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Een voedertafel in een vlindertuin met uilvlinders, een glasvleugelvlinder 

en een malachietvlinder. (Foto:  Kars Veling)

Een van de vele passiebloemvlinders die regelmatig in 

vlinderkassen worden gehouden: Dryadula phaetusa. 

(Foto:  Kars Veling)

Vlindertuinen vol exoten

Kars Veling, De Vlinderstichting

Wat een belevenis: tussen de meest prachtige vinders lopen, die zelfs op je gaan zitten. Giga 
vlinders van wel twintig centimeter, heel fragiele met vleugels als van glas, prachtige morpho’s, 
die als ze gaan vliegen knalblauw blijken te zijn. Vlindertuinen zijn in trek en veel mensen 
genieten daar van vlinders.

Die vlindertuinen zijn vaak tropische kassen, warm en vochtig. De vlinders die daar gehouden worden 
zijn dan ook vaak vlinders uit Zuidoost-Azië maar meestal uit de Neotropen: Zuid-Amerika. Die grote 
uilvlinders bijvoorbeeld, die gek zijn op rottende bananen en die schitterende passiebloemvlinders die er in 

tientallen maten en kleuren zijn. Die tropische 
vlinderkassen zitten dus vol met exoten. Is 
dat geen gevaar voor onze inheemse (vlinder)
fauna? Het gebeurt geregeld dat er tropische 
vlinders buiten die kassen worden gezien en 
vaak zijn die waarnemingen terug te voeren 
op ontsnapping. Bij het naar buiten gaan kan 
er soms een vlinder ongezien meevliegen en 
soms lift deze gewoon mee op je rugzak.

Hoewel er vaak vlinders ontsnappen, lijkt 
er geen gevaar dat die soorten zich hier in 
Nederland gaan vestigen en zeker niet dat er een 
kans is dat ze zich sterk vermenigvuldigen en 
problemen gaan opleveren voor andere soorten 
of ecosystemen. Behalve dat de klimatologische 

omstandigheden hier niet geschikt zijn voor deze soorten, ontbreken ook de waardplanten. De rupsen van 
vlinders, ook die tropische, zijn heel kieskeurig en eten vaak maar één soort of een aantal verwante soorten 
uit een familie. De passiebloemvlinders zijn gespecialiseerd op passiebloem (Passiflora spec.), de uilvlinder 
gebruikt als rups alleen bananenbomen. In de tropen kan de soort schade aanrichten, maar hier in ons koude 
kikkerlandje is de kans daarop erg klein. Áls de waardplanten 
er al zijn, gaat het om slechts enkele exemplaren en niet genoeg 
voor het vormen van een populatie die zich duurzaam in stand 
kan houden, als ze de winter hier al zouden kunnen overleven. 
Een plaagvormende soort als de buxusmot, die overigens nooit 
wordt gehouden in die tropische vlindertuinen, kon hier wel een 
plaag worden, omdat de vlinder uit gematigde streken kwam, 
vergelijkbaar met het klimaat hier en omdat ze een waardplant 
hebben die hier overal in grote hoeveelheden aanwezig was.

Kortom: geniet van die prachtige vlinders in de vlindertuinen, 
maar ga ook lekker buiten kijken, want onze vlinders zijn, 
hoewel vaak kleiner, ook schitterend.


