
LESBESCHRIJVING PIMPERNELBLAUWTJE: 

VLINDER 
ZOEKT MIER  

Onderwerpen

Levenscyclus/metamorfose van het pimpernelblauwtje, 

leefgebied pimpernelblauwtje, relatie pimpernelblauwtje 

en moerrassteekmier, mierennesten, invloed van mieren 

op hun leefomgeving. 

Doelen

• Leerlingen weten hoe de levenscyclus  

van een pimpernelblauwtje verloopt.

• Leerlingen weten aan welke eisen het leefgebied 

van een pimpernelblauwtje moet voldoen.

• Leerlingen weten hoe het pimpernelblauwtje  

afhankelijk is van de moerrassteekmier. 

• Leerlingen kennen enkele kenmerken van het nest  

van een moerrassteekmier. 

• Leerlingen weten hoe de mieren hun leefomgeving 

veranderen.  

Nodig

De volgende onderdelen op www.deltaindeklas.nl:

• Foto vlinder

• Clip De levenscyclus van vlinders

• Clip Het pimpernelblauwtje en zijn leefomgeving 

• Clip Het pimpernelblauwtje en de moerassteekmier 

• Clip Een warm nest 

Introductie

Laat de foto van de vlinder zien en maak een (digitale) 

mindmap over vlinders. Wat weten de leerlingen over 

vlinders? Zorg dat in ieder geval enkele van de volgende 

onderwerpen aan bod komen: 

• de volledige metamorfose van een vlinder van eitje 

naar vlinder

• dag- en nachtvlinders

• populaire vlinders (bijvoorbeeld kleine vos,  

dagpauwoog, koolwitje, vuurvlinder, citroenvlinder)

• veel vlinders leven van nectar. 

In deze les maken de leerlingen nader kennis met een  

bijzondere vlindersoort: het pimpernelblauwtje. De titel 

van de les is: Vlinder zoekt mier. Wat zou deze titel 

kunnen betekenen? 
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Kern 

De leerlingen maken zelfstandig de opdrachten  

op het werkblad. 

Afsluiting 

Bespreek de opdrachten na en bespreek eventueel de  

onderzoeksopdracht voor. Laat tot slot de making of clip 

zien. In hoofdstuk 4 van de algemene handleiding staan 

vragen die u hierbij kunt bespreken.

ONDERZOEKSOPDRACHT
De leerlingen gaan op zoek naar vlinders. Zie voor extra 

tips en verschillende vlindersoorten: www.vlindernet.nl.

ANTWOORDEN WERKBLAD

1. Levenscyclus van vlinders 

A.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Een volledige metamorfose of gedaantewisseling. 

C. In de pop-fase. 

D. Nectar uit bloemen. 

E. Het voedsel verschilt per fase. Een rups eet planten- 

materiaal, een vlinder nectar. 

F. Ze bestuiven bloemen als ze nectar komen zuigen. 

Hierdoor kunnen deze bloemen zich voortplanten.  

Ook vormen de rupsen, poppen en vlinders voedsel 

voor andere dieren.  

2. Eisen pimpernelblauwtje aan leefomgeving

A. In de zomer: van eind juni tot en met augustus. 

B. Bij de familie van de blauwtjes.

C. De grote pimpernel en de moerassteekmier. 

D. Waardplant.

E. De vlinder bestuift de waardplant, dat is nodig voor  

het voortbestaan van deze plant. 

F. De aanwezigheid van vochtige voedselarme graslanden 

waar de Grote pimpernel groeit en moerassteekmieren 

leven. 

G. In 1990 werd het pimpernelblauwtje uitgezet door 

de Vlinderstichting in natuurgebied de Moerputten 

van Staatsbosbeheer. Zie ook de les Reis door de tijd. 

(In het Roerdal komt een donker pimpernelblauwtje 

voor. Dit is een andere zeer zeldzame vlindersoort. 

Deze vlinder is op eigen kracht teruggekomen in 

Nederland.)

eitje rups

pop imago/vlinder
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4. Een warm nest 

A. De moerassteekmier wil een warm en vochtig klimaat  

in zijn nest. 

B. Hij leeft in vochtige gebieden en maakt daar zijn nest. 

Op de bovenste verdieping bouwen de mieren een  

solarium. Dat is een dakje van donkere zandkorrels dat 

de warmte van de zon opvangt en naar binnen voert.

C. Springstaartjes, bladluizen, sprinkhanen (en zelfs het 

broed van andere mieren).

D. Het springstaartje is voedsel voor de moerassteekmier. 

Dankzij springstaartjes overleven de moerassteekmieren 

in hun leefgebied. Indirect helpt het springstaartje dus 

ook het pimpernelblauwtje, omdat het ervoor zorgt dat 

er mieren leven.

E. De juiste vochtigheid en temperatuur is belangrijk voor 

de gezondheid van hun mierenbroed (eieren, larven, 

poppen).

F. Ze graven enorme gangstelsels, verplaatsen zand en klei- 

deeltjes, vangen en eten insecten, verspreiden zaden,  

verbeteren de grondstructuur en de eigenschappen van 

de bodem, regelen vochthuishouding in bodem, bieden 

onderdak aan andere soorten.

G. De bever (Zie de les: De bever, ingenieur van de rivier).

3. Afhankelijkheid van de moerassteekmier

A. Zodat de rups direct bij de juiste voedselbron is.

B. Een waardmier. 

C. De rups eet de larven en poppen van de mieren (het 

broed), overwintert en verpopt in het mierennest.

D. Nee, de gastheer ondervindt nadeel van de 

aanwezigheid van de rups in zijn nest. Het 

pimpernelblauwtje is een zogenaamde parasiet. 

E.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De rups verpopt zich. 

F. De vlinder heeft de moerassteekmier nodig om 

te kunnen overleven.  

TIP: WILT U NOG MEER AANDACHT BESTEDEN 
AAN VLINDERS? KIJK DAN EENS OP 
WWW.VLINDERINDEKLAS.NL EN OP 
WWW.VLINDERSTICHTING.NL.


