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De Pauwoogpijlstaart is een van die vlin
ders die overdag op zijn schutkleur ver
trouwt. Bewegingloos zit hij op de schors 
van een boom, en zijn merkwaardige kleur-
patroon maakt dat hij uiterst moeilijk te 
vinden is. (fig. 1). Maar wanneer je hem 
vindt en hem dan een beetje hardhandig 
aanraakt, spreidt hij heel plotseling de 
vleugels en dan worden zijn achtervleugels 
zichtbaar (fig. 2) . W a t een contrast! Op 
een wijnrood veld staat daar op iedere 
vleugel een grote, ringvormige vlek. Het 
lijkt of twee ogen je dreigend aanzien. Het 
effect is bijzonder opvallend doordat de 
vlinder langzaam met de vleugels klapt. 
Zulke „oogvlekken" komen bij allerlei in-
sekten voor. Alleen al in onze eigen fauna 
vinden we ze bij de Nachtpauwoog, de 

Pauwoogpijlstaart en de Dagpauwoog — 
vertegenwoordigers van drie verschillende 
families. Hun vleugelpatronen wijken zó 
sterk af van die van andere leden van hun 
families, dat men al vanouds gemeend 
heeft, dat zulke oogvlekken „geen toeval 
kunnen zijn", maar dat zij een speciale 
functie moeten hebben. Over de functie 
waren de verschillende schrijvers het tot 
voor kort niet eens: sommigen vermoedden 
dat zulke oogvlekdieren slecht smaken, 
anderen dachten dat het hier meer ging om 
„bluf" en men sprak van „false warning 
colours". Zolang men echter van de 
reacties van de natuurlijke roofvijanden 
van zulk soort insekten niet veel wist, bleef 
het bij veronderstellingen. En het man
keerde niet aan critici, die er op wezen, dat 
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Fig. 1. Pauwoogpijlstaart in rust. 

zowel deze als andere hypothesen over de 
visuele functie van kleurpatronen (zoals 
schutkleur, mimikry, enz.) niet alleen on
bewezen waren, maar zelfs onwaarschijn
lijk geacht moesten worden. De pennestrijd 
hierover heeft lang geduurd, maar in de 
laatste decenniën heeft een meer experi
mentele instelling in de biologie er toe ge
leid, dat al deze gevallen door middel van 
proefnemingen nader onderzocht werden. 
Tegenwoordig weten we op grond van be
trouwbaar experimenteel werk. dat bv. de 
schutkleur van vlinders zoals de Meter-
torenkop en van rupsen zoals takspanners 
inderdaad bescherming tegenover sommige 
vogels verlenen. Ook weten we dat allerlei 
vogels leren, dat wespen slecht smaken, en 
ze daarom na een of twee ervaringen met 
rust laten. Dat is ook bewezen voor de 
rupsen van de St. Jacobsvlinder. Tenslotte 
is ook aangetoond, dat zweefvliegen die 
op bijen en wespen lijken (mimikry) op 
grond daarvan vermeden worden door die 
vogels, die met echte bijen en wespen 
slechte ervaringen opgedaan hebben. Ik 
heb .-wer deze proefnemingen al vroeger 
het een en ander in De Levende Natuur 
meegedeeld. 
In onze zomerkampen in Hulshorst werden 
mijn medewerkers en ik dikwijls met zulke 

verschijnselen geconfronteerd: op met 
korstmossen begroeide bomen vonden we 
de merkwaardige, gecamoufleerde spinne-
tjes, wantsen en vlinders, die in hun kleur
patronen precies hun achtergrond „na
bootsen"; op berken en eiken vonden we 
de fantastische takspanners; op de Kruip-
wilgen de rupsen van Hermelijn en Pauw
oogpijlstaart, die door hun „schaduwver-
nietiging" zo volkomen in hun omgeving 
verdwenen. Dr. L. de Ruiter heeft inder
tijd die schutkleurdieren aan Gaaien en 
andere vogels voorgezet en overtuigend 
aangetoond dat ze door hun schutkleur 
inderdaad goed beschermd waren. Uit 
onze kweken van Pauwoogpijlstaart en 
Dagpauwoog kregen we ook de mooie 
vlinders in grote aantallen, en ook deze 
hebben we een enkele keer aan onze vogels 
voorgezet. In de volières vonden de vogels 
een Pauwoogpijlstaart zonder enige moeite. 
De eerste Vink, die hem een pik gaf, ont
ketende een prachtig „display", en dat 
deed hem van schrik een geweldige lucht
sprong maken. Daarna waagde hij zich 
niet meer bij de vlinder in de buurt, ook 
nadat deze zijn vleugels weer in de rust
stand teruggebracht had. Bij een andere 
gelegenheid zetten we een Pauwoogpijl
staart in de volière, waarbij wc van te
voren de achtervleugels kaal gepoetst had
den. Hoewel deze vlinder bij aanraking 
zijn vleugels net zo energiek spreidde als 
een normale vlinder, at de Vink hem toch 
zonder enige aarzeling op. Een andere keer 
gaven we een Dagpauwoog aan een Gaai. 

'Toen deze naast hem neerstreek, sloeg de 
vlinder plotseling de vleugels open, waarbij 
de prachtige pauwogen zichtbaar werden. 
Deze Gaai schrok zó, dat hij tegen het dak 
van zijn volière aansprong. Maar hij was 
de schrik gauw te boven, en binnen de vijf 
minuten was de vlinder er geweest. 
Toen ik naar Oxford verhuisde, kwam ik 
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terecht in een laboratorium waar sinds 
lang zulke verschijnselen in het centrum 
van de belangstelling stonden. Sir Edward 
Poulton, lange tijd directeur van de prach
tige „Hope collection" van insekten, had 
in Oxford een traditie van onderzoek op 
het gebied van visuele aanpassingen ge
vestigd. Zijn werk werd voortgezet door 
zijn opvolger. Prof. Hale Carpenter, en 
door Dr. E. B. Ford, die verscheidene 
aspecten vanuit de gezichtshoek van de 
genetica en de evolutieleer bekeek. In zijn 
afdeling werd door Dr. Kettlewell het 
werk over de Metertorenkop gedaan, 
waarover ik in de vorige jaargang een ver
slagje gaf. Geen wonder dus dat er onder 
de Oxfordse studenten belangstelling be
stond voor een voortzetting van het in 
Hulshorst aangevangen werk. Twee van 
mijn medewerkers hebben sindsdien aan 
zulk een onderwerp gewerkt. Dr. de Ruiter 
toonde de functie van schaduwvernietiging 
aan. In 1953 begon Dr. A. D. Biest aan 
een studie van „oogvlekken", en dit onder
zoek werd enige maanden geleden tot een 
eind gebracht. Het heeft overtuigende 
resultaten opgeleverd. 

Biest deed een groot deel van zijn werk 
in het Ornithologische Veldstation in 
Madingley bij Cambridge, waar in tal van 
volières een groot aantal zangvogels van 
verschillende soorten gehouden wordt. Hij 
begon met aan Geelgorzen een aantal 
Dagpauwogen voor te zetten — hij koos 
deze en niet Pauwoogpijlstaarten omdat ze 
gemakkelijker in groot aantal te kweken 
waren. Dagpauwogen vouwen in rust hun 
vleugels op en zijn dan mooi gecamou
fleerd. Wanneer er een aan een Geelgors 
voorgezet werd, kwam deze er al spoedig 
op af en gaf hem een flinke pik. Hierop 
spreidde de vlinder zijn vleugels en klapte 
ze langzaam op en neer. De Geelgors gaf 
dan dadelijk tekenen van schrik, sprong 

Fig. 2. Pauwoogpijlstaart na aanraking. 

terug of vloog op en waagde zich dan 
dikwijls niet meer in de buurt. Soms ook 
kwam hij wel terug, gaf na enige aarzeling 
weer een pik. en sommige Dagpauwogen 
werden dan ook tenslotte toch opgegeten. 
Nu is dat op zichzelf niet verwonderlijk — 
niemand kan aannemen dat een Dagpauw
oog volkomen beschermd is. Om te weten 
te komen, of er een zekere mate van be
scherming bestaat — en daarom was het 
Biest te doen — moest hij weten of vogels 
überhaupt wel eens afgeschrikt worden, en 
zo ja, of dit aan de „oogvlekken" toe te 
schrijven was. Afgeschrikt werden de 
vogels inderdaad dikwijls en in vele ge
vallen werd de vlinder na de eerste aanval 
verder ongemoeid gelaten. Om de invloed 
van de oogvlekken te onderzoeken nam 
Biest tegelijk een andere proef: hij poetste 
bij een aantal Dagpauwogen de kleur-
schubben van de bovenkant der vleugels 
weg, zodat de oogvlekken verdwenen wa
ren. Zulke vlinders zijn verder geheel nor
maal; ze klappen ook normaal met hun 
vleugels, maar ze tonen natuurlijk geen 
bonte kleuren. 

In een proefserie, waarin even vaak een 
normale als een „oogloze" vlinder aange
boden werd, registreerde Biest bij in totaal 
6 Geelgorzen 149 schrikreacties tegen nor-
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Fig. 3. Blest's „kunstmatige vlinder" met 
de eenvoudige ringen aangeflitst; de meel-
worm is ingetekend op de plaats waar hij 
aangeboden werd. 

male vlinders, tegen slechts 37 tegen ont
kleurde vlinders. 
Ter vergelijking nam hij dergelijke proeven 
met Kleine vossen. Ook deze soort vouwt 
de vleugels in rust, waarbij alleen de 
onderkant zichtbaar is, die een mooie 
schutkleur heeft. Als Kleine vossen ge
stoord worden klappen ook zij met de 
vleugels, en daarbij komen ook felle kleu
ren te zien, maar die kleuren zijn niet in 
de vorm van oogvlekken gerangschikt. Het 
bleek nu, dat ook Kleine vossen vogels af
schrikken, maar dat het effect niet zo op
vallend is als bij de Dagpauwogen. Toch 
mocht Biest hieruit nog niet opmaken, dat 
oogvlekken inderdaad zoveel beter werken 
dan andere opvallende kleurpatronen. 
want de Kleine vos kan best in allerlei 
andere kenmerken van Dagpauwogen ver
schillen. Hij is bv. kleiner en dus misschien 
alleen daarom al minder schrikaanjagend. 
Om nu verder te onderzoeken of het wer
kelijk de oogachtige kleurpatronen waren 
die afschrikwekkend werkten, moest Biest 
zijn toevlucht nemen tot proeven met mo
dellen, waarbij hij alles constant zou kun
nen houden behalve het kleurpatroon. Hij 

construeerde daarom een soort kunst
matige vlinder: een doosje (fig. 3) waarin 
twee lantaarnplaatjes verborgen zaten, die 
pas zichtbaar werden wanneer een binnen
in aangebracht lampje aangeflitst werd. 
Tussen de twee lantaarnplaatjes kwam een 
meelworm te liggen. Het doosje werd met 
een meelworm er op in de volière gezet, 
en als de vogel aanstalten maakte om de 
meelworm op te pikken, drukte Biest op de 
schakelaar die hij in zijn schuilhutje had, 
en dan flitste eensklaps het „vleugel
patroon" op. Door nu het effect van ver
schillende lantaarnplaatjes met elkaar te 
vergelijken, kon Biest zuivere numerieke 
gegevens krijgen over de relatieve af
schrikkende werking van verschillende 
kleurpatronen. Hij deed proefseries met 
zes modellen, waarvan in fig. 4 de vier 
belangrijkste zijn afgebeeld. Als proefvo-
gels gebruikte hij Vinken. Koolmezen en 
Geelgorzen. 
Sommige waren ..wildgevangen", andere 
waren door Biest zelf opgefokt en „naief" 
gehouden, d.w.z. ze hadden geen gelegen
heid gehad om vlinders of roofvogels te 
zien, en konden dus met schrikaanjagende 
ogen of namaakogen geen ervaring opge
daan hebben. In totaal gebruikte hij 29 
vogels voor 116 proeven, waarbij hij 550 
schrikreacties waarnam. 
De resultaten waren heel frappant. De 
kruisjes (en ook een hier niet afgebeeld 
patroon van twee evenwijdige strepen) 
hadden een duidelijk aantoonbare, maar 
toch slechts zwak afschrikkende werking. 
De ringen werkten sterker. De dubbele rin
gen werkten weer duidelijk sterker dan de 
enkele ringen, en de oogvlekken met 
„schaduwen" en „glimlichten" werkten het 
sterkst van allemaal. 
Het nam Biest lange tijd, voordat hij deze 
proeven zo dikwijls herhaald had dat 
het zin had om ze statistisch te bewerken. 
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Daarbij moest hij veel verschillende vogels 
aan zijn proef onderwerpen, omdat voort
zetting met één vogel al gauw aanleiding 
gaf tot secundaire effecten. Sommige vo
gels raakten bv. aan de hele opstelling zo 
gewend, dat zij zelfs om de meest afschrik
kende vlekken niets meer gaven. Andere 
reageerden precies andersom: ze werden 
door de oogvlekken zó verschrikt, dat ze 
na enige proeven helemaal niet meer bij 
het doosje durfden komen, zelfs al was er 
helemaal geen lantaarnplaatje om ze af 
te schrikken. Het belangrijkste punt in de 
statistieken was echter dat geen enkele 
vogel de oogvlekken minder afschrikwek
kend vond dan de kruisjes. 
De resultaten van al deze proeven tezamen 
tonen dus aan. dat plotseling opflitsen van 
oogvlekken inderdaad sommige vogels af
schrikt en ze er van weerhoudt om insek
ten die zulke oogvlekken plotseling ver
tonen te eten. Hoe sterk de bescherming in 
de vrije natuur nu eigenlijk is, valt natuur
lijk op grond van deze proeven niet te 
zeggen; het zou de moeite waard zijn om 
dit kwantitatief na te gaan, bv. door op 
grote schaal normale en „afgepoetste" 
vlinders uit te zetten en te zien, van welke 
er meer verdwijnen — maar dit zou enorm 
veel tijd kosten. Incidentele waarnemingen 
heb ik wel eens gedaan: ik heb bv. van 
nabij een Geelgors een Pauwoogpijlstaart 
van een boom zien oppikken. De vlinder 
toonde zijn oogvlekken onmiddellijk, en de 
Geelgors liet hem vallen alsof hij zich ge
brand had. De pijlstaart ging, liggend tus
sen het gras, nog een tijdlang door met 
vleugelklappen, waarbij de gors opgewon
den om hem heen danste. Dat duurde 
echter maar enkele sekonden, toen ging de 
gors weg, en de pijlstaart was gered. Ik 
zag diezelfde gors een Ligusterpijlstaart 
oppikken. Deze vlinder is groter; hij klapt 
ook met de vleugels en toont dan het tame

lijk bonte, rose patroon van de achter
vleugels. Maar het hielp hem niets; de gors 
verorberde hem rustig. In onze volières in 
Hulshorst hebben we ook Vinken zo zien 
reageren: schrikken van een Pauwoogpijl
staart. maar ongegeneerd opeten van een 
Ligusterpijlstaart. 
Blest's proeven tonen nu weliswaar aan, 
dat een vlinder door zijn oogvlekken een 
zekere mate van bescherming geniet, maar 
verscheidene controversen zijn daarmee 
nog niet opgelost. Critici hebben dikwijls 
gezegd, dat zelfs als bewezen kon worden 
dat oogvlekken afschrikkend werken, hier-

Fig. 4. Vier van de gebruikte vormen: 
kruis, enkele ring, dubbele ring, gescha
duwde en „glimmende" ogen. De sterkte 
van het afschrikwekkende effect neemt van 
boven naar beneden toe. Meelwormen in
getekend. 
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mee nog niet gezegd was dat de oogvlek
ken een aanpassing zijn; bij de grote varia
tie in kleuren die we bij dieren aantreffen 
zouden best eens „toevallig" oogvlekken-
patronen opgetreden kunnen zijn; ze hoe
ven geen voorbeeld van in lange evolutie 
tot stand gekomen, gerichte aanpassing te 
zijn. Een ander omstreden punt was dit: 
we weten dat vogels en andere dieren 
dikwijls op heel weinig precies begrensde 
prikkels reageren. Uit Lack's werk weten 
we bv. dat een Roodborst zich agressief 
gedraagt tegen elk voorwerp dat ook maar 
vaag op een Roodborst lijkt — bv. tegen 
een bosje rode veren. Hoe kunnen we dan 
aannemen, dat vogels ooit de selectie uit
geoefend kunnen hebben die voor de evo
lutie van zulke geraffineerde oognaboot
singen nodig zou zijn? Hoe zouden vogels 
ooit verschil maken tussen, laten we zeg
gen. een dubbele ring en geschaduwde en 
glimmende oogvlekken? 
En tenslotte was er nog altijd deze moei
lijkheid: de selectietheorie moet veronder
stellen dat zulke oogvlekken zich uit heel 
onbeduidende, eenvoudige beginstadia ont
wikkeld hebben; hoe kunnen we aannemen 
dat zulke eenvoudige vlekjes al een be
schermende werking hadden; hoe kon 
selectie zowel op het allereerste begin als 
op het geraffineerde eindprodukt gewerkt 
hebben? 
Blest's werk heeft op al deze punten enig 
licht geworpen. Wa t betreft de ..toevals-
hypothese". deze wordt alleen daardoor al 
onwaarschijnlijk dat oogvlekken niet maar 
bij enkele soorten voorkomen, maar bij een 
groot aantal insekten uit verschillende 
groepen. Nog onwaarschijnlijker werd de 
toevalstheorie toen onderzocht werd, hoe 
de oogvlekken op de vleugels van de ver
schillende soorten ontstaan zijn. Door ver
gelijking van nauw verwante soorten is het 
mogelijk, te zien uit wat voor elementen 

van de vleugelpatronen de oogvlekken zich 
ontwikkeld moeten hebben. Het zou me te 
ver voeren, hierop nu nader in te gaan, 
maar Blest's resultaten komen in het kort 
hierop neer: de oorsprong van de oogvlek 
is in verschillende groepen heel verschil
lend. Sommige zijn ontstaan door vergro
ting van een van de oorspronkelijke vlekjes 
langs de rand van de vleugel („rand-
ocellen"); andere uit versmelting van twee 
zulke vlekjes; in weer andere groepen heb
ben deze randocellen niets met de vorming 
van een oogvlek te maken, maar hebben 
stukken van banden midden op de vleugel 
zich tot een ring verenigd. Met andere 
woorden: het enige, dat bij vergelijking van 
al die vormen constant is, is het eindresul
taat: de oogvlekken. Dit duidt er op dat we 
te maken hebben met convergenties, met 
structuren die door lange, op hetzelfde 
eindprodukt uitlopende, evolutie op elkaar 
zijn gaan lijken. Dit wordt nog waarschijn
lijker door het feit dat juist die soorten die 
oogvlekken bezitten ook over het gedrag 
beschikken dat die oogvlekken zichtbaar 
maakt juist als ze nodig zijn en juist waar 
ze nodig zijn. Onder de Vanessa's bv. 
komt het vleugelklappen bij storing vrij 
algemeen voor. maar het vleugelklappen 
van de Dagpauwoog is meer gespeciali
seerd dan dat van de andere, alleen-maar-
bonte, soorten. De Dagpauwoog klapt niet 
alleen de vleugels open, maar richt zich 
bovendien naar de roofvijand: hij draait 
zich zo dat de brede zijde van de vleugels 
naar hem toegekeerd wordt. Je kunt dit 
ten allen tijde bij een rustende Dagpauw
oog te zien krijgen, tenminste in niet te 
warm weer (bij zonneschijn vliegt de vlin
der bij storing eenvoudig weg). De Dag
pauwoog toont zijn oogvlekken dikwijls al 
wanneer hij een groot voorwerp dichtbij 
ziet, en beweging van de hand op een paar 
decimeters afstand wekt de hele vertoning 
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op — en daarbij keert de vlinder zich altijd 
keurig dwars, zodat de hand het grootst 
mogelijke oppervlak „ziet". 
Ook over het tweede punt geven de proe
ven van Biest uitsluitsel. Uit het feit, dat 
de geschaduwde en „glimmende" ogen een 
sterker effect hadden dan zelfs de dubbele 
ringen, blijkt dat zelfs de werking van de 
„beste" oogvlekken lijdt, wanneer lichtvlek 
en schaduwing er niet zijn, met andere 
woorden: vogels kunnen inderdaad selec-
tiedruk ten gunste van deze fijne détails 
uitoefenen. Daarbij moeten we in aanmer
king nemen, dat een selectie-effect al heel 
sterk moet zijn, wil men het in zulke een
voudige proeven kunnen aantonen. 
Ook op de derde kwestie, die van het 
allereerste begin van de ontwikkeling van 
deze aanpassing, wordt door de proeven 
van Biest enig licht geworpen. Zoals ge
zegd, hadden zelfs de kruisjes, en twee 
evenwijdige strepen, al enig afschrikwek
kend effect. Dit toont, dat zelfs betrekke
lijk eenvoudige contrastrijke vlekken 
ergens op de vleugel al van voordeel zou
den kunnen zijn. Tenminste, wanneer ze 
gewoonlijk verborgen zouden zijn en bij 
aanraking plotseling vertoond zouden wor
den. Nu is het in dit verband van beteke
nis, dat Biest kon aantonen dat plotseling 
openen van de vleugels een reactie is, die 
bij allerlei vlinders optreedt als ze gestoord 
worden, óók bij soorten die geen oogvlek
ken hebben. Dit is begrijpelijk, daar het 
spreiden en oplichten van vleugels het 
eerste begin van wegvliegen is. Bij veel 

gecamoufleerde vlinders (de meeste oog-
vlekkendragers zijn, net als de Pauwoog
pijlstaart en de Dagpauwoog, in rust ge
camoufleerd) vinden we een sterke neiging 
om zolang het licht is te blijven zitten. Dit 
is een deel van de schutkleuraanpassing •—' 
beweging verraadt zelfs het best gecamou
fleerde dier. Wanneer zulk een vlinder 
plotseling ruw aangeraakt wordt, komen 
de neiging om te blijven zitten en die tot 
vluchten met elkaar in strijd, en dan is het 
niet verwonderlijk dat men zg. geremde 
intentiebewegingen van het vliegen te zien 
krijgt: de vlinder wil vliegen, maar er is 
tegelijk nog een neiging tot blijven stil 
zitten, en hij komt niet verder dan juist 
deze halfslachtige bewegingen. W e zien 
hieruit dus, dat een eerste begin van de 
oogvlek-aanpassing (een eenvoudige vlek 
en het spreiden van de vleugels) niet zo 
erg onwaarschijnlijk geacht moet worden, 
en dat dit eenvoudige begin al van voor
deel voor een vlinder zou kunnen zijn. 
Dit alles bewijst nu weliswaar niet dat 
oogvlekken door de selectietheorie ver
klaard kunnen worden, maar de feiten die 
tot nu toe aan het licht zijn gekomen, zijn 
in ieder geval niet in strijd met de selectie
theorie; men kan niet meer zeggen dat het 
onmogelijk is dat oogvlekken ontstaan zijn 
op de manier waarop de selectie-theorie 
het verlangt. Het is ook niet zo erg ge
waagd om iets verder te gaan en te zeggen 
dat het waarschijnlijk is dat we in grote 
trekken de ontstaanswijze en de evolutie 
van oogvlekken begrijpen. 
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