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Om het behoud van de Spaanse vlinderrijkdom 

door 

R. DE JONG 

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden 

ABSTRACT. — The recent book by M. G. de Viedma & M. R. Gomez Bustillo - Libro Rojo 

de los Lepidopteros Ibéricos. Inst. Nacional para la Conservaciôn de la Naturaleza, Madrid. 

1976 is reviewed; the precarious situation of many local butterfly species and subspecies is 

stressed. It is hoped that legal measures will be taken to prevent their ultimate extinction. 

M. G. de Viedma & M. R. Gomez Bustillo - Libro Rojo de los Lepidopteros Ibericos. Inst. 

Nacional para la Conserv. de la Naturaleza, Madrid. 1976. Te bestellen bij: SHILAP, Apartado 

no. 331, Madrid. 325 pesetas. 

Dit jaar kon Spanje zich verheugen in een toeristisch bezoek van ongeveer 34 miljoen 

buitenlanders. Onder hen bevonden zich ongetwijfeld weer heel wat lepidopterologen. Hoewel 

de belangstelling met het hoger worden van de levensstandaard verschuift naar verder gelegen 

landen, zoals Iran en Afghanistan, is Spanje bij vele vlinderverzamelaars in West-Europa nog 

zeer in trek door een kombinatie van bereikbaarheid, mooi weer en een rijke fauna met 

verscheidene endemische soorten. Aanvankelijk waren het vooral niet-Spanjaarden, die de 

Iberische vlinderrijkdom exploreerden en ook wel exploiteerden. Bekend uit het begin van deze 

eeuw is bijvoorbeeld de Italiaanse familie Querci, die talloze Spaanse vlinders verzamelde en 

verhandelde. Ook in Spanje echter ontwaakte de belangstelling voor de vlinders en deze wordt 

de laatste jaren vooral gestimuleerd door de in 1973 opgerichte vereniging SHILAP (Sociedad 

Hispano-Luso-Americana de Lepidopterologia) en door de uitgave van het seriewerk “Mari- 

posas de la Peninsula Ibérica”, waarvan nu drie delen verschenen zijn. Vele nieuwe 

vindplaatsgegevens zijn hierdoor bekend geworden en een groot deel van Spanje mag nu als 

redelijk goed bekend beschouwd worden wat de vlinders betreft. 

De rijkdom is echter sterk gelocaliseerd. Hiervoor zijn twee belangrijke oorzaken aan te 

wijzen. In de eerste plaats heeft de ontbossing, waarvoor de eerste aanzet van voor het begin van 

onze jaartelling dateert, het Spaanse landschap dermate aangetast, dat in grote gebieden voor 

vele diersoorten het geschikte biotoop beperkt is tot de onmiddellijke omgeving van al dan niet 

tijdelijke waterloopjes. Wie, zoals schrijver dezes, in de provincie Almeria tijdens zware 

voorjaarsregens enorme hoeveelheden grond in de richting van de kust heeft zien spoelen, zal 

zich over het woestijnachtige karakter van verschillende gebieden nauwelijks verbazen. 

Daarnaast zijn grote gebieden in Spanje van nature zo droog, dat een steppevegetatie de 

natuurlijke begroeiing vormt en het meeste dierenleven van nature al in de nabijheid van 

beekjes en riviertjes geconcentreerd is. De tweede belangrijke oorzaak voor het sterk 

gelocaliseerd zijn van de vlinderrijkdom is gelegen in het feit, dat Spanje, hoewel erg bergachtig, 

weinig hoge gebergten kent, die bovendien ver uiteen liggen. Dit heeft er enerzijds toe geleid, 

dat met het droger en kaler worden van het landschap een deel van de vlinderfauna in de 

tamelijk geïsoleerd gelegen, vochtiger en dichter begroeide gebergte-streken geconcentreerd 

werd, terwijl anderzijds de geïsoleerde ligging van de hogere gebergten het ontstaan van 

endemische ondersoorten en zelfs soorten in de hand heeft gewerkt. 

Het lokale voorkomen van vele soorten draagt sterk bij tot de kwetsbaarheid van de Spaanse 

vlinderfauna. Vooral nu de rijke vindplaatsen zo goed bekend zijn en iedereen er als het ware zo 

naar toe kan rijden, lijkt een bezinning op deze situatie dringend gewenst. Het is verheugend en 

het pleit voor het peil waarop de lepidopterologie in Spanje wordt bedreven, dat nu een Red 

Data Book, vergelijkbaar met die van de IUCN, is verschenen, waarin de bedreigde 

vlindersoorten van Spanje worden behandeld. We kunnen de schrijvers (de tweede schrijver is 

de stuwende kracht achter SHILAP en “Mariposas de la Peninsula Ibérica”) slechts feliciteren 

met het initiatief en het resultaat. Het boekje is in het Spaans geschreven, maar ieder die iets 
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van vreemde talen afweet, zal er weinig moeite mee hebben. In 120 pagina’s wordt een 50-tal 

vlinders behandeld, waarvan het voortbestaan in Spanje op de een of andere wijze bedreigd 

wordt. De vlinders zijn ingedeeld in vijf categorieën: 1, sterk bedreigd tot bijna verdwenen (5 

soorten); 2, kwetsbaar (4 soorten); 3, zeldzaam (20 soorten); 4, endemisch als soort of 

ondersoort (16 soorten) en 5, migranten (5 soorten). De laatste categorie doet in dit boekje wat 

misplaatst aan, maar de auteurs willen op deze wijze wat meer belangstelling voor deze groep 

vragen. Zoals te verwachten zijn vooral veel dagvlinders opgenomen (35 soorten), de groep die 

het meest in trek is en het meest bloot staat aan overmatig verzamelen. Van elke behandelde 

soort zijn opgenomen: een kaartje van de verspreiding in Spanje, een goede kleurenfoto van een 

mannetje en vrouwtje (alleen de apollovlinders zijn wat geel uitgevallen) en een tekstgedeelte 

omvattende verspreiding, vliegtijd, biotoop, talrijkheid, geografische variatie en aanbevelingen 

voor bescherming. Deze aanbevelingen lopen uiteen van een oproep tot matiging en 

voorzichtigheid bij het verzamelen tot gedeeltelijke of, voor de meeste soorten, volledige 

bescherming. Ook wordt steeds de nadruk gelegd op de onvolledige en in vele gevallen 

ontbrekende kennis van het leven van vele soorten. Zeldzame soorten worden nu eenmaal meer 

gevangen dan bestudeerd. De lezer wordt aangespoord mogelijk geschikte biotopen van de zeer 

zeldzaam en misschien reeds uitgestorven soorten, zoals het hooibeestje Coenonympha oedippus 

(Fabricius), nauwkeurig te doorzoeken in de hoop nieuwe populaties te vinden, die dan 

beschermd kunnen worden. 

Het boekje maakt geen enkel verwijt aan het adres van lepidopterologen, die veel in Spanje 

hebben verzameld. De huidige situatie wordt slechts weergegeven en waar een oorzaak voor het 

schaarse voorkomen wordt genoemd, is dit steeds de achteruitgang van de biotopen. Het 

verschijnen van een boekje als het onderhavige bergt het gevaar in zich, dat sommige 

verzamelaars aangespoord worden om „nog te halen wat er te halen valt”. Het is echter te 

hopen dat de meeste verzamelaars een meer volwassen houding zullen aannemen. Ook al is een 

soort nu zeldzaam door achteruitgang van zijn biotoop, dan mag dat nog geen reden zijn om 

hem nu door overmatig verzamelen de genadeslag te geven. Het minste wat men kan doen is 

trachten de populatie in leven te houden tot het biotoop beschermd kan worden. Daarmee dient 

men niet zijn eigen collectie, maar wel de vlinders, de wetenschap en het plezier van anderen. 

Met de juridische aspekten van de bescherming houdt dit boekje zich niet bezig. Het is echter 

tekenend voor de goede wil van de Spaanse overheid, dat dit fraai uitgevoerde boekje via het 

Natuurbeschermingsinstituut door het Ministerie van Landbouw is uitgegeven, dezelfde 

instantie die de uitgave van “Mariposas de la Peninsula Ibérica” mogelijk maakt. Onze eigen 

overheid zou op dit initiatief kunnen aansluiten door de in het boekje genoemde soorten aan te 

wijzen als vallende onder de Wet Bedreigde Uitheemse Diersoorten. Een verzoek hiertoe is bij 

de betreffende commissie ingediend. 

Postbus 9517, 2300 RA Leiden. 

LYNEBORG, L., 1977. KEVERS IN KLEUR. Nederlandse bewerking C. B. Poot-van der 

Gaarden & P. Poot. pp 187, 475 gekleurde figuren. Prijs in geplastificeerde omslag ƒ 28,50. 

ISBN 90-226-1129-9, Moussault’s Uitgeverij, Baarn, Standaard Uitgeverij, Antwerpen. 
Na een voorwoord van de tweede bewerker volgt een inleiding van ruim 6 pagina’s, waarin 

verschillende onderwerpen, zoals bouw, ontwikkeling, levenswijze en indeling behandeld wor¬ 

den. Daarop komen de 475 gekleurde afbeeldingen, de meeste van volwassen kevers, een klein 

aantal ook van larven en vraatgangen. De kleuren zijn redelijk goed. Na de figuren volgt de tekst 

over de afgebeelde kevers, verdeeld in kenmerken, verspreiding en levenswijze. Voorafgaand 

aan de gebruikelijke registers staat nog een beknopt literatuuroverzicht. Geschikt voor hen die 

wat willen weten over niet al te moeilijk te herkennen soorten. 

Bij Calosoma auropunctatum Herbst las ik de opmerking, dat deze kever leeft van in de grond 

levende rupsen, „bijv. Plusia gamma”. Ik voorspel hem weinig succes wat deze rups betreft.- 

B. J. Lempke. 


