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Joris Luypaert was van jongs af geïnteresseerd in de 
natuur. Via de schooltuin in Denderleeuw probeert hij 
jongeren warm te maken voor ecologisch tuinieren, 
vertrekkend vanuit de ervaring in zijn eigen tuin. 

Herkenning
De atalanta is een vrij grote, zwarte
trekvlinder. Opvallend zijn de oranje 
banden. Je vindt die helemaal onderaan 
bij de achtervleugels en dwars door de
voorvleugels. Aan de vleugelpunten 
zie je verscheidene witte vlekken. Aan 
de onderzijde van de vleugels zie je 
donkere vlekken. Als je in detail kijkt, zie 
je misschien wel de cijfers 1 en 8 staan, 
waardoor hij ook wel nummervlinder 
genoemd wordt. Een ander synoniem is 
admiraalvlinder of admiraal.

Voortplanting
De atalanta is een trekvlinder die jaarlijks
in Zuid-Europa overwintert en in de lente 
noordwaarts trekt. De rupsen, die in Zuid-
Europa in de vroege lente uitkomen, geven 
na verpopping mooie, helder gekleurde 
vlinders. Vrij snel na het uitsluipen vindt 
de paring plaats, zodat de vlinders na hun 
migratie bij ons aankomen met bevruchte 
eitjes.
De eitjes worden door de vrouwtjes 
afgezet op de bovenkant van bladeren van 
de brandnetel. Dat gebeurt een per een, 
liefst op een zonnige en niet al te droge 
plaats. De rupsen leven in tegenstelling tot 
die van de dagpauwoog elk in een eigen 
spinsel. Ze kunnen verscheidene kleuren 
hebben, gaande van grijs, over groen tot 
lichtgeel. Kenmerkend zijn de doorntjes 
op de rug en de zwarte kop. Na een viertal 
weken verpoppen de rupsen en na nog 
eens vier weken krijg je een prachtige 
vlinder te zien. Het is een zeer mobiele 
vlinder, die makkelijk grote afstanden kan 
afleggen op zoek naar geschikte plaatsen 
om te drinken en de eieren af te zetten. 
De mannetjes proberen aan bosranden of 
op beschutte locaties een territorium te 
veroveren. Elke dag opnieuw, en vaak een 
ander territorium.

In de tuin
De atalanta komt voor in allerlei biotopen
zoals tuinen, boomgaarden, bermen, 
ruigere vegetaties … Vanaf april zie je deze 
mooie vlinder in België en Nederland, tot 
diep in het najaar. Op de tegenwoordig 
algemeen voorkomende vlinderstruik kan 
je veel van deze zwarte vlinders spotten. 
Andere vaak gebruikte planten zijn 
koninginnenkruid, klimop en distels.
Een gevarieerde tuin met voldoende nec-
tarplanten, wilde hoekjes met brandnetels 
en een drinkplaatsje is ideaal voor deze 
vlinders. In de herfst vind je ze vaak in 
grote aantallen op rottend fruit, waar ze 
energie opdoen voor hun trektocht naar 
het zuiden. 
Laat dus gerust wat fruit liggen op de 
grond, je bewijst de vlinders er een dienst 
mee.
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