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Romantische
vlindertuin

1
UNIEKE
LEVENSCYCLUS
METAMORFOSE

Dichter bij de vlinders

Costa Rica

5

De Wintertuin verwelkomt elk
jaar van maart tot oktober de
fragiele elegantie van vele
honderden tropische vlinders
en wordt Vlindertuin. Deze
kleurrijke insecten brengen een
bewegend schouwspel in een
historisch decor. Prachtig!
UNIEKE BEWONERS

>70%

van de ± 1 miljoen
bekende diersoorten
zijn insecten

17 500

verschillende soorten
vlinders ter wereld

700

soorten op de Rode
lijst van bedreigde
soorten

20

soorten in de ZOO

WEETJE
O De vlinders zijn het meest actief aan het eind
van de ochtend en het begin van de middag.

INFOGRAFIEK
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Maleisië

UNIEKE AFKOMST
Door de Costa Ricaanse poppen duurzaam te
kweken en in te zamelen, steunen we de lokale
bevolking en wordt regenwoud beschermd.

DE BLAUWE MORPHO
De blauwe morpho is een vlinder met een spanwijdte van maar liefst 32 centimeter en kan een
snelheid bereiken van 60 km/u.

1

Eierleg: 10 tot 100 eieren, afhankelijk
van de soort. De eitjes worden vaak
aan de onderkant van een blad gelegd.
2
Na minimaal 7 dagen komen de
rupsen uit.
3 & 4 Na ± 14 dagen verpoppen de rupsen
aan een tak of een blad. De pop
bestaat uit chitine. Zo komen ze bij ons
aan uit Costa Rica en Maleisië.
5 & 6 Na 8 tot 16 dagen komen de vlinders
uit de pop in 1 à 2 uur. Ze ontplooien
hun vleugels, laten ze drogen en
blazen ze op.
7
Gemiddelde ouderdom van een vlinder
is 6 weken. Afhankelijk van de soort
kan dit sterk variëren van weken tot
maanden.

GROEN ALS VOEDSEL
De kleinere passiebloemvlinders eten stuifmeel
en nectar van nectarplanten. De grotere soorten
zoals blauwe morpho’s, malachietvlinders en
bamboepage verkiezen overrijp fruit. Waardplanten zoals passiebloemen dienen om eitjes
op te leggen en als voedsel voor rupsen.
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UNIEKE
ANATOMIE

NIEUWE
SOORT
UIT MALEISIË:

paper kite (papieren
vlieger) of rijstpapiervlinder.

2 antennes

2 samengestelde
ogen
oprolbare tong
tot 10 cm lang

4 vleugels,
spanwijdte tot
15 cm, voorvleugels
het grootst

behaard borststuk

3 paar poten

vleugel met 15 ribben of aders,
kwetsbare schubben, soms
bij samenklappen

UW EIGEN UNIEKE VLINDERTUIN
In de Vlaamse tuin staan nectarplanten om bijen
en inheemse vlinders te lokken. Aap ons na en lok
ze naar je eigen tuin of terras met planten als de
zonnehoed (echinacea), vetkruid (sedum), wisselbloemen (lantana’s), passiebloemen (passi-
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