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Intussen lijkt het warmere weer de komende lente aan te kondigen, maar 
slechts een paar weken geleden was het nog bar koud, en lag er overal 
sneeuw. 
Wij kunnen ons lekker warm aankleden, of gewoon thuis de verwarming 
iets hoger zetten, maar wat met al wie buiten moet trachten te overleven, 
hoe doen ze dat? 
 
Vlinders in de winter? Dat lijkt even gek als sneeuw in augustus, en toch 
verzin ik dit niet. Meer nog: wintervlinders komen massaal bij ons voor in 
deze periode!  
Deze nachtelijke insecten floreren pas na de eerste nachtvorst en hebben 
van de kou hun sterkte gemaakt. Dat ze kunnen fladderen in de winter, is 
trouwens niet hun enige straffe eigenschap … 
Wintervlinders kunnen vliegen met een lichaamstemperatuur van amper 
5°C. De natuur heeft hen daarvoor perfect aangepast. Ze fladderen veel 
trager dan hun zomerse familieleden. Op die manier verbruiken ze minder 
energie.  
Ze mogen dan wel trager vliegen, toch hebben volwassen wintervlinders 
vrij goede overlevingskansen. Dat komt omdat de grootste vlindereters, 
vleermuizen, nu in winterslaap zijn.  
 
Wintervlinders hebben nooit honger! 
Ze verbruiken de reserves die ze als rups hebben opgedaan, want in 
volwassen stadium hebben ze niet eens een mond … Elk nadeel heeft z’n 
voordeel: ze hoeven geen energie te verspillen aan het zoeken naar 
voedsel.  
 
Over energie besparen gesproken: de vrouwelijke wintervlinder gaat 
daarin nog verder. Ze heeft geen vleugels en steekt al haar energie in het 
aanmaken van eitjes. Ze kruipt na het ontpoppen via een boomstam 
omhoog, in de hoop er een mannetje tegen te komen.  
De mannelijke wintervlinder zit hogerop te wachten op een vrouwtje. 
Tijdens de daad wil hij haar wel eens mee van de grond laten gaan, door 
de paring al vliegend verder te zetten.  
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Enkele dagen, maximaal een week: langer heeft een wintervlinder niet te 
leven. Dat kan ook niet, zonder te kunnen bijtanken met voedsel. Het 
vrouwtje verlaat in veel gevallen haar geboorteboom zelfs niet. Ze komt 
eruit als rups, verpopt zich tot vlinder en zet er haar eigen eitjes weer af. 
 
Een andere winterse fladderaar is de kleine vos, hij is duidelijk favoriet 
van België: hij draagt de kleuren van de Belgische vlag op zijn vleugels. 
Deze vlinder komt regelmatig in je tuin langs als er wat nectarplanten 
staan. De kleine vos die je in het vroege voorjaar ziet, heeft in je tuinhuisje 
overwinterd. Dankzij een soort anti-gel in zijn 'aderen' kan hij 
temperaturen tot -20° goed weerstaan. Het wijfje legt haar eitjes op een 
vers blad van de brandnetel. De vlinders die je vanaf begin juli ziet zijn de 
'kindjes' van deze wintervlinders. Ook zij laten er geen gras over groeien 
en beginnen direct aan de opvolging te werken. De mannetjes laten 
hierbij niet de kaas van de boterham eten en zijn agressief tegenover 
soortgenoten. Het is deze tweede generatie die bij het korten van de 
dagen een beschut winterkwartier opzoekt. En ... ook de anti-gel niet 
vergeet ... 
 
Een keertje lekker uitslapen: daarvan dromen de meeste mensen. Maar 
moet het dan meteen een half jaar duren? Zo lang houdt de alpenmarmot 
winterslaap in zijn holletje, dat hij van tevoren met gras heeft bekleed. Al 
naargelang de temperatuur houdt hij het zelfs 9 maanden vol. Voor een 
dusdanig comateuze slaap moet de alpenmarmot natuurlijk een 
behoorlijke vetreserve opbouwen. Daarom houdt hij zich ’s zomers vooral 
met een ding bezig: zoveel mogelijk vreten. ’s Winters kruipt hij dan in zijn 
holletje en laat zijn energieverbruik tot een tiende dalen: 2 keer 
ademhalen en 20 hartslagen per minuut. Normaal gesproken slaat het 
hart van een alpenmarmot 200 keer per minuut. 
  
Maar de langste winterslaper is, en dat klinkt misschien niet eens zo gek, 
één van de slaapmuizen. In België komen drie soorten voor: de hazelmuis, 
de eikelmuis en de relmuis. Die laatste wordt in de volksmond ook wel 
‘zevenslaper’ genoemd, omdat ze ‘s winters zeven (of acht) maanden 
lang, van oktober tot mei, in slaapstand doorbrengt. De overige maanden 
spendeert ze aan twee zaken van levensbelang: zich voortplanten én op 
zoek gaan naar voedsel. Daar word je pas moe van!  
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In uitzonderlijke gevallen kunnen relmuizen zelfs bijna het jaar rond in 
winterslaap verkeren. Ze zijn immers sterk afhankelijk van de 
zaadproductie van beukenbomen. In mastjaren (jaren met uitzonderlijk 
veel vruchten aan de bomen) floreren de zevenslapers. Maar in jaren dat 
de Europese beuk zo goed als geen zaad vormt, kunnen ze in de 
problemen komen. In het Wienerwald volgden Oostenrijkse onderzoekers 
zeventien relmuizen tijdens zo’n slecht beukjaar. Tot grote verrassing 
gingen sommige muizen al in juni of juli terug in winterslaap, zonder zich 
dat jaar voort te planten. Vijf van de onderzochte slaapmuizen werden 
zelfs pas na meer dan elf maanden weer wakker! Daarmee kapen ze met 
gemak de eerste plaats van langste winterslaap ter wereld weg! 
 
Terwijl ze in Nederland droomden van een rondje schaatsen op natuurijs, 
lijkt het leven onder dat bevroren water stil te staan. Toch bevriezen 
waterdieren niet. Hoe overleven vissen, waterinsecten en andere soorten 
dan onder het ijs?  
Op het water vormt zich een laag ijs wanneer de temperatuur onder nul 
zakt, en dat is niet per definitie slecht nieuws voor dieren. Die ijslaag heeft 
namelijk een isolerende functie. Het water onder de ijslaag zal trager 
afkoelen waardoor waterlopen, sloten en plassen niet tot op de bodem 
dichtvriezen. Net boven de bodem zakt de watertemperatuur dan ook 
bijna nooit tot onder het vriespunt. Dit maakt het mogelijk voor 
waterdieren om zelfs onder een dikke laag ijs actief te blijven. 
 
Maar hoe overleven waterdieren onder een laag ijs? 
Het merendeel van de kikkers en andere amfibieën gaat tijdens de winter 
in sluimerstand en houdt een (ondergrondse) winterslaap. Ze verblijven 
niet in open water, maar verstoppen zich in de sliblaag, in een holte of 
tussen planten en algen. Zo hebben ze absoluut geen last van een 
bevroren wateroppervlak. Sommige ongewervelde waterdieren zoals 
slakken en kokerjuffers (schietmotten) metselen hun huisje zelfs toe om 
de vrieskou letterlijk buiten te houden.  
 
Wat doen vissen en waterinsecten die wél actief zijn tijdens de 
wintermaanden? Deze dieren zijn doorgewinterde survivalexperten. Ze 
hebben allerlei manieren om te overleven onder het ijs. Eerst en vooral  



Overleven in de vrieskoude 
 

 

 The Frog – Maart 2021 

 

blijven ze ver weg van het ijs. Wanneer waterdieren in aanraking komen 
met ijskristallen, riskeren ze namelijk dood te vriezen in de ijslaag. Vissen 
trekken vaak weg uit kleine sloten en plassen op zoek naar diepere en 
warmere wateren. 
 
Stroperig, koud bloed 
Sommige amfibieën overwinteren wel in het water, zoals de meerkikker 
en sommige vinpootsalamanders. Temperaturen tussen 4 en 8°C zijn voor 
hen ideaal. Bovendien hebben amfibieën tijdens hun winterrust veel 
minder zuurstof nodig. Daarnaast kunnen de lichaamsdelen en 
lichaamssappen van een kikker soms gedeeltelijk bevriezen zonder dat 
het beestje daar iets aan overhoudt. Hoe? Dankzij een hoge suikerspiegel. 
Deze kikkers produceren grote hoeveelheden glucose in de lever die 
werkt als antivriesmiddel. Hun bijna stroperig bloed met hoge 
suikerconcentratie houdt de vorming van ijskristallen tegen bij 
temperaturen tot wel -8 graden. 
Ook waterinsecten hebben handige, inwendige voorzieningen 
meegekregen van Moeder Natuur om de vorst te overleven. Zo maken 
sommige insecten de reflex om ‘volledig te (re)laxeren’: ze maken hun 
hele maag- en darmstelsel leeg. Doen ze dat niet dan zouden 
overgebleven voedingsdeeltjes condenseren en bevriezen. Door alles weg 
te spoelen, verhinderen ze dat er inwendig ijskristallen ontstaan die hun 
bloedvaten, celmembranen en weefsel beschadigen. 
 
Natuurlijk antivriesmiddel 
Andere waterdieren hebben net zoals de sneeuwvlo en sommige vlinders 
een voorraadje antivries in hun lichaam zitten. In 1950 al ontdekten 
onderzoekers deze bijzondere aanpassing bij poolvissen. Zij zwemmen 
dag in dag uit in water dat -2°C koud is. Samen met hun eten en drinken 
krijgen ze constant kleine ijskristallen binnen. Andere vissen zouden 
instant bevriezen want het vriespunt van vissenbloed ligt op -0,9°C. Toch 
blijft het bloed van de antarctische poolvissen stromen dankzij 
antivrieseiwitten. Deze beschermende eiwitten beïnvloeden de 
watermoleculen waardoor het ijskoude water vloeibaar blijft. Zonder deze 
eiwitten zouden de poolvissen simpelweg lek geprikt worden door de 
steeds groter wordende ijspegels- en kristallen in hun lichaam.  
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Welk effect de eiwitten exact hebben op de watermoleculen om de 
vorming van ijskristallen af te zwakken, wordt tot op de dag van vandaag 
verder onderzocht. Onderzoekers hopen snel een antwoord te vinden. 
Eens ze weten hoe ze de vorming van ijskristallen precies kunnen 
voorkomen, kunnen ze nieuwe toepassingen ontwikkelen. Denk maar aan 
diepgevroren voedsel nog langer bewaren of het transport van 
transplantatieorganen vergemakkelijken. Of hoe we altijd kunnen bijleren 
van onze natuur!  
 
Een andere overlevingsstrategie is: dicht bijeen is warm! 
Keizerspinguïns bijvoorbeeld zijn extreem goed in staat om warm te 
blijven in de ijskoude Antarctische winters. In de dichte kluwens die ze 
vormen, soms van wel honderden vogels, wordt de warmte zo goed 
vastgehouden dat de pinguïns het er niet heel lang kunnen volhouden: ze 
krijgen het te heet. Wetenschappers ontdekten in 2015 dat de 
temperatuur in het midden van de groep kan oplopen tot zo'n 38 graden 
Celsius. 
 
Dit is voor de volgende winterduik misschien een optie, in plaats van 
verwarmde onderkleding. Gewoon in een cluster van meerdere duikers 
bijeen duiken, en voldoende roteren zodat de binnenste duiker het niet te 
warm krijgt! Of je dan veel te zien krijgt van het onderwaterleven is 
natuurlijk een andere zaak … 
 
Kristina 
 
 


