Er groeit iets in Meise !
Meise, 20 mei 2011

Persbericht
Wat fladdert daar in Meise?
Sinds enkel dagen zien we bezoekers raar opkijken in de Serre
met de Reuzenwaterlelies van de Plantentuin. “Wat fladdert daar?
Een reuzenvlinder!” Benno Dufour, de pas aangeworven
vlinderspecialist van de voormalige vlindertuin in Knokke vertelt:
“De vlinders die je momenteel kan zien rondvliegen zijn blauwe
morpho’s (Morpho peleides), 15 cm grote azuurblauwe vlinders,
oorsponkelijk uit de bossen van Midden- en Zuid-Amerika. In deze
tropische serre voelen ze zich opperbest en ook het decor kon niet
beter. De Plantentuin heeft er een attractie bij.”
De indrukwekkende vlinders fladderen sierlijk rond en vallen erg op met hun metaalglans.
Als ze rusten en neerzitten, zie je een heel andere vlinder. Met toegevouwen vleugels
vallen ze veel minder op door hun bruine kleur. Toch zijn ze ook dan nog erg mooi en
fascinerend want dan zie je de nepogen op hun vleugels waarmee ze in de natuur vogels
afschrikken.

Maar wat doen vlinders in een Plantentuin?
Met het project wil de plantentuin nog meer de relaties tussen plant en dier in de kijker
zetten. Zonder planten geen rupsen, zonder rupsen geen vlinders. Ook bestaan er
bloemen die enkel maar door vlinders bestoven kunnen worden, zonder hen kunnen die
zich helemaal niet voortplanten. Planten en dieren waaronder ook de mens, kunnen niet
zonder mekaar leven.
De vlinders van de Plantentuin worden gekweekt in Costa Rica door kleine boerenfamilies
die omgeschakeld zijn van regenwoudvernietigende landbouw naar regenwoudsparende
rupsenteelt die een gevarieerde plantengroei vereist. Ook door hen te ondersteunen
willen we onze duit in het zakje doen om het regenwoud te sparen.
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