanbaar. Na de paring legt 
het vrouwtje haar eitjes, soms met 200 
stuks tegelijk, in de schors van een loof-
boom. Rond maart kruipen de rupsen uit 
het ei, vast van plan om de bladeren kaal te 
knagen en aan een nieuwe cyclus te begin-
nen. Met hun zelf gesponnen draadjes laten 
de rupsen zich van boom tot boom waaien. 
Met gulzige koolmezen in de buurt is dat 
een leven dat zowel letterlijk als figuurlijk 
aan een zijden draadje hangt … 

dit artikel kwam tot stand dankzij de des-
kundige informatie van natuurpunt en het 
instituut voor natuur- en Bosonderzoek.

gels. Onder meer ook de Sint-Jansvlinder, 
de braamvlinder en het boterbloempje 
springen uit de band. Toch zal je andere 
nachtvlinders niet horen klagen: hun onop-
vallende vleugels zijn een zegen om uit de 
klauwen te blijven van tal van dieren.

Zijn naam dankt de grote beer aan de 
sterke beharing van de rups. Die moet  
inderdaad niet onder doen voor de vacht 
van een beer. Vleermuizen en vogels, noch-
tans verlekkerd op vlinders, vinden de gro-
te beer zo onsmakelijk dat ze hem liever 
links laten liggen.

Het mooist van al is: om deze mooie 
nachtvlinder te spotten, hoef je echt je 
slaap niet te laten. Ook overdag, tussen juli 
en september, kan je hem met wat geluk 
zien uitrusten op een muur of paal. Ook in 
graslanden, open bossen, moerassen en 
zelfs tuinen voelt deze nachtvlinder zich in 
zijn element. 

Een vlinder die van ijsberen 
houdt

Vlinders en winters: het lijkt op het eerste 
zicht geen winnend team. Toch voelt de 
grote wintervlinder zich het best in zijn 
vleugels op kille novembernachten. Op het 
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