ACHTER DE SCHERMEN

Van pop
tot prachtvlinder

ZEKER
ZIEN

De tropische Wintertuin ondergaat een metamorfose tot romantische Vlindertuin. In dit architecturaal en groen pareltje kan sinds kort iedereen zich verwonderen over de schoonheid en de
elegantie van tropische vlinders. Deze combinatie is nieuw en uniek in België, dus we zijn er trots
op. Van april tot oktober koesteren we in speciale poppenkasten vlinderpoppen uit Costa Rica.
Hun huls barst open in de ZOO om prachtige vlinders vrij te laten. Zo brengen we de dieren

Hoe de vlinders
ontpoppen in de
Vlindertuin van
de ZOO

kijken naar de ontpopping en het adembenemende eindresultaat.

1
Wekelijks arriveren er enkele
honderden poppen uit Costa
Rica. Dit Centraal-Amerikaanse
land telt per km² het hoogste
aantal dier- en plantensoorten
ter wereld. 25% van het land is
beschermd als natuurreservaat.
Qua duurzaamheid en milieubewustzijn staan de Costa Ricanen
aan de top.
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2
Lokale vlinderboeren kweken
de poppen op een duurzame
manier en helpen zo het regenwoud te beschermen. Ze benoemen de 50 soorten voor de ZOO.

3
De ZOOhoveniers zijn de
hoeders van de vlinders die al
van ei en rups tot pop geëvolueerd zijn als ze in Antwerpen
arriveren.

WEETJE
70% van de 1 miljoen bekende diersoorten zijn insecten, waaronder
160.000 vlinders. Meer dan 700 vlindersoorten dreigen uit te sterven.
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4
De poppen worden voorzichtig opgehangen in de
vlinderkast alsof ze ondersteboven aan een tak of
blad vastzitten. De kleinere soorten ontpoppen al
snel, de grotere na een zevental dagen. De poppen
bestaan uit chitine, vergelijkbaar met een keverschild.

5 Vlinders hebben nood aan tropische leefomstandigheden: luchtvochtigheidsgraad 70 à 90%,
temperatuur overdag ± 28°C en ‘s nachts minimaal
18°C, daarom is de Wintertuin van april tot oktober extra Vlindertuin.

Help de vlinders in België en maak je
eigen vlindertuin door de juiste planten
te kiezen en pesticiden te vermijden.

6
Uit deze poppen wriemelen
de vlinders in 1 à 2 uur tevoorschijn.

7
Ze ontplooien voor het
eerst hun fragiele vleugels om
ze te drogen. Een metamorfose!

8

Dit is genieten!

DE NATUURVRIENDEN UIT
BERCHEM ZIJN AL 11 JAAR
PETER VAN EEN BLAUWKOPARA
IN DE ZOO, VERTELT ANNIE
CUVELIER, DE KRANIGE DAME
(83 JAAR) MET HET ROZE
VESTJE VOORAAN OP DE FOTO.

Uit liefde
voor de natuur

“De Natuurvrienden werden
in 1895 opgericht in Oostenrijk en zijn al sinds 1927
actief in België. Ons motto is
‘Voor actieve en duurzame
vrije tijd’, dus de verschillende afdelingen organiseren
wandelingen, fietstochten en
zelfs bergtochten. Persoonlijk ben ik ook peter van de
reuzenijsvogel. Waarom een
ijsvogel? Omdat mijn natuurvriendin Anny Lievens een
collectie heeft van postzegels uit de hele wereld met
ijsvogels er op.”
De Natuurvrienden uit Berchem trekken vaak samen naar de ZOO om even te
kijken naar ‘hun’ blauwkopara.
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9 Vlinders eten vooral nectar
en stuifmeel, maar sommige
verkiezen overrijp fruit.

10 Extraatje van gemalen
stuifmeel en honing met nectar
en mineralen. Let op hun roltong!
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Fladderende
vlinders
superactief rond
het middaguur

OPRECHTE DANK AAN AL ONZE WELDOENERS. HIERBIJ EEN PORTIE GULLE GEVERS: Femke, Noor, Merel & Noa
Broeckaert; Els Busschots; Maria Caluwe; Francine Clauwaert; Greta & Guy Davison; Jenny De Deurwaerder; Ter herinnering aan Mevr. Johanna De stoop-Wwe L. Arien; Hugo & Flora De Wiest-Marnef; Ter herinnering aan Ilia Deckers;
Jeroen & Joke Doens-Anthuenis; Maria Everaert; Franz & Valentine Everaert-Cortebeeck; Jozef Geuvels; Frank & Nele
Gielen; Edith Gorissen; Irene Henneuse; Fam. Imbreckx-Deminne; Fam. Knevels-Heylen; Hugo Leemans; Nele Leenders;
Fam. Lieckens-Herremans; Peter Michiels; An Tengrootenhuysen; Lin Tengrootenhuysen; Fam. Thuys-Theys; Alexander
Van Hoof; Fam. Van Hoye-Taeymans; Erwin Van Lysebetten; Henri Van Overmeire; Jessica Van Tricht; Sarah Vercammen;
Catharina Verdonck; KMDA-Vriendenkring 55+; Steven Wijnants; Cynthia Wijns

WIL JE OOK PETER WORDEN? MEER INFO VIA 03 224 89 10 EN PETERSCHAPPEN@KMDA.ORG
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