
het gevolg zou kunnen zijn van bv. een 
uitbreiding van het bosareaal ter plaatse 
of van het voor Houtsnippen geschikter 
worden van het gebied, omdat het bos „rij
per" is geworden. Wanneer deze factoren 
niet aansprakelijk kunnen worden gesteld 
voor een eventuele toename van de Hout
snippen. zou de rust in de broedtijd er de 
oorzaak van kunnen zijn. 
Andere facetten van het onderzoek, waar
aan aandacht zal worden besteed zijn o.a.: 
bestaat er een voorkeur voor bepaalde 
broedterreinen (naaldbos, gemengd bos, 
loofhout), hoe groot zijn de territoria en 

Op een zonnige zomerdag strijkt in mijn 
tuin een Dagpauwoog op de grond neer 
op een kaal, zandig plekje. Even houdt hij 
de vleugels boven de rug aaneengesloten, 
maar dan spreidt hij ze onder enigszins 
hoekige, klappende bewegingen horizon
taal uit met ver naar voren getrokken voor
vleugels. Hij draait een beetje bij tot hij 
zijn lichaam in de richting van de zonne
stralen heeft geplaatst en blijft dan in volle 
pracht minutenlang vrijwel onbewegelijk 
zitten, zich koesterend in de warme zon 
(fig. 4). 

Even verderop gaat een Citroenvlinder 
zonnen op een braamblad. Die spreidt 
daarbij echter de vleugels niet uit, maar 

wat kan men nog te weten komen omtrent 
het gedrag van de hanen in de broedtijd? 
Het zou zeer interessant zijn te weten of 
de Nederlandse Houtsnippen inderdaad 
geen paren vormen, zoals wel wordt ver
ondersteld. Er zijn voor de beantwoording 
van deze vragen nog veel gegevens nodig. 
Wanneer er lezers van De Levende Na
tuur zijn. die daarbij kunnen en willen hel
pen, wordt dat zeer op prijs gesteld. Hun 
wordt verzocht zich dan te wenden tot Dr. 
F. J. Kuiper, Beethovenlaan 26, Bilthoven, 
tel. 03402-2685. 

houdt ze boven de rug samengeklapt met 
iets naar voren getrokken voorvleugels; 
bovendien plaatst hij het lichaam niet in 
het verlengde van de zonnestralen maar 
dwars erop (fig. 3). 
Naast eikaar zitten hier dus twee vlinders 
in geheel verschillende houdingen te zon
nen en doen je je afvragen of die houdin
gen karakteristiek voor deze soorten zijn 
en hoe het bij andere soorten gesteld is. 
Dat vlinders er voor soorten of soorten-
groepen karakteristieke houdingen op na 
houden is ten anzien van de slaap- en rust
stand reeds lang geleden beschreven door 
de bekende Nederlandse entomoloog J. Th. 
Oudemans, die er een afzonderlijke ver-
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Fig. 1. Zi'/i'eren maan (Argynnis selene) 
in rusthouding. 

handeling aan wijdde, waarmee hij een 
prijsvraag, uitgeschreven door de tsaar van 
Rusland, won. Zo rusten en slapen alle 
dagvlinders met samengeklapte en ver in 
elkaar geschoven vleugels, zodat de kleu
rige bovenzijde aan het oog wordt ont
trokken en slechts de meer stemmige on
derzijde van de achtervleugels en van de 
top en soms ook de voorrand der voor
vleugels zichtbaar blijft (fig. 1 en 2). Bij 
de nachtvlinders worden de vleugels in 
rust horizontaal uitgespreid of dakpans-
gewijs over de rug samengevouwen ge
dragen. 
Ik heb nu in de loop der jaren, zo tussen 
andere bedrijven door, een hele verzame
ling van waarnemingen en schetsjes van 
zonnende vlinders aangelegd. Het is een 
heel plezierig soort verzamelen, dat ik een 
ieder kan aanbevelen. Elk jaar biedt er 
ruimschoots gelegenheid toe. want gedu
rende het gehele seizoen, van maart tot — 
als het weer wil meewerken — in novem
ber toe. zijn er zonnende vlinders waar te 
nemen. Uiteraard zijn dat in hoofdzaak 
dagvlinders, maar er zijn ook nachtvlinders 
die overdag vliegen en zonnen. Van die 
nachtvlinders heb ik echter nog maar zeer 
weinig gegevens. Maar ook voor de dag
vlinders is mijn verzameling nog lang niet 
volledig; niet alleen ontbreken daarin vele 
zeldzamere soorten geheel, maar bovendien 
is voor een deel van de overige soorten het 

aantal waarnemingen nog te gering om be
trouwbaar tot één bepaalde specifieke zon-
nehouding te kunnen besluiten. Toch heb 
ik nu wel genoeg gegevens bijeen om een 
algemeen overzicht samen te stellen, dat 
een basis kan vormen voor verder onder
zoek. 
Alle dagvlinders (voor zover waargeno
men) zonnen en dat doet zowel het man
netje als het wijfje. Op een enkele uitzon
dering na zont elke soort steeds op dezelfde 
wijze. W e kunnen daarbij vijf verschillen
de houdingen onderscheiden of m.a.w. de 
dagvlinders naar de manier waarop zij zon
nen in vijf groepen verdelen. 
Bij de eerste groep, waartoe, behalve het 
Citroentje (Gonepteryx rhamni), de Oran
je en de Gele luzernevlinder (Colias cro-
ceus en C. hyale). een aantal zandoogjes, 
zoals Heivlinder (Eumenis semele) en 
Hooibeest je (Coenonympha pamphilus), 
en het tot de kleine-pages behorende 
Groentje (Callophrys rubi) zijn te reke
nen, verschilt de zonnehouding maar wei
nig van de rusthouding der dagvlinders. 
De vleugels worden eveneens boven de 
rug samengeklapt, alleen worden de voor
vleugels verder tussen de achtervleugels 
uit naar voren getrokken, zodat de stip of 
het oogvlekje, dat bij deze soorten op de 
onderzijde van de voorvleugel opvallender 

Fig. 2. Kleine vos (Aglais urticae) in 
winterslaap, binnenshuis hangend aan zol
dering. 
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of minstens even duidelijk is als op de bo
venkant, wordt getoond. Zeer typisch voor 
deze houding, en voor deze alleen, is bo
vendien dat het lichaam dwars op de rich
ting van de zonnestralen wordt gesteld, 
waarbij de kop om het even naar rechts 
of naar links kan zijn gekeerd. Sommige 
soorten laten de opgeklapte vleugels nog 
wat zijdelings overhellen, zodat het vleu-
gelvlak meer een loodrechte stand op de 
(van boven schuin invallende) zonnestra
len nadert. Het sterkst zag ik dat bij Hei-
vlinder en Hooibeestje. 
Gegeven deze zonnehouding met opge
klapte vleugels, die we het Colias-type (fig. 
3) zullen noemen, wordt door het plaatsen 
van het lichaam dwars op de zonnestralen 
bereikt, dat het grootst mogelijke vleugel
oppervlak naar de zon wordt gekeerd. Dat 
is dan toch nog maar de onderzijde van één 
achtervleugel en van een deel van één voor
vleugel, maar bij zonnen op de grond of 
op andere horizontale substraten is dit type 
zonnehouding bij lage zonnestand ('s mor
gens en 's avonds, in voor- en najaar, op 
hogere breedten) in het voordeel. Ik durf 
echter niet beweren, dat deze soorten altijd 
op horizontaal substraat zonnen. 

Fig. 3. Colias-type. Citroentje (Gone
pteryx rhamni) zonnend. Het pijltje geeft 
de richting der zonnestralen aan. 

Fig. 4. Vanessa-type. Dagpauwoog (Nym-
phalis io) zonnend. Het pijltje geeft de 
richting der zonnestralen aan. 

Diametraal tegenover het Colias-type staat 
het Vanessa-type (fig. 4) , dat we al leer
den kennen van de Dagpauwoog, maar 
dat door een hele reeks soorten wordt ver
toond. Tot deze tweede groep behoren bij
na alle vossen en parelmoervlinders, zo
als Atalanta f Vanessa atalanta). Distel-
vlinder (Vanessa cardui), Dagpauwoog 
(Nymphalis io). Grote en Kleine vos 
(Nymphalis polychloros en Aglais urticae), 
Landkaart je (Araschnia levana). Kleine 
parelmoervlinder (Argynnis lathonia), Zil
veren maan (Argynnis selene) en Bos-
melitaea (Melitaea athalia), en bovendien 
een aantal zandoogjes, zoals Argusvlinder 
(Pararge megera) en Bont zandoogje (Pa-
rarge aegeria). 

Bij dit type worden de vleugels horizon
taal, of zelfs nog iets verder, tot met de 
zijranden tegen de onderlaag, uitgespreid 
en de voorvleugels ver naar voren getrok
ken tot hun voorranden ongeveer in el-
kaara verlengde, loodrecht op de lichaams-
as, staan. Op die wijze wordt de bij deze 
soorten doorgaans opvallende kleurige bo
venzijde van de vleugels vrijwel in volle 
omvang getoond. 
Sommige soorten, zoals de Dagpauwoog, 
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klappen eerst nog wat met de vleugels, 
voor zij in de zonnehouding tot rust ko
men, andere, zoals Zilveren maan en Bos-
melitaea, wuiven zelfs gedurende het zon
nen met de vleugels aanhoudend langzaam 
op en neer; een buitengewoon sierlijk ge
zicht. 
Het lichaam wordt bij dit type niet dwars 
op de zonnestralen, maar in het verlengde 
daarvan gehouden en van voren met de 
poten iets opgeheven. De kop kan, dat 
geldt voor alle soorten van deze groep, 
naar de zon toe of van de zon afgewend 
zijn. Ik heb de indruk, dat ze bij het zon
nen op de vlakke grond een voorkeur heb
ben voor de stand met afgewende kop; op 
verticale boomstammen, op huismuren, 
schuttingen e.d. zitten ze bij voorkeur met 
de kop naar beneden. Doordat ze het li
chaam van voren iets opheffen, zijn ze op 
deze wijze in staat het vleugelvlak zoveel 
mogelijk loodrecht op de (schuin invallen
de) zonnestralen te stellen. 
Een uitzondering onder de vossen vormt 
waarschijnlijk de Gehakkelde vos (Poly-
gonia c-album). Daar ik deze soort, die 
vroeger veel in mijn tuin kwam. de laatste 
jaren weinig meer zie. heb ik er maar één 
waarneming van: zonnend op esdoornblad 

Fig. 5. Lycaena-type. Vuurvlindertje (Ly-
caena phlaeas) zonnend. Het pijltje geeft 
de richting der zonnestralen aan. 

met boven de rug samengeklapte vleugels 
en het lichaam dwars op de zonnestralen, 
dus volgens het Colias-type, Het dier bleef 
echter maar heel kort zitten, zodat de waar
neming niet volledig betrouwbaar kan wor
den geacht. 
Bij het Vanessa-type wordt (in verhou
ding ) dus een meer dan tweemaal zo groot 
oppervlak aan de bestraling blootgesteld 
als bij het Colias-type, nl. de bovenzijde 
van beide voorvleugels en van het grootste 
deel van beide achtervleugels. Bij zonnen 
op vlakke grond is deze houding van voor
deel bij hoge zonnestanden. 
De drie overige typen van zonnehouding 
staan tussen het Colias-type en het Va
nessa-type in. Zij staan echter verreweg 
het dichtst bij het laatste, daar bij alle drie 
de vleugels, zij het niet volkomen, worden 
gespreid en vooral omdat het lichaam in de 
richting van de zonnestralen wordt ge
plaatst. 
Het sterkst met het Vanessa-type komt de 
zonnehouding van de groep der vuurvlin
dertjes, blauwtjes en kleine-pages overeen. 
Bij dit Lycaena-type (fig. 5) worden de 
vier vleugels half tot ongeveer driekwart 
gespreid, zodat linker en rechter vleugel-
vlak een hoek van ca. 90° of meer met el
kaar maken doch nooit in één horizontaal 
vlak liggen; de voorvleugels worden zo ver 
naar voren getrokken, dat ze loodrecht op 
de lichaamsas staan. Het lichaam staat, zo
als reeds gezegd, in de richting van de 
zonnestralen. 
Ik ken in deze groep slechts één uitzonde
ring op deze houding; dat is onze kleinste 
kleine-page het Groentje, dat volgens het 
Colias-type zont. W e hebben het daarbij 
al genoemd. Het is wel opmerkelijk, dat het 
Groentje in meer opzichten van de overige 
kleine-pages afwijkt: het mist de staartjes 
aan de achtervleugels en het overwintert 
als enige onzer soorten als pop onder de 
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grond (de andere als ei) en verschijnt 
daardoor het vroegste in het voorjaar. On
willekeurig denken we daarbij even aan 
het voordeel, dat het Colias-type voor het 
zonnen bij lage zonnestanden heeft. 
Iets verder afwijkend van het Vanessa-
type is de zonnehouding van onze witjes, 
zoals Koolwitje (Pieris brassicae), Knol-
lenwitje (Pieris rapae). Klein geaderd wit
je (Pieris napi) en ook de Oranjetip (An-
thocharis cardamines). De vleugels worden 
niet gespreid, doch blijven naar schatting 
een hoek van 30 tot 45° met de ondergrond 
maken. De voorvleugels worden maar zeer 
weinig naar voren getrokken, zodat de ach
tervleugels half tot bijna geheel bedekt blij
ven. Het lichaam wordt in het verlengde 
van de zonnestralen gehouden. Dit is het 
Pieris-type (fig. 6) . 

Van het Groot geaderd witje (Aporia cra-
taegi). dat ik hier de laatste jaren ook al 
niet meer zie, heb ik helaas qeen waarne
mingen, 
Tenslotte vinden we nog een vijfde zonne
houding bij de dikkopjes, het Hesperia-type 
(fig. 7), vertegenwoordigd door soorten 
van de onderfamilie der Hesperiinae, zoals 
Kommavlinder (Hesperia comma) en Klein 
dikkopje (Thymelicus lineola). De achter
vleugels worden geheel, de voorvleugels 
daarentegen slechts zeer weinig gespreid, 
zodat een heel eigenaardige, maar bij die 
toch al vreemde groep van dikkopjes wel 
passende houding ontstaat, 
Van de andere onderfamilie van de dik
kopjes, de Pyrginae, heb ik nog onvol
doende gegevens. 

Over het algemeen hebben we nu dus een 
indeling naar zonnehouding gekregen, die 
heel behoorlijk bij de systematische groe
pering aansluit. De Nymphalidae (vossen, 
porelmoervlinders en verwanten) zonnen 
volgens het Vanessa-type, de Lycaenidae 

(vuurvlindertjes, blauwtjes en kleine-pa
ges) volgens het Lycaena-type, de Pierinae 
(witjes) volgens het Pieris-type, de Colia-
dinae (Citroentje en luzernevlinders) vol
gens het Colias-type, de Hesperiinae (een 
deel van de dikkopjes) volgens het Hes
peria-type. 

Weliswaar zijn er. zoals we zagen, enkele 
soorten, die uit de toon vallen, doch dat 
zijn dan vlinders, die ook in andere op
zichten min of meer van hun groep afwij
ken zoals het Groentje en de Gehakkelde 
vos. 
Maar de zandoogjes (Satyridae) houden 
zich niet aan het vrij strakke schema. Niet 
alleen dat sommige soorten zoals Argus-
vlinder en Bonte zandoogje volgens het 
Vanessa-type, andere zoals Heivlinder en 
Hooibeestje volgens het Colias-type zon
nen, dat is nog tot daaraan toe. Maar het 
Gewone zandoogje zont in alle twee deze 
houdingen. Dat geldt zowel voor de man
netjes als voor de wijfjes. Ik heb zelfs wel 
gezien dat een en hetzelfde individu eerst 
enige minuten volgens het Vanessa-type 

1> 
Fig. 6. Pieris-type. Koolwitje (Pieris bras
sicae) zonnend. Het pijltje geeft de richting 
der zonnestralen aan. 
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Fig. 7. Hesperia-type. Komma-vlinder 
(Hesperia comma) zonnend. Het pijltje 
geeft de richting der zonnestralen aan. 

zonde, met uitgespreide vleugels, daarna 
de vleugels dichtklapte, zich een kwartslag 
omdraaide en in de aldus verkregen Colias-
stand verder zonde. Ik heb enkele aanwij
zingen dat ook het Bonte zandoogje vol
gens deze twee typen kan zonnen. 
Bij de andere groepen heb ik nooit iets van 
een dergelijke tweeslachtigheid opgemerkt. 
Wel worden de zonnehoudingen niet altijd 
in hun meest uitgesproken vorm aangeno
men. Daar zit dus een zekere variatie in, 
die, voor zo ver ik het kan bekijken, verband 
houdt met de temperatuur. Hoe hoger de 
temperatuur, hoe sterker bijvoorbeeld bij 
de meeste typen (ook bij het Colias-type) 
de voorvleugels naar voren worden ge
trokken. Bij lagere temperaturen wordt niet 
gezond of maar zeer slapjes. Dan kun je 
bijvoorbeeld Atalanta's zien zonnen met 
wel horizontaal uitgespreide vleugels maar 
nauwelijks naar voren getrokken voorvleu
gels. die de achtervleugels grotendeels be
dekken. 
Terwijl de bereidheid tot zonnen en de 
stand der vleugels daarbij dus een kwestie 
lijkt van de temperatuur, wordt de richting 
van het lichaam bepaald door de richting 
van de zonnestralen (hoewel de vlinder 

wel eens wordt gehandicapt door het sub
straat zoals smalle bladeren e.d.). Bij vol
komen bedekte lucht en warm weer zon
nen vele vlinders toch en wel met de voor 
hen typische vleugelstand, doch de richting 
van hun lichaam is dan geheel willekeurig, 
ongericht, 
Dat brengt ons meteen even aan het twij
felen of het wel werkelijk zonnen is, wat 
we bij de vlinders zo gelieven te noemen. 
Als ze zonnen als de zon niet schijnt kun
nen we nog wel denken, dat ze de warmte-
stralen van boven opvangen, maar in een 
verwarmde kamer, 's avonds met de gor
dijnen dicht, gingen bij mij Dagpauwogen 
even goed zonnen, met de lamp aan ge
richt, met de lamp uit ongericht. 
En wat hebben bij het zonnen die speciale 
vleugelstanden te beduiden? Voor een di
recte verwarming van het lichaam zullen 
ze nauwelijks of niet van belang zijn, want 
bij de soorten die met opgeklapte vleugels 
zonnen is dat grotendeels tussen de vleu
gels verborgen. Zijn het dan de vleugels 
zelf die verwarmd moeten worden? Maar 
dan zouden we toch verwachten dat de 
soorten van de Colias-groep zich na een 
tijdje zonnen eens 180° zouden om
draaien om ook het andere vleugelvlak een 
beurt te geven. Dat heb ik nooit gezien. 
Nemen de zonnende vlinders dan misschien 
met de vleugels warmte op, die naar het 
lichaam wordt geleid en dient het zonnen 
dus voor een indirecte verwarming van het 
lichaam. Dat lijkt nog het meest waar
schijnlijk. 
Of heeft de zonnehouding helemaal niets 
met zonnen te maken maar een andere be
tekenis en wordt zij slechts door de warmte 
gestimuleerd zoals zo vele handelingen? 
Wordt zij bijvoorbeeld ingenomen om op 
te vallen om het andere geslacht te lokken 
(inleiding balts) of om het gelijke geslacht 
af te weren (territorium)? Misschien past 
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in dit verband het feit dat vlinders die vol
gens het Colias-type zonnen oogvlekjes of 
gewone vlekjes hebben, die alleen op de 
onderzijde van de vleugels voorkomen of 
daar opvallender of althans iets duidelijker 
zijn dan op de bovenkant. 
Op deze achteraf opkomende vragen moet 
ik voorlopig het antwoord schuldig blijven. 

Als de twijfel eenmaal vat op ons heeft 
gekregen, dringt ze, als de zuigwortels van 
de Mistletoe dat doet in een appeltak, on
houdbaar in ons door. Kan dit op de ver
houding van mens tot mens een funeste 
invloed uitoefenen, ten opzichte van po
gingen tot het verkrijgen van een beter 
begrip van natuurverschijnselen kan een 
flinke dosis twijfel nog al eens heilzaam 
werken. Zelfs als men later, zoals in het 
beruchte geval van de twijfel aan het be
staan van oogstende mieren, tot de erken
ning moet komen, dat de twijfel misplaatst 
was, dan nog zal de opgeborrelde strijd
lust tussen voor- en tegenstanders zeker 
zijn nut opleveren. 
Bij het lezen van uitspraken over mieren 
plaatste het veelbezongen bestaan van een 
speciaal voor het bijzetten van hun doden 
gereserveerd kerkhof bij de mieren zich 
als zo'n twijfelachtig onderwerp op mijn 
weg. Deze twijfel werd aanmerkelijk ver
sterkt, toen mijn aan mierenkenners gestel
de vraag of zij zulk een speciale begraaf
plaats wel eens in de natuur hadden aange
troffen ontkennend werd beantwoord. Ik 
vroeg dit naar aanleiding van een positieve 
mededeling van Pater Senden in zijn meer
genoemde smakelijk geschreven werkje: 
Het huishouden van de mieren. De mede-

Maar het lijkt me een nader onderzoek 
zeker waard. Misschien kunnen daarbij ook 
de houdingen, die de verschillende soorten 
bij het voedselzuigen op bloemen, bloeden
de bomen, mestvaalten enz. aannemen en 
die (als het niet hard waait) veel overeen
komst met hun zonnehouding vertonen, 
enige aanwijzingen geven. 

deling luidde: „Een kort bezoek bij de pri
mitieve mierennesten der roode bosmier 
(Formica rufa), tentoongesteld in den Ant-
werpschen dierentuin en ge zult u, vriend 
lezer, aanstonds kunnen overtuigen van de 
reusachtige afmetingen, die 't kerkhof der 
mieren daar inneemt. In de vrije natuur 
is de uitgestrektheid der laatste rustplaats 
tot heel wat kleiner afmetingen herleid". 
Gezien het negatieve antwoord van een 
kenner van de Rode bosmier, moest de 
laatste opmerking wel steek houden. Het 
bleef intussen vreemd te moeten veronder
stellen, dat de waargenomen piëteitvolle 
zorgen voor de „aflijvige" (zoals Senden 
de dode mier ergens aanduidt) slechts in 
kunstnesten tot duidelijke uiting zouden 
kunnen komen. 

Zou men, ietwat aan de grove kant uitge
drukt, echter de zo vaak ook in de natuur 
waargenomen „sorterings-instincten" van 
de mieren bij deze netelige zaak betrekken, 
dan kon de roerende belangstelling van 
deze insekten voor dode soortgenoten wel 
eens op een totaal andere basis berusten 
dan de verschijnselen in een kunstnest 
doen vermoeden. Er zijn al dadelijk enkele 
aanwijzingen voor deze mogelijkheid aan
wezig. In het Wassman-nest, waarin fles
sen worden gebruikt, zowel voor werkka-

Over het kerkhof van de mieren 
B. J. J. R. W A L R E C H T . 
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