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Abstract: A short survey is given on the ideas on the ecological significance of migration in insects, especially in 

Lepidoptera. In this context the widening of the migration concept is explained, and some examples of field studies are 

discussed. 
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Het denken over de oecologische achtergron¬ 

den van het migreren van insekten - en we 

denken hierbij speciaal aan de vlinders - heeft 

een moeizame ontwikkeling doorgemaakt. Dit 

is vooral het gevolg van het feit, dat pas in 

recente tijd het grote belang van de verplaatsin¬ 

gen van insekten door de oecologen ten volle 

is herkend. Omgekeerd namen veel onderzoe¬ 

kers, die zich met de bestudering van trek 

bezighielden, nauwelijks notitie van de vorde¬ 

ringen, die op het gebied van de oecologie 

werden gemaakt. Daarbij komt nog, dat de 

gehanteerde definities voor migratie en aanver¬ 

wante begrippen sterk uiteenlopen. 

Tot voor kort beperkte zich het onderzoek 

naar migratie bij vlinders hoofdzakelijk tot de 

registratie van massavluchten en verplaatsin¬ 

gen over grote afstand. De aandacht ging daar¬ 

bij vooral uit naar het gedrag van de migran¬ 

ten, die afkomstig waren uit verre streken, 

zoals het mediterrane gebied. Dit zijn de mi¬ 

granten, waarvan de eventuele nakomelingen 

in onze streken ’s winters vrijwel alle weer uit¬ 

sterven. Veel feitenmateriaal over het gedrag 

en de oriëntatie van dit type migranten is bij¬ 

eengebracht in de twee bekende boeken van 

Williams (1930; 1958), waarin vooral de vlin¬ 

ders aan de orde komen. Williams verstaat 

onder insektentrek een periodieke, ononder¬ 

broken beweging in één richting; het dier werkt 

daaraan zelf mee en het oefent invloed uit op 

de richting. Dit heeft - zo vervolgt de definitie 

- tot resultaat, dat het dier verdwijnt van de 

plaats, waar het zich tevoren ophield. 

Rond 1960 merkte men de frappante over¬ 

eenstemming op tussen de gedragingen van 

insekten die migreren en insekten die in dia- 

pauze gaan. Zo ontstond het idee, dat zowel 

migratie als diapauze strategieën zijn om aan 

minder gunstige milieuomstandigheden te 

kunnen ontsnappen (Kennedy, 1961). Bij de 

diapauze vindt deze ontsnapping plaats in de 

tijd, bij de migratie in de ruimte. 

De volgende stap - en die heeft geleid tot de 

integratie van de migratieproblematiek in de 

oecologie - is gezet door Southwood (1962). 

Southwood stelde vast, dat migreren een dwin¬ 

gende noodzaak is voor insekten, die in efe¬ 

mere (dat wil zeggen vergankelijke) milieus le¬ 

ven. In zijn visie wordt de drijvende kracht 

voor het migreren gevormd door de habitat. 

De noodzaak tot migreren bestaat eveneens 

voor populaties, die bewoners zijn van hetero¬ 

gene habitats, waarbinnen de geschikte plekjes 

zich steeds op andere plaatsen bevinden. 

Het zal duidelijk zijn dat migratie volgens 

Williams’definitie niet op de zoëven genoemde 

situaties van toepassing is. Dergelijke verplaat¬ 

singen over meestal geringe afstanden duidde 

men vaak aan met de termen dispersie of zwer¬ 

ven. Evenmin zou volgens de definitie van Wil¬ 

liams het onvrijwillige transport van insekten 

door de wind - en dat vindt massaal plaats - 

als migratie kunnen worden beschouwd. Bo¬ 

vendien heeft Williams’ definitie van de zijde 

van de oecologen kritiek ondervonden, omdat 

daarin het resultaat (de verplaatsing) en het 

middel waarmee dit wordt bereikt (bepaalde 

gedragingen) worden verenigd. Verwijdert 

men het „middel” uit de definitie van Williams, 
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dan resteert alleen de „verplaatsing” en aldus 

werd migratie inderdaad door Baker (1978) in 

zijn grote boek over de evolutionaire oecologie 

van de migratie bij dieren gedefinieerd. Vol¬ 

gens deze ruime opvatting van migratie is de 

trek van de doodshoofdvlinder (Acherontia 

atropos (Linnaeus)) vanuit het mediterrane ge¬ 

bied een extreem voorbeeld uit een continue 

reeks van verplaatsingspatronen. Aan de an¬ 

dere kant van dit continuum bevindt zich de 

verplaatsing van een rups door middel van een 

spinseldraad van de ene boom naar de andere, 

zoals bij de kleine wintervlinder (Operophtera 

brumata (Linnaeus)) voorkomt. 

Vóór de visie van Southwood pleit, dat een 

groot deel van de in het boekje over de Neder¬ 

landse trekvlinders van Lempke (1972) ge¬ 

noemde soorten gebonden is aan ruderale ve¬ 

getaties, dat wil zeggen aan planten uit efemere 

milieutypen. Ook onder de micro’s treft men 

hiervan voorbeelden aan, zoals het koolmotje 

(.Plutella xylostella (Linnaeus); Plutellidae), 

Udea ferrugalis (Hübner); (Pyralidae) en 

Nomophila noctuella (Denis & Schiffermül¬ 

ler); (Pyralidae). 

Lange tijd heeft men gemeend dat het type 

migratie, waarbij insekten zich ver buiten hun 

eigenlijke verspreidingsgebied begeven, alleen 

verklaarbaar zou zijn, wanneer hun nakome¬ 

lingen in de herfst naar het zuiden terugkeer¬ 

den. Zulke retourvluchten zijn maar zelden 

waargenomen. Wanneer dergelijke migranten 

worden gezien als bewoners van efemere mi¬ 

lieus, die bij het migreren extreem grote afstan¬ 

den afleggen, wordt dit laatste begrijpelijk. 

Al vaker was gewezen op het grote verschil 

tussen de problemen waarmee populaties in de 

stabiele milieus te maken hebben en die waar¬ 

voor de populaties in de efemere oecosystemen 

zich gesteld zien. Mac Arthur & Wilson (1967) 

hebben deze gedachte nader uitgewerkt. Het 

tijdelijk karakter van woonplaats gebiedt een 

snelle exploitatie, dat wil zeggen een hoge re- 

produktiecapaciteit en een korte ontwikke- 

lingstijd. De dieren die aan deze milieus zijn 

gebonden, moeten, zoals Southwood al duide¬ 

lijk naar voren had gebracht, over goede ver- 

breidingsmogelijkheden beschikken, teneinde 

de dan weer hier en dän eens daar ontstane, 

geschikte milieus te kunnen bereiken. Wat de 

micro’s betreft kunnen we hierbij denken aan 

tineiden, waarvan de rupsen in de vacht van 

een kadaver leven of aan momphiden, waar¬ 

van de rupsen aan wilgeroosje (Chamaenerion 

angustifolium (Linnaeus) Scopoli)) op een 

kap vlakte gebonden zijn. 

Aan de andere kant zijn er populaties die 

milieus bevolken, die gedurende langere tijd 

onveranderd blijven, zoals bij ongestoorde cli- 

maxvegetaties het geval is. Concurrentie, pre- 

datie en parasitisme zullen hier van veel groter 

belang zijn, dat wil zeggen dichtheidsafhanke- 

lijke processen zullen hier een overheersende 

rol spelen. Voor het begrip dichtheidsafhanke- 

lijk wordt verwezen naar Klomp & Van der 

Meijden (1985). 

Refererend aan het logistisch model voor de 

populatiegroei worden de organismen, die zo 

snel mogelijk de beschikbare milieus kolonise¬ 

ren, „r-strategen” genoemd. De organismen in 

de aan weinig veranderingen onderhevige mi¬ 

lieus worden als „K-strategen” aangeduid. Im¬ 

mers, laatstgenoemde populaties worden voor¬ 

namelijk geconfronteerd met problemen, die 

verband houden met het handhaven van het 

niveau „K” uit het logistische model. Dit ni¬ 

veau „K” zal echter door de „r-strategen” zel¬ 

den worden bereikt, omdat die steeds druk in 

de weer zijn met het opbouwen van nieuwe 

populaties. Derhalve bevinden de aantallen 

van deze populaties zich eigenlijk steeds in het 

stijgende gedeelte van de logistische curve. 

Vanzelfsprekend zijn alle populaties niet ge¬ 

riefelijk in deze beide extremen in te delen, 

omdat in werkelijkheid van een continuum 

sprake is. Men zal dan ook worden geconfron¬ 

teerd met soorten, die in meerdere of in min¬ 

dere mate K- of r-strateeg zijn dan andere. 

Onderzoek naar de oorzaken en de gang van 

zaken bij migratie van vlinders in het veld is 

technisch erg lastig. Dit heeft tot gevolg gehad 

dat daarover tot dusver maar betrekkelijk wei¬ 

nig gegevens zijn gepubliceerd. Sommige oeco- 

logen zijn dan ook van mening, dat migratie in 

werkelijkheid nog van veel grotere betekenis is, 

dan men tot dusver al heeft kunnen vaststellen. 

Zij veronderstellen, dat insekten bij hoge popu¬ 

latiedichtheden veelvuldig emigreren en op 
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plaatsen terechtkomen waar de aantallen lager 
zijn (Taylor & Taylor, 1983; Taylor, 1986). 
Daardoor ontwijken deze insekten zeer hoge 
populatiedichtheden met de daarmee gepaard 
gaande grote dichtheidsafhankelijke sterfte. 
Dit zou betekenen, dat migratie zich niet zou 
beperken tot de r-strategen, zoals Southwood 
meende, maar ook bij K-strategen vaak voor¬ 
komt, doordat hun aantallen in veel gevallen 
worden gereguleerd door dichtheidsafhanke¬ 
lijke migratie. Wordt deze zienswijze door de 
feiten ondersteund? 

In Nederland is op de Hoge Veluwe de mi¬ 
gratie van de dennespanner (Bupalus piniaria 
(Linnaeus)) uitvoerig onderzocht door Botter- 
weg (1978). Hij concludeerde dat migratie van 
adulten in het veld slechts in geringe mate op¬ 
trad en hij achtte het bovendien onwaarschijn¬ 
lijk, dat deze verplaatsingen dichtheidsafhan- 
kelijk zouden zijn. Anderzijds zijn van de den¬ 
nespanner uit ons land opvallend veel waarne¬ 
mingen bekend van vlinders, vooral van 
wijfjes, die ver van de voedselplant op licht 
werden gevangen (Lempke, 1970). Bij de in 
Canada bestudeerde sparreknoprups (Choris- 

toneura fumiferana (Clemens); Tortricidae) 
bleek, dat de migratie van de vlinders aanzien¬ 
lijk kan zijn, maar daarbij kon geen dichtheids- 
afhankelijkheid worden vastgesteld (Morris, 
1963). Ook bij de grijze lariksbladroller 
(Zeiraphera diniana (Guenée); Tortricidae), 
die in de Zwitserse Alpen werd bestudeerd, kan 
migratie van de adulten een belangrijke rol 
spelen bij het tot stand komen van de aantallen 
en bij deze soort kon bovendien dichtheidsaf- 
hankelijkheid worden aangetoond (Bakens- 
weiler & Von Salis, 1975). Dempster (1971) 
stelde bij de jacobsvlinder (Tyria jacobaeae 
(Linnaeus)) in Engeland vast, dat dichtheidsaf¬ 
hankelijke migratie zowel bij de vlinders als bij 
de rupsen optrad. 

Samenvattend moeten we in de eerste plaats 
opmerken, dat het veldonderzoek naar ©ecolo¬ 
gische achtergronden van migratie nog in de 
kinderschoenen staat. Voorts kunnen we vast¬ 
stellen, dat veel feitenmateriaal pleit voor de 
juistheid van de hypothese van Southwood. 
Evenwel, de zienswijze van de Taylor’s, die veel 
moeilijker te verifiëren is, wordt gesteund door 

de resultaten van een aantal veldonderzoekin- 
gen. 

De integratie van migratie in de oecologie 
heeft gevolgen gehad voor het populatiecon- 
cept. Het inzicht, dat verplaatsingen bij insek¬ 
ten veel vaker voorkomen dan men veronder¬ 
stelde, heeft de populatie zo mogelijk nog 
ongrijpbaarder gemaakt dan deze al was. Dit 
wordt bijvoorbeeld geïllustreerd door het on¬ 
derzoek van Connor et al. (1983), die dertig 
soorten bladmineerders op individuele bomen 
bestudeerden. Op deze bomen, die door 
kooien van de buitenwereld waren afgesloten, 
stierven de mineerders spoedig uit. De bij hun 
veldexperimenten verkregen resultaten sugge¬ 
reren, dat de subpopulaties op de onderzochte 
bomen tot stand zijn gekomen door immigra¬ 
tie vanuit andere subpopulaties, die persistent 
zijn. Migratie moet eveneens ten grondslag lig¬ 
gen aan de grote hoeveelheid vouwmijnen, die 
men in het najaar op straatbeplanting kan aan¬ 
treffen, zoals bijvoorbeeld die van Phyllo- 
norycter plaiani (Staudinger) (Gracillariidae) 
op plataan (Platanus sp.). Immers, jaarlijks 
worden de afgevallen bladeren (inclusief de 
popjes) opgeruimd! 
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