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Jacques van der Neut schrijft in Van Nature over opvallende

waarnemingen in de natuur. Hij werkt als boswachter in De

Biesbosch. Daarnaast is hij een verwoed natuurfotograaf.

I
n tegenstelling tot alle andere
Nederlandse planten onder-
scheiden brandnetels zich door
het bezit van brandharen. Na
aanraking ontstaat er door het

vrijkomen van histamine – dezelfde
stof die bij insectenbeten jeuk ver-
oorzaakt – een branderige pijn. Bijna
iedereen typeert de brandnetel als
‘onkruid’ dat in een mum van tijd
tuinen en cultuurland kan veroveren.
Met de brandnetel valt dus weinig
eer te behalen. 

De groene ‘prikplanten’ vertakken
zich sterk, waardoor zij gewoonlijk in
grote groepen voorkomen. De grote
brandnetel is bij uitstek een stikstof-
minnende plant. Hoe meer voedings-
stoffen (zoals nitraat en stikstof) de
bodem bevat, des te groter wordt het
concurrentievermogen, dus des te
sterker breidt de plant zich uit ten
koste van andere gewassen. 

Soorten
De brandnetelfamilie heeft over
bijna de hele wereld vertegenwoordi-
gers en bestaat uit meer dan 500
soorten. De meeste komen voor in
tropische en subtropische gebieden.
Tot de Nederlandse flora worden vier
soorten gerekend, te weten twee
soorten glaskruid en twee soorten
brandnetel. 

Een lans breken voor brandnetels
valt niet mee, maar deze planten ver-

vullen toch een belangrijke functie.
Zo nestelen nachtegalen en bosriet-
zangers bijvoorbeeld graag tussen de
brandnetels. De rupsen van een aan-
tal dagvlinders zijn er zelfs afhanke-
lijk van. Zij zijn zeer kieskeurig en
eten niet of nauwelijks van andere
plantensoorten. Rupsen van de dag-

pauwoog, de kleine vos en de gehak-
kelde aurelia zijn verzot op brandne-
tel. De eerste twee zijn behoorlijk in-
geburgerd, de gehakkelde aurelia is
minder bekend. Het is een algemene
standvlinder die vooral te vinden is
op vochtige plaatsen in de ruigten
langs bosranden, bospaden en open

plekken in bossen, soms ook in tui-
nen en parken in een bosrijke omge-
ving. De vlinder valt op door de typi-
sche, gekartelde vleugelrand. Als
deze vlinder van dichtbij kan worden
bekeken, valt het witte tekentje op
aan de onderzijde van de vleugels.
Het lijkt op de letter c, zoals de La-
tijnse soortnaam (c-album) al bena-
drukt. 

Territorium
De gehakkelde aurelia vliegt meestal
alleen. De vlinder heeft een krachtige
vlucht waarbij glijvluchten worden
afgewisseld met snelle vleugelslagen.
Het mannetje verdedigt zijn territo-
rium vanuit een zonnige en warme
plek in een struik of boom op onge-
veer 2 tot 3 meter hoogte. Een paar
dagen achtereen is dat zijn vaste stek
en hij zoekt zijn voedsel dan in tui-
nen en ruigten. In het najaar zuigt de
gehakkelde aurelia aan rottend fruit.
Ook kan de vlinder drinkend worden
waargenomen bij plassen op een pad
of op mest. 

Voor de rups van de gehakkelde
aurelia is de brandnetel de belang-
rijkste waardplant. Een waardplant
of gastheer is een plant waarop een
organisme of virus de bestanddelen
vindt die nodig zijn voor de groei en
vermeerdering. Zo’n organisme kan
een insect, rups, schimmel, bacterie
of een (half)parasitaire plant zijn. 

! Brandnetels vervullen een belangrijke functie voor de rupsen van diverse soorten

dagvlinders. 

! De gehakkelde aurelia heeft een opvallend gekartelde vleugelrand.
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Brandnetels kunnen doorgaans rekenen op weinig sympathie. De planten hebben geen

opvallend gekleurde bloemen of een bedwelmende geur. Desondanks zijn zij voor

dagvlinders zoals de dagpauwoog, de kleine vos, de gehakkelde aurelia en de atalanta van

levensbelang. Het zijn niet de vlinders die van deze plant eten, maar de rupsen.

SCHUBBEN

Kleure"ect door weerkaatsend licht
De vleugels van een

vlinder zijn bedekt

met ontelbare micro-

scopische schubben.

De schubben kunnen

diverse vormen heb-

ben, van bloemvormig

tot afgerond, ovaal,

rond, speervormig,

ruitvormig of haarvor-

mig. De schubben zijn

dakpansgewijs ge-

rangschikt en bevatten

pigmenten. Bij de

meeste vlinders wor-

den de spectaculaire

kleureffecten echter

niet veroorzaakt door

pigment in de vleugel-

schubben, maar draait

het om weerkaatsend

licht. De waargenomen

kleur kan zodoende

veranderen met de in-

valshoek; de intensiteit

van de kleur wordt

sterker bij erop vallend

licht. Dankzij de dak-

panstructuur van de

schubben rollen water-

druppels van de vleu-

gels, zoals regen van

een leien dak. De

schubben zijn kwets-

baar en breken gemak-

kelijk af. Zij groeien

niet meer aan en daar-

door vertonen oudere

vlinders een ‘gesleten’

of ‘afgevlogen’ (kaal)

uiterlijk. Sommige vlin-

ders hebben zoge-

noemde vensters in de

vleugels. Dit zijn onge-

schubde vlakken tus-

sen de aderen die ge-

woonlijk doorzichtig

zijn.
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! De vleugels van vlinders zijn bedekt met

microscopische schubben. 

Voor de

rups van de

aurelia is de

brandnetel

erg belangrijk

Vlinder blij met brandnetel


