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K weken en zweten

Interview met Jan Meerman

Kweken en zweten
Zowel in binnen- als in buitenland wordt om zijn
adviezen gevraagd; Jan Meerman is van beroep
vlinderdeskundige. In de zonovergoten tuin van
de Vlinderstichting praten we over kweken, zijn
toekomstige funktie in Belize en het Pijlstaartonderzock.
Adrie OUe
Velen kennen Jan van de artikelenserie
'Vlinders kweken'. Achter vlinders aanhollen is niets voor hem. Hij kweekt ze liever.

het leggen hebt, ga je met die eieren door.

'Het zien van de hele cyclus boeit mij. Een

starn op z'n minst met twaalfbeesten

vlinder is niet alleen een vlinder, maar er zit

nen en van al die twaalf beesten nakomelin-

Dat betekent wet dat je genetische spreiding
heel gering is. Eigenlijk moetje een kweekbegin-

meer aan vast. Hij is eerst ei, rups en pop ge-

gen selekteren. Dan hou je er variatie in. Ik

weest, die alle hun eigen schoonheid hebben.

ken mensen, vooral in Duitsland, die sommi-

Van een heleboel vlinders vind ik de rupsen

ge soorten.al jaren, soms meer dan tien jaar,

veel interessanter en mooier dan het imago.

helemaal onafhankelijk van de vrije natuur

Een heleboel beesten heb ik alleen gekweekt

houden. Dat gaat zonder problem en, zonder

om ook eens het rupsstadium te zien.

dat daar duidelijk sprake is van inteelt. Maar

'De hele cyc1us is wel in de natuur te bestude-

ga je dan terugkijken, dan blijkt dat de kweek

ren, maar dat is een stuk moeilijker. Zelfs van

altijd met een vrij grote basis is begonnen.

veel Europese rupsen is nauwelijks bekend

Als je steeds maar met twee of drie vrouwtjes

hoe ze emit zien, omdat de vlinderaars alleen

doorkweekt gaat het na een paar generaties

bezig zijn geweest met de vlinder. De kweker

fout.'

kan dus op dat gebied veel bijdragen.'

Krijg je ook mutaties of andere rassen?
Hoe kom jij aan je materiaal? Vangje in
de vrije natuur?

hier kweken. Dat is de starn van Brian en Gar-

'Soms is het heel simpel: als ik een vlinder

dener uit Engeland: een laboratoriumstam

zie vliegen die ik wil kweken en zij vliegt in

al zo lang wordt gekweekt, dat hij is veran-

mijn tuin, dan Yang ik haar met mijn net en

derd. Ik heb deze starn ooit eens fysiologisch

laat haar eieren leggen. Heel vaak, bij zeldza-

vergeleken met wilde Koolwitjes en die bees-

mer materiaal, kom je eraan door mil met an-

ten bleken anders te reageren dan de ge-

dere liefhebbers. Dat is meestal van buiten-

kweekte soortgenoten. Je zou het bijna een

landse kwekers die al jaren een kweek heb-

apart ras kunnen gaan noemen.

ben.

'Ja, natuurlijk. Zoals de Koolwitjes die jullie
die

'Je merkt de verschillen als je een wild Koolwitje in een kooi zet: zij gedragen zich daar

Je moet bij langdurig kweken weloppassen voor inteelt.

onaangepast. Ze vliegen tegen de wanden

.' J a, inteelt is een spook dat de kweker be-

eren leggen. De beesten van de Brian en Gar-

dreigt. Dat komt vaak omdat veel kwekers

dener-starn gedragen zich wel goed. Dat is al

met te weinig materiaal kweken. Zelf heb ik

een verandering.

dat ook veel gedaan. Ais je ren vrouwtje aan

aan, ze willen niet eten en ze willen geen ei-
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'Er schuilt wel een gevaar in. Als je beesten
gaat kweken voor het loslaten, dan moet je
erg oppassen dat ze niet veranderd zijn. Ik
stel me voor: je gaat Grote vuurvlinders kweken om ergens uit te zetten. Je vangt er vijftig. Daar zit een vrouwtje bij dat zich zo aanpast aan de omstandigheden dat ze zich voortplant. De rest is zo wild, dat komt er niet aan

Als vlinderkweker moet je
ook een halve botanicus zijn
toe. Met dat ene vrouwtje ga je door en door
en zo krijg je een gekultiveerde starn. Die
starn is niet meer honderd procent vergelijkbaar met de wilde variatie. Alsje zo'n beest
loslaat loop je het risiko dat hij het niet overleeft.'
Heb je nooit moeite am de juiste voedselplant te vinden voor een rups die je
kweekt?
'Dat heb je als je een rups vindt die niet op
een plant zit; als je door het bos loopt en er
zit er een op je kleren. Als je de rups herkent
kun je weI nagaan van welke plant hij zal komen. Gewoon wat proberen is de enige oplossing.'
En als je buitenlandse soorten krijgt?
'Dan raakje in veel grotere problemen. Zelfs
al weet je de voedselplant, dan moet je die
nog maar in handen zien te krijgen. Dat is bij
mij uitgegroeid tot een tweede onderdeel van
de hobby: het in handen zien te krijgen van
voedselplanten. Het is me al meermalen overkomen, dat ik na jaren eindelijk de langgezochte plant in handen kreeg, maar dat ik er
een half jaar later achter kwam dat de rups
ook gewoon wilg eet!
'Je moet eigenlijk naast de kweek van vlinders ook een plantenkweek opzetten. Als vlinderkweker moetje een halve botanicus zijn.
Dat is een extra aantrekkelijke kant van de
hobby.'
Vanaf het prille begin is Jan bij de Vlinderstichting betrokken geweest. Nu gaat hij
ons verlaten om in Belize (dat ligt in Mid-

den-Amerika) het Shipstern Reserve te
gaan beheren. Behalve beheren gaat Jan
natuurlijk ook kweken. En zweten.
Afgelopen winter was hij er al voor een
orienterend bezoek. Toen is hij samen
met anderen begonnen met een vlinderkweek. Deze kweek levert poppen aan
de vele Engelse butterfly houses: zo
wordt vanqen uit het wild voorkomen. De
opbrengst wordt gebruikt voor het beheer
van het gebied. 'De meeste butterfly farms
krijgen tegenwoordig geen levend materiaal
uit het wild meer. Tot voor een paar jaar werden zij weI voorzien van uit het wild gevangen Ievend materiaal. Vooral in zuidoost Azie
ging men erop uit om vlinders te vangen en
per ijlbode naar Engeland te versturen. Dat
was heel vervelend vanwege het dierenleed
dat ermee gepaard ging. De vlinder zat toch
een paar dagen in een papillot. De praktijk
was, dat zestig procent het niet overleefde,
De laatste jaren worden steeds meer kwekerijen opgezet die poppen opsturen. Poppen zijn
veel gemakkelijker te versturen, de vlinder
merkt er niets van en je bent niet meer afhankelijk van wat je in het wild vangt.'
Waarom wordt er niet in Engeland zeit gekweekt?
'Dat is puur een kostenkwestie. Veel beesten
kun je in een gematigd klimaat best kweken.
Als je het op grote schaal wilt doen, kom je
toch in problemen. Je krijgt problemen met
ziektes, verversing van je genetisch materiaal
en je voedselvoorziening. Het kost te veel om
steeds voedselplanten te moeten kopen of te
kweken. Je hebt dan toch weI een kas nodig.
Voor de meeste beesten is het verreweg het
goedkoopst om ze ter pIekke te kweken, waar
de voedselplant gewoon inde tuin groeit of
gekweekt kan worden. De arbeidskosten spelen natuurlijk ook een rol.
.'Wat ook meespeelt is, dat de vlinderhuizen
zoveel mogelijk vormen en kleuren willen laten zien. Je kunt hier echtermaar een klein
aantal soorten met hun voedselplanten kweken. De keus is in de landen van herkomst natuurlijk veel groter.'
Hoeveel soorten ga je in Belize kweken?
'Dat weer ik nog niet. Toen ik er afgelopen
winter was, werd er een tiental soorten op regelmatige basis gekweekt. Ik heb een inventa-
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risatie gemaakt van wat er in het bos zat. In

gemakkelijk kunt doorbreken. Als je een

drie maanden tijd kwam ik op 128 soorten. Ik

soort het hele jaar door wilt hebben moet je

schat dat er zo'n 200 soorten zullen voorko-

bovendien de voedselplanten door gaan kwe-

men. Daarvan zullen zo'n veertig

a vijftig

ken in dure kassen. Jullie weten het zelf: zelfs

soorten potentieel gekweekt kunnen worden.

de Dagpauwoog heeft in Nederland maar ren

Er zijn bijvoorbeeld veel soorten die in boom-

generatie. Je moet kunsten uithalen om deze

kruinen leven, wat vaak zulke wilde vliegers

soort door te kunnen kweken.'

zijn dat zij zich zelfs in een heel grote vlinderkas niet zullen handhaven. Ret heeft dan geen
zin om die te gaan kweken. '

Is er in de tropen dan geen sprake van
generaties?
'Non, eh, in feite is er onvoorstelbaar weinig

VeeI soorten zijn natuurlijk nog nooit onderzocht. Hoe kom je aan de juiste voedselplanten?
'Dan komt het weer

op je Fingerspitzenge-

fuhl aan. Je moet die plant zelf weten te vin-

van bekend. Ik heb weI gezien dat er een duidelijke seizoensvoorkeur

voor de natte tijd is.

Ret is niet bekend of de vlinders zich het hele
jaar door voortplanten of datze ook een soort
rustpauze kennen als ei, rups of pop. Ret is
natuurlijk heel interessant om dat uit te gaan
zoeken.

Zo'n vlinder kan er dagen
over doen, ik niet

'Ret is ook niet bekend waar dan zo'n eventuele rustpauze door veroorzaakt wordt: In Nederland is het de daglengte waar veel rupsen
op reageren. Temperatuur is ook een duidelijke faktor. Beide parameters spelen in de tropen natuurlijk geen

rol, De luchtvochtigheid

den. Een hoop geluk is onontbeerlijk. Je moet

is daar wei een punt, maar hoe dat dan pre-

zoeken en hopen dat je er toevallig tegenaan

cies werkt... Daglengte is in een laboratorium-

loopt. En zelfs al weet je dan welke voedsel-

situatie gemakkelijk na te bootsen, maar nie-

plant je nodig hebt, ben je nog niet noodzakelijkerwijs uit de brand. De diversiteit van

mand heeft dat ooit met luchtvochtigheid
geprobeerd.

plantesoorten is daar zo groot, dat het soms

'Ik heb zelf een keer zoiets gehad met een

heel moeilijk is om een exemplaar te vinden.

page uit Arabie. Ik had een mooi aantal pop-

Die vlinder kan er rustig dagen over doen,

pen gekweekt, maar ze kwamen niet tegelijk

maar ik niet. Als je de plant dan gevonden

uit. Zo nu en dan kwam er eens eentje uit,

hebt, kun je het best wachten tot hij zaad zet

maar nooit twee tegelijk, dus ik kon niet ver-

of je neemt stekken en je kweekt verder.'

der kweken. Dat yond in natuurlijk heel vervelend: ik hield steeds minder over en kon

.Als je de planten erbij kweekt, leg je je
wei op een aantal vlindersoorten vast.

niet doorkweken. Totdat ik een noodgreep uithaalde door de poppen in een glazen cylinder

'Ja. In het begin is het veel uitproberen. Er

te stoppen, de cylinder warm weg te zetten en

zullen altijd wel nieuwe soorten bij blijven

de zaak flink vochtig te houden. Dat doe ik ei-

komen omdat je toevallig iets nieuws in han-

genlijk nooit graag, want een hoge luchtvoch-

den krijgt of omdat je iets wilt uitproberen.

tigheid bevordert ziektes, dus ik heb geleerd

Maar ik denk dat na een aantal jaren een zekere stabilisatie zal optreden. Je beperkt je tot

daar voorzichtig mee te zijn. Binnen een

de successoorten en dat zullen er uiteindelijk

men. Warmte en een hoge luchtvochtigheid

misschien zo'n twintig tot vijfentwintig zijn.'

was voor die soort blijkbaar een teken om

maand was alles vrijwel tegelijkertijd uitgeko-

massaal uit te komen. Er is geen boekje waar-

Waarom zitten in de Engelse vlinderhuizen tropische soorten en geen inheemse
soorten, die toch ook heel mooi zijn?

in je dat kunt vinden, je moet het zelf uitvinden.'

'Een kas is moeilijker gevuld te houden met

Gaje nog nieuwe soorten ontdekken?

inheemse soorten. De meeste hebben jaarcy-

'Ik denk het niet. Midden Amerika is op zich

eli van een of twee generaties die je niet zo

redelijk doorvorst. Daar hoef je op vlinderge-
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ied weinig te verwachten. Misschien zal ik

de Populierepijlstaart

te onderzoeken. Daar

soorten ontdekken waarvan men niet wist dat

kun je misschien wel wat mee, maar met die-

zij ill Belize voorkomen. De meeste kans op

zelfde duizend manuren kun je wellicht tien

nieuwe soorten heb je in afwijkende gebie-

dagvlindersoorten

onderzoeken. Dat kun je

den: geIsoleerde eilanden, bergtoppen en der-

beter doen, want dan kun je beheersmaatrege-

gelijke. Het gebied waar ik heen ga is deel

len opstellen omdatje meer weet. Je gebruikt

van een groter geheel, dus de kans dat ik daar

de dagvlinders ais indicator voor het hele eco-

iets unieks vind is niet zo groot.'

systeem.'

s er weI behoefte aan om
aIIes over nachtvIinders
weten?

te

Stellen nachtvlinders dan niet heel andere eisen dan dagvlinders?
'Nee. Ik heb weI de indruk dat veel nachtvlinders minder kIimaatgevoeIig zijn. Daar moet

ik ook voorzichtig mee zijn, want van de pijlstaarten heb ik de indruk dat de W oIfsmelk. pijlstaart en de Glasvleugelpijlstaart

als ge-

volg van verslechterende zomers verdwenen

Jarenlang kon u uw pijlstaa
ingen naar Meerman opsturen; hij zette ze
op een rij, speurend naar verspreidingspatronen. Ecologisch onderzoek is nooit
van de grond gekomen. Dat is jammer,
want de ecologie van nachtvlinders is
nog weinig onderzocht. Meerman denkt
dat goed ecologisch onderzoek naar
nachtvlinders zeer moeilijk en wellicht
overbodig is.

dan wel sterk achteruitgegaan

'Dagvlinders kun je in het terrein gaan observeren. Van nachtvlinders zie je alleen dat

ders niet bekend. Vele mensen hebben keurig
soortenlijsten van nachtviinders bijgehouden,

het beest op de lamp afkomt. Je kunt weI wat

maar de oorzaken van achteruitgang, zijn niet

conclusies trekken doordat je sommige bees-

onderzocht. Ais je in uitstervingspercentages

zijn. Je hebt al-

tijd peri odes met mooie en slechte zomers.
Als de biotopen in takt zijn kan een soort weI
een dreun krijgen, maar als de biotopen achteruit lopen en zo'n soort krijgt dan"een klap
door het weer, dan kan hij zich vaak niet
meer herstellen. Hij is dan wel door het weer
verdwenen, maar kan niet terug komen door
menselijke fouten.
'Helaas zijn de biotoopeisen van nachtvlin-

ten alleen in een bepaald soort terrein tegen-

gaat kijken, net zoals jullie die voor de dag-

komt, maar het meer fijngevoelige onderzoek

vlinders hebben, dan kom je denk ik aan het-

is achterwege gebleven. '

zelfde percentage ais bij dagvlinders. AIleen
is dat onbekend. En bovendien: wie mist ze?

Hoe zou je dat dan aan moeten pakken?

'Ik hoop dat iemand het pijistaartonderzoek

'Ik weet het, het is heel moeilijk. Net als bij

wil ovememen. Die persoon moet wel erg

dagvIinders stelt de vlinder andere eisen dan

goed gemotiveerd zijn; ik heb meermalen ver-

de rups. Je ziet vaak dat de vlinder in andere

zucht: 'Waar ben ik aan begonnen.' Bedenk

gebieden leeft dan de rups. De vlinder komt

je twee keer voor je het doet!'

aIleen in het leefgebied van de rups om eieren
af te zetten. Als je nachtvlinders vangt weet
je nooit of het een toevallige voorbi jganger is

Heb je nog een wijs woord voordatje ons
gaat verlaten?

of dat hij van plan was eieren af te gaan zet-

'Als je iets weet moet je het ook doorgeven.

ten.

Dat zou ik als boodschap willen uitdragen

'Het zou veel tijd kosten om dat uit te zoeken

aan aIle vlinderliefhebbers.

en ik weet niet of dat het wel waard is. Is er

voor jezelf ais je denkt dat het belangrijk is of

Hou kennis niet

wel behoefte aan om dat te weten? Als iets ge-

als anderen het belangrijk vinden. Ik heb al

makkelijker uit te zoeken is, is het ook ge-

zoveel informatie verloren zien gaan, .gewoon

makkelijker toepasbaar. Stel nou dat je dui-

omdat het nooit is opgeschreven. Ik vind dit

zend manuren investeert om de ecologie van

erg belangri jk.'

