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Inleiding 

Het gevarieerde landschap van het kustgebied van Voorne, tussen Brielle en 

Hellevoetsluis, biedt (nog) de mogelijkheid tot fundamenteel synoecologisch on¬ 

derzoek. Deze mogelijkheid is tot op heden (1970), voorzover het de zoölogische 

aspecten van de levensgemeenschappen betreft, nauwelijks benut. 

Nog altijd is vrij weinig bekend van de entomofauna. Dagvlindergegevens uit 

het verleden zijn schaars. Veel gegevens moeten verloren gegaan zijn, doordat ze 

nooit gepubliceerd werden. Zowel in de tweede helft van de negentiende eeuw, als 

in het begin van de twintigste, hebben bekwame lepidopterologen het gebied be¬ 

zocht: Lycklama à Nijeholt, Schuijt, e.a. Dit blijkt uit de vindplaatsetiketten 

van microlepidoptera in de collectie van het Zoölogisch Museum te Amsterdam. 

Lempke (1957) vermeldt slechts enkele oude waarnemingen, maar geen ervan is 

afkomstig van deze entomologen. 

In de twintiger jaren verrichtte Hofland, boswachter op het landgoed „Strype- 

rnonde”, waarnemingen op het gebied van macrolepidoptera in de omgeving van 

Roekan je. Op het gemeentehuis aldaar bevindt zich een kleine collectie met een 

aantal dagvlinders (med. en geg. van der Made) . 

De auteur deed de eerste waarnemingen samen met Vis in de periode 1955—’57 

(Vestergaard 1968). In 1958 verkregen wij het voorrecht, gebruik te maken 

van de logiesruimte van het biologisch station „Weevers’ Duin” te Oostvoorne, de 

botanische afdeling van het Instituut voor Oecologisch Onderzoek. In 1959 gingen 

ook Lucas en van der Made op Voorne vlindergegevens verzamelen. Een meer 

gericht onderzoek, dat gestimuleerd werd door het RIVON, richtte zich in de 

volgende jaren (tot 1966) hoofdzakelijk op de nachtvlinders. Aan de dagvlinders 

kon als gevolg van al het nachtwerk minder aandacht besteed worden. 

In 1966 werden geen waarnemingen verricht, maar van 1967 tot en met 1969 

kon de schrijver regelmatig op Voorne verblijven. De meer stelselmatige waarne¬ 

mingen uit deze periode konden verwerkt worden tot een globaal overzicht van 

het voorkomen en de verspreiding van de dagvlinders. De gegevens uit vroe¬ 

gere perioden vormden een goede aanvulling. 

Overzicht 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de verspreiding en het voorko¬ 

men weer van de dertig soorten, die in de periode 1955—1970 door ons zijn 

waargenomen, aangevuld met zes alleen van vroeger bekende soorten. 

De lijst is gerangschikt aan de hand van het voorkomen van de dagvlinders in 

het transsect strand-duinen-bos-polder. 

De volgende aanduidingen worden gebruikt (zie volgende pag. onderaan) : 
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Soorten Index A B C D 1 E F G H I 

Hipparchia semele L. i.4 • — — — _ _ 

Issoria lathonia L. (zie: Opm.) i.3 • • — — 9 

Vanessa cardui L. m.3 
Aglais urticae L. i.3 (tn.2) 
Vanessa atalanta L. m.5 — 
Pi er is rapae L. i.4 (m.5) 
Pi er is brassicae L. i.4 (m.3) 
Inachis io L. i.3 (m.l?) • • • — — — — • — 
Pieris napi L. i.3 (m.l) • 0 • • • — —. — — 
Coenonympha pamphilus L. i.4 — — — — — — — — 
Colias crocea Fourcroy m.2 • • • • 9 
Thymelicus lineola Ochs. i. 5 — • — -- • — — 
Lycaena phlaeas L. i.3 • — — -- • — 9 
Arid a agestis Den. & Schiff. i.2 — • — — • 9 
Polyommatus icarus Rott. i.4 — — — — • — — 
Lasiommata megera L. i.4 • •— — — • — — 
Pyronia tithonus L. (zie: Opm.) i.5 • — — -- • — — 
Ochlodes venatus Br. et Gr. i.3 — — — • — 9 

Maniola jurtina L. i.4 • _ — • — _ 

Gonepteryx rhamni L. (zie: Opm.) i.3 • — — — • 9 

Anthocharis cardamines L. (zie: Opm.) i.3 • • _ 

Fabriciana niobe L. (zie: Opm.) i.l? • 
Thymelicus sylvestris Poda (zie: Opm.) i.l • 
Araschnia levana L. (zie: Opm.) i.l? • • 
Pararge aegeria L. (zie: Opm.) i.l -- — 
Aphantopus hyperantus L. (zie: Opm.) i.3 _ 

Celastrina argiolus L. i.l — 
Quer eu si a quercus L. (zie: Opm.) i.l — 

Polygonia c-al bum L. (zie: Opm J i.l? • 
Colias hyale L. 
Papilio machaon L. (zie: Opm.) 
Melitaea cinxia L. (zie: Opm.) 
Mesoacidalia aglaja L. (zie: Opm.) 
Argynnis pap hi a L. (zie: Opm.) 
Nymphalis antiopa L. (zie: Opm.) 
Nymhalis polychloros L. (zie: Opm.) 

m.2 • 9 

Totaal soortental dagvlinders 36 

Van 1955—1970 waargenomen 30 9 10 16 20 21 25 22 19 19 

Hiervan zeker indigeen 23 0 5 8 12 16 17 12 12 11 

verklaring aanduidingen. 

m migrant, i mdigeen, ? twijfelachtig, — regelmatig waargenomen, • incidenteel waarge¬ 
nomen. 

De cijfers 1 t.m. 5 etc., geven aan: het hoogste aantal vlinders, dat gedurende een opname 

van één uur werd waargenomen in optimaal biotoop: 1 1—5 vlinders, 2 5—10, 3 10—25, 
4 25—100, 5 100—250 vlinders etc. 

Het transsect verloopt als volgt: 

A Kaal strand, getijdenzone, hoogwaterlijn. 
B Groen strand, hoogwatervrije gors. 
C Zeereep, helmduinen. 

D Duindoorn-ligusterstruweel met paden. 

E Open middenduinstruweel met stuifplekken. 

F Oud, open meidoornstruweel met droog grasland (Heveringen). 
G Binnenduinbos met eik, berk, meidoorn, roos. 
H Grasland, dijken, wegbermen (polder). 

I Klaver- en luzerne-akkers. 
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Opmerkingen bij de lijst. 

Thymelicus sylvestris Poda. Op 26.VIL 1968 ving ik een wijfje in het Heverin- 

gengebied, tussen een groot aantal T. lineola. De heer Lempke was 20 vriendelijk, 

de determinatie van deze vlinder te verifiëren. 

Papilio machaon L. Rockanje, mei 1919 (coll.-Hofland) ; Oostvoorne, om¬ 

streeks 1954 (ongeëtiketteerd ex. op het biologisch station). De rupsen werden 

tot 1955 geregeld gevonden in tuinderijen (med. van den Burgh, Oostvoorne). 

(In de omgeving van Rotterdam, waar machaon in 1953 nog talrijk vloog, zag ik 

de laatste vlinder begin juni 1955). 

Anthocharis cardamines L. Vrij talrijk in niet te droog binnenduinbos. 

Gonepteryx rhamni L. Vrij talrijk, voedselplant waarschijnlijk Rhamnus cathar- 

ticus {F ran gul a al nus ontbreekt vrijwel). 

Quer eu si a quer eus L. In de zomer van 1964 werden twee vliegplaatsen ontdekt 

in de binnenduinbossen Reigersnest en Kranenhout. 

Melitaea cinxia L. Oostvoorne, 1901, Hellevoetsluis, 1910 (Lempke, 1956) 

Issoria lathonia L. Regelmatig, vaak talrijk tot 1965. Daarna niet meer. 

Fabriciana niobe L. Op 3.VII.1956 werden enkele exemplaren gezien en twee 

gevangen bij het Vliegveld. 

Mesoacidalia aglaja L. Rockanje augustus 1921 (cqIL-Hofland). 

Argynnis paphia L. Voorne, 1898 (Lempke, 1956); Rockanje, augustus 1925, 

een mannetje en een wijfje (coll.-Hofland). 

Ar as ch ni a levana L. Oostvoorne, verschillende exemplaren in 1948 (Lempke 

1956); 5.VIII.I955 1 ex., Heveringen; 2.VIII.1959 1 ex. binnenduinbos Milden¬ 

burg; begin augustus I960 indem. 

Polygonia c-album L. Rockanje, vóór 1962 regelmatig bij het binnenduinbos 

Strypemonde (mond. med.); op 6.VII.1964 enkele exemplaren in het hakhout- 

bos Kranenhout bij Oostvoorne. 

Nymphalis anti op a L. Rockanje, augustus 1909 en augustus 1917 (coll.- 

Hofland); vóór I960 enkele malen by Strypemonde en Zwartewaal (polder) 

(mond. med.). 

Nymphalis polychloros L. Rockanje, juli 1928 (coll.-Hofland) ; vóór I960 

enkele malen bij Strypemonde (mond. med.). 

Pararge aegeria L. Oostvoorne, 1950, verschillende exemplaren gezien (med. 

Veenendaal, Rotterdam); ,,niet ver van het Brede Water”, 26.V.I960 (Lucas); 

voorjaar 1968 een exemplaar, Heveringen (Alders); van 1959 tot 1965 zagen 

wij een tiental vlinders. 

Aphantopus hyperantus L. Oostvoorne, regelmatig op enkele kleine vindplaat¬ 

sen. De soort was in 1967, ’68 en ’69 weer in vrij groot aantal aanwezig. 

Pyronia tithonus L. Opvallend talrijk in de middenduinstruwelen. Zo werden 

op 5.VIII. 1969 in één uur zeker 200 exemplaren geteld. 

Bespreking en conclusies. 

1. Op het strand worden bijna alleen soorten waargenomen die als migrant 

(trekvlinder) te boek staan. De overige vlinders houden zich blijkbaar niet graag 

in deze omgeving op. Men kan zich afvragen, waarom het aantal afgedwaalde 

soorten (zwervers) zo klein is. Aan de vliegvermogens ligt het niet, zoals uit de 
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weliswaar schaarse, vangsten van zwervers blijkt. Ford (1964) merkt in zijn studie 

over de populatiegenetica van Maniola jurtina L. op, dat naburige, op grasland 

voorkomende populaties, geheel van elkaar gescheiden werden gehouden door een 

tussenliggende strook van een afwijkend vegetatietype. Hij zegt hierover: “We 

have found that even a hundred yards of unsuitable territory is an almost complete 

barrier to this insect”. De meeste soorten zijn vermoedelijk even biotoopvast als 

Fords Maniola. 

2. Een relatief groot aantal soorten treft men (dan ook) aan op de plaats waar 

zich een plantendek vormt, d.w.z. in het helmduingebied (C, 16 soorten). 

3. Vergelijken wij de vlinderfauna’s van de landschappelijke zones C, D, E en 

F met elkaar, dan zien wij, dat het aantal soorten in de verder landinwaarts gele¬ 

gen zones groter is. 

4. De dagvlinders hebben zich blijkbaar het best kunnen ontplooien in het oude 

binnenduin (F, 25 soorten). Op een klein terrein van enkele hektaren kan men 

in dit gebied bijvoorbeeld zeven soorten Satyridae vinden. Adriani en van der 
Maarel (1968) vermelden de Heveringen (het oudste deel van het eiland, ouder¬ 

dom minstens 700 jaar) als een gebied met meer dan 240 soorten planten, d.w.z. 

als „zeer rijk”. Wij kunnen hier aan toevoegen, dat de gestructureerdheid, de mate 

van voorkomen van vegetatie-structuurtypen, waarschijnlijk nergens in het kust¬ 

gebied van Voorne sterker is dan hier. 

Het aantal dagvlindersoorten, de floristische rijkdom en de gestructureerdheid 

van de vegetatie kunnen gelden als indicaties van de hoge ontwikkelingsgraad 

(rijpheid, „maturity”) van de levensgemeenschappen van dit milieu. 

5. Verder landinwaarts treffen wij een nog gedeeltelijk „middeleeuws” cultuur¬ 

landschap aan, met hakhoutbossen. Dit landschapstype is bezig in snel tempo 

te verdwijnen; de bijbehorende wijze van bewerken eveneens. (G, 22 soorten). 

6. In het minder gedifferentieerde (instabiele) polderland, de cultuursteppe, is 

het aantal waargenomen soorten kleiner dan in de meeste voorafgaande land- 

schapstypen van het transsect. Toch zijn de polderdijken en de klaver- en luzerne- 

velden (nog) tamelijk rijk (H en I, 19 soorten). Het zijn wel toevluchtsoorden 

in een omgeving, waar de cultuurtechniek vrij spel heeft. 

7. Globaal beschouwd heeft elke vegetatie-structuurtype zijn eigen, karakteris¬ 

tieke soorten, of combinatie van soorten. Hipparchia semele L. komt bijvoorbeeld 

voor in droge vegetaties van kruiden en grassen, met een polstructuur en met kale 

plekken tussen de planten, terwijl Lasiommata megera L. de minder droge gras¬ 

landen, met een meer gesloten grasdek verkiest. Thymelicus lineola Ochs. komt 

voor in de hoge, „ruige” graslanden met harde grassen ; Pyronia tithonus L. in de 

open struwelen; Polygonia c-album L. in de mantelvegetaties van bosranden enz. 

8. Het onderzochte gebied als geheel is relatief rijk aan dagvlinders. Van de 

36 soorten die van westelijk Voorne bekend zijn, komt slechts een beperkt aantal 

regelmatig genoeg voor, om als vast bestanddeel van de fauna beschouwd 

te kunnen worden. Het zijn er nu 23. Van de overige 13 soorten zijn er 4 immi¬ 

grant. De 9 andere zijn slechts incidenteel waargenomen en komen niet (meer) 

op het eiland voor. Als men bedenkt, dat ten noorwesten van de lijn Bergen op 

Zoom—Amsterdam—Groningen hoogstens 35 soorten dagvlinders indigeen zijn, 
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dan moet een aantal van 23 indigene soorten op Voorne toch al een grote soor¬ 

tenrijkdom genoemd worden. 

9- Voorne is een voorpost in het Nederlandse areaal van een aantal soorten. Dit 

geldt i.h.b. voor vlinders, waarvan de noordwestgrens van het verspreidingsgebied 

door ons land loopt, zoals Polygonïa c-album L. en Araschnia levana L. Daarnaast 

is issoria lathonia L. vrijwel uitsluitend in het Duin- en Waddendistrict indigeen 

(Lempke 1956). In dit verband kan opgemerkt worden, dat in Noordwest-Europa 

het aantal soorten dagvlinders het grootst is in het oosten en zuidoosten, en het 

kleinst in het noordwesten. Hierbij speelt het (instabiele) zeeklimaat ongetwijfeld 

een belangrijke rol. Men vergelijke bijvoorbeeld de dagvlinderfauna’s van Zwe¬ 

den en Finland (landklimaat) met die van Engeland en Ierland (zeeklimaat). 

10. Interessant is ook het voorkomen van geïsoleerde populaties van Anth o charts 

car dämm es L., Quercusia quercus L., Pararge aegerta L., Hipparchia semele L. 

(vooral bij deze soort vertonen de duinpopulaties een opvallende variabiliteit) en 

Aphantopus hyperantus L. Deze laatste vlinder komt nog maar sporadisch voor 

in Zuidwest-Nederland. 
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Summary 

The present paper deals with the occurrence and dispersal of butterflies in the 

dune area of the western part of the island of Voorne (the Netherlands). 

Observations were made up to 1970. During the last fifteen years 30 species 

have been registered. This number is a high one at present, as far as the coastal 

region of the Netherlands is concerned. The inland polder district is very poor 

in butterflies. This situation is probably due to climate conditions as well as en¬ 

vironmental degradation as a result of modern agricultural techniques. 

The distribution of the butterfly populations is greatly influenced by vegetation 

structures, as is clearly demonstrated by the survey. A number of characteristic spe¬ 

cies is mentioned. The lack of vegetation is even more important. Non-migratory 

butterflies are seldom seen on the beach, even when the distance to habitats is 

only a few metres. In the first coastel ridge the number of species proves to be 

rather high. The highest degree of faunistic diversity has been established in the 

seven-century-old inner dunes. In the polder district less species are observed. Here 

the ecosystem is instable, whereas the inner dune ecosystem is relatively stable, 

showing a high degree of maturity. 

Literatuur 

Adriani, M. J. en E. van der Maarel, 1968. Voorne in de branding, p. 56—57. 
Ford, E. B., 1964. Ecological Genetics, p. 54—68. 

Lempke, B. J., 1957. Catalogus der Nederlandse Macrolepidoptera, incl. Suppl. I-V. 
Vestergaard, D. A., 1968. Dag- en nachtvlinders van Voornes Duin, RIVON-rapport. 

-, 1969. Investigating relations between moth populations (Lepidoptera) and ve¬ 

getation structures in the isle of Voorne. Acta Botanica Neerl. 18: 578—579. 


