Tips voor vlinders
Hoe graag we de vlinder ook zien, we zien er steeds minder.
Vlinders zijn kwetsbare diertjes die erg gevoelig zijn voor
veranderingen in hun omgeving. De opwarming van ons klimaat en
de toename van pesticiden bijvoorbeeld. Ander probleem: Er zijn de
laatste decennia veel te veel bloemen, planten en struiken verdwenen
die de vlinder nodig heeft om te overleven.
Wees niet bang van onkruid!
Plant een vlindervriendelijke struik. Struiken en planten zijn vlindervriendelijk als ze
voedsel bieden aan vlinders of aan hun rupsen. In dat laatste geval spreekt men ook
wel van waardplanten. Zorg voor voldoende variatie en dat best het hele jaar rond. De zomer biedt
meestal genoeg voedsel voor de vlinder maar in het vroege voorjaar en najaar krijgen ze het vaak
moeilijk. Je plant of zaait de soorten best per groep bij mekaar.
 Vlindervoer: De vlinderstruik, lavendel en enkelvoudige afrikaantjes trekken zeer veel
vlinders aan en garanderen een schitterend schouwspel in je tuin of op je balkon.
 Rupsenvoer: Sporkenhout voor het citroentje, de grote brandnetel voor de dagpauwoog, het
landkaartje, de atalanta, de kleine vos. De distel voor de distelvlinder, koolsoorten en
andere kruisbloemigen voor het koolwitje en veldzuring en schapenzuring voor de
vuurvlinder.
Maak een vlinderhuisje
Ook vlinders halen graag de volgende lente en je kan ze daarbij helpen door een
vlinderhuisje te bouwen. Hang het op een zonnige plek en maak het binnenin wat
gezellig met schors, gedroogde bladeren of mos. Je kan ze lokken met
suikerwater of vers fruit. Voor mensen zonder tuin is het vlinderhuisje
een mooie zaak. Word wel niet boos als je er meer spinnen of
oorwormen in aantreft. Vlinders zijn nu eenmaal kieskeurige diertjes
en ze kiezen hun winterverblijf graag zelf. Bovendien verkiezen ze
natuurlijke overwinterplaatsen boven de geknutselde variant.

Maak een overwinteringsplek
Puur natuur is bijvoorbeeld snoei of ander tuinafval. Laat na het snoeien een
bundeltje gesnoeide takken in de tuin liggen. Een hoopje bladeren helpt ook.
Vlinders en andere insecten vinden er dan een veilig warm plekje. Snoei na de bloei niet meteen
alles af. Laat de dorre stengels gerust in je tuin staan tijdens het najaar en de winter. Holle stengels
zijn ideaal om in te overwinteren. Hou je grote tuinschoonmaak ook niet te vroeg. Geef de vlinders
de kans om uitgeslapen de lente in te vliegen.
Zorg voor variatie!
Vlinders zonnen graag op bomen of struiken, maar zoeken bij sterke wind
beschutting tegen de wind in een inhammetje. Rupsen vind je zowel in kort gras als
in kruidige stukken. Zorg dus voor zoveel mogelijk variatie in je tuin, met hoge en lage planten, en
maai niet je hele gazon even kort.
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