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Joop Kuchlein Nederland areaalgrenzenland 
met als voorbeeld de Kleine Vlinders 
Kleine Vlinders zijn vrijwel gedurende het gehele jaar en eigenlijk overal te vinden: 

in bossen, duinen, moerassen en tuinen, op graslanden, heiden en schorren tot in 

ons eigen huis en dat geldt zowel voor de volwassen vlinders als voor de jeugd-

stadia en zelfs voor de vraatbeelden van de rupsen. De verspreidingspatronen van 

deze soortenrijke groep, alsook de veranderingen daarin zijn geanalyseerd en in 

historisch perspectief geplaatst. De fauna van de Kleine Vlinders is thans versneld 

in beweging als gevolg van klimaatverandering en dat is ongetwijfeld bij tal van 

andere groepen eveneens het geval. 

Kleine Vlinders behoren tot de orde van de 

Vlinders en vormen een groep families 

met soorten van meestal geringe afmetin

gen (andere benamingen: motten, micro-

lepidoptera of kortweg micro's). Van de uit 

Nederland bekende 2400 vlindersoorten 

behoren ongeveer 1400 soorten tot de 

Kleine Vlinders. Hun gemiddelde grootte 

bedraagt circa één cm. De vlindertjes zijn 

vaak van verrassende schoonheid en ver

fijnde gratie (foto 1, 2, 3, 4). In bouwen 

ontwikkelingsgeschiedenis wijken de Klei

ne Vlinders niet wezenlijk af van de grotere 

vlinders, zoals Dagvlinders en Uiltjes, De 

rupsen voeden zich in overgrote meerder

heid met delen van levende planten (ook 

bijvoorbeeld zaden en wortels). Daarbij 

komt binding aan één of weinige waard-

plantsoorten het meest voor. Een minder

heid van de rupsen vreet paddestoelen, 

schimmels of organische resten. 

Sedert omstreeks 1850 worden stelselma

tig faunistische gegevens verzameld over 

insecten, met name over de locaties waar 

ze gevonden zijn. Voordien werd daarover 

nauwelijks gepubliceerd en was het nog 

niet gebruikelijk collectiemateriaal te etiket

teren, waardoor bijna alle eerdere vond

sten van Kleine Vlinders aan de vergetel

heid zijn prijsgegeven. Grote series ver

spreidingskaartjes, die betrekking hebben 

op soortenrijke insectenorden als Twee-

vleugeligen. Kevers en Vlinders, bleven 

echter ook daarna achterwege omdat het 

ondoenlijk was duizenden kaartjes hand

matig samen te stellen. Met de komst van 

de computer werd het in de loop van de 

jaren tachtig mogelijk om op basis van 

gedigitaliseerde gegevensbestanden ver

spreidingskaartjes automatisch door de 

computer te laten vervaardigen. Daardoor 

ontstond voor het eerst de mogelijkheid 

grote series kaartjes naast elkaar te zien. 

Het vergelijken van de kaartjes van de 1372 

toen uit ons land bekende Kleine Vlinders 

en het pogen daarin patronen te herken

nen was een ware ontdekkingsreis (Kuch

lein, 1993). 

Foto 1. Eurrhypis pollinalis (Denis &, SchifFermüller) (s'/j maal vergroot). 

Prov. Overijssel, Vasserheide bij Tubbergen, 14 mei 1966, J. Wessels leg. 

Een overdag actieve Pyralide, die sinds 1973 niet meer in Nederland is 

gezien. 

260 I De Levende Natuur - jaargang 107 - nummer 6 

Foto 2. Eratoph)ies amasiella (Herrich-SchafFer)(5'/2maal vergroot). 

Prov. Gelderland, Elden bij Arnhem, 22 mei 1985, j .H. Kuchlein leg. 

Deze opvallend gekleurde Oecophoride werd in 1973 voor 't eerst in 

Nederland gevonden waarbij men meende een nog onbeschreven soort 

voor zich te hebben. Kort daarop werd de soort ook in Duitsland en 

Denemarken aangetroffen. De soort was echter al in 1854 door l-Herrich-

Schaffer beschreven op grond van Turks materiaal. 



De verwachting was dat door de binding 

aan de voedselplanten de verspreidings-

beelden grotendeels zouden samenvallen 

met één of meer plantengeografische 

districten. Dit bleek slechts bij minder dan 

9 % van de soorten het geval. Bij veel 

soorten bleken de areaalgrenzen dwars 

door ons land te lopen, waarbij ze óf 

schuin (van zuidwest naar noordoost, dan 

wel van zuidoost naar noordwest) óf oost

west dan wel noord-zuid verlopen. Bij 

ongeveer éénderde van de uit ons land 

bekende soorten waren dergelijke areaal-

grenzen aan te wijzen. Vandaar de - een 

tikje overdreven - titel van deze bijdrage. 

Nederland wordt hierdoor zoögeograflsch 

gezien wél een stuk boeiender. In deze bij

drage zal een aantal hierop betrekking heb

bende oecologische vraagstukken worden 

besproken, vooral aan de hand van faunis-

tisch onderzoek door de stichting Tinea. 

Oorsprong van de Nederlandse fauna 
De vroegste geschiedenis van ons land 

heeft geen directe betekenis voor de huidi

ge samenstelling van de fauna als gevolg 

van de pleistocene ijstijden. Deze reeks 

van glacialen werd ongeveer lo.ooo jaar 

geleden gevolgd door het tot op de huidige 

dag voortdurende Holoceen, waarin het 

klimaat aan voortdurende en soms aan

zienlijke schommelingen onderhevig is 

geweest. 

Over de vegetatie in het Holoceen is men 

goed geïnformeerd dank zij de pollen

analyse. Wat betreft de Vlinders ontbreekt 

evenwel elk tastbaar bewijs over hun aan

wezigheid tot in de loop van de ige eeuw 

de faunistiek vorm begon te krijgen. Tóch 

is getracht de ontwikkeling van de Noord

west-Europese vlinderfauna te reconstrueren. 

Vooral in Croot-Brittannië heeft men zich 

daar mee beziggehouden waarbij vooral 

het werk van Dennis (1977) over de Britse 

dagvlinders moet worden genoemd. Voor 

de Nederlandse macro's heeft Lempke 

(1952) een dergelijk historisch overzicht 

samengesteld. Beiden concluderen, dat 

geen tot de huidige fauna behorende soor

ten het laatste glaciaal heeft kunnen over

leven en dat in beide landen de fauna dus 

van holocene oorsprong is. Lempkes con

clusie geldt trouwens evenzeer voor de 

Kleine Vlinders. Aangenomen wordt, dat in 

het warme en vochtige Atlanticum, dat van 

ongeveer 8.000 tot 5.000 jaar geleden 

duurde, zich een vlinderfauna heeft ont

wikkeld, die al sterk op de huidige geleek. 

Dit zou inhouden dat ons land in relatief 

korte tijd is herbevolkt, namelijk in enkele 

duizenden jaren. Dat betekent bovendien 

dat onze vlinderfauna, vergeleken met die 

uit tropische streken, als heel erg jong 

moet worden beschouwd. 

Men neemt aan dat herbevolking tijdens 

het holoceen met name van vlinders plaats 

vond (en vindt) door uitwaaieren vanuit 

refugia (verspreidingscentra), waar de 

soorten zich tijdens de laatste ijstijd hebben 

kunnen handhaven. Deze verspreidings

centra liggen, wat Nederland betreft, rond 

de Middellandse Zee, in zuidelijk Siberië 

en - in veel geringere mate - in andere 

streken. Tot deze laatste behoort bijvoor

beeld het gebied, dat zich in een smalle 

strook uitstrekt van de zuidelijke Krim tot 

bezuiden de Kaspische Zee. Deze versprei

dingscentra worden respectievelijk medi

terrane, Siberische en Kaspische centra 

genoemd. Soorten, waarvan wordt aan

genomen, dat ze ons land vanuit deze 

gebieden hebben bevolkt, noemt men 

respectievelijk de mediterrane, Siberische 

en Kaspische elementen in onze fauna. 

Van de dagvlinderfauna van Noordwest-

Europa moet ongeveer de helft van de 

soorten worden gerekend tot de mediterra

ne fauna-elementen, 40 % tot de Siberische 

en de resterende 10 % tot de overige 

fauna-elementen. Zeer waarschijnlijk zullen 

deze verhoudingen bij de micro's in 

Noordwest-Europa van dezelfde grootte

orde zijn. Hieruit blijkt dus, dat ruwweg de 

Foto 3. Phyllonorycter platani (Staudinger)(6 maal vergroot). 

Prov. Limburg, Stokhem, gekweekt uit rups, gevonden op Plataan 

(Platanus spec.) op 11 oktober 1989. Voor 't eerst in Midden Limburg 

aangetroffen in 1965. Kolonisatie verloopt van het zuidoosten naar het 

noordwesten (zie flg. i ) . 

Foto 4. Pyrausta porphyralis (Denis & SchifiFermüller) (5V2 maal vergroot). 

Polen, Krynica, Czarny Potok, 22 juli 1950, A.J. Caj leg. Deze overdag 

actieve Pyralide is voor het laatst in 1879 in ons land gevonden. 
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helft van de soorten uit het zuiden komt, 

maar bijna even veel uit het oosten! Op 

grond hiervan mogen we verwachten, dat, 

wanneer areaalgrenzen door ons land 

lopen, dit vrijwel steeds west- of noord

grenzen van het verspreidingsgebied zul

len zijn. Arealen, waarvan de zuidelijke 

grens door ons land loopt komen bij Klei

ne Vlinders in het geheel niet voor. 

Ontwikkelingen in het recente verleden 

Toen halverwege de 19e eeuw het systema

tisch verzamelen van faunistische gege

vens over Kleine Vlinders een aanvang 

nam was een koudeperiode (met aan het 

einde de 'Kleine Ijstijd') juist achter de 

rug. Daarna vond gedurende meer dan 

anderhalve eeuw een geleidelijke opwar

ming plaats. 

In deze periode veranderde de fauna van 

de Kleine Vlinders niet ingrijpend: in de 

tweede helft van de 19e eeuw werden bij 

elkaar 1024 soorten gevonden, in de eerste 

helft van de 20e eeuw 1093. Toch bleek al 

in de 19e eeuw, dat niet alleen maar nieu

we soorten voor de fauna werden ontdekt, 

maar dat nu en dan ook soorten uit ons 

land verdwenen. Zo was de bladroller Cely-

pha aurofasciana in 1888 uit 18 uurhokken 

bekend, maar is daarna nooit meer in 

Nederland gevonden. Van de overdag vlie

gende Pyralide Pyrausta sanguiinalis, waar

van vier exemplaren in ons land zijn 

gevangen, zijn zelfs na 1861 geen vondsten 

meer bekend geworden. De eveneens over

dag vliegende Pyrausta porphyralis (foto 4), 

die in Nederland op negen plaatsen werd 

aangetroffen is voor het laatst in 1879 

gevonden. 

Deze periode van betrekkelijke rust paste 

in de in brede kring gekoesterde overtui

ging, dat de samenstelling van onze fauna 

in principe onveranderlijk is en optredende 

veranderingen het directe gevolg zijn van 

Activiteiten op de Kleine Oisterwijksche Heide tussen de regenbuien 

door, tijdens looi-soortendag op 27 mei 2006 (foto: Maja de Keijzer) 

Kader Drijfveer vrijwilliger 
Het zal vaak moeilijk zijn te achterhalen hoe bij de natuurstudie een voorliefde voor 

een speciale groep planten of dieren is ontstaan. Dat is je ergens diep in je jeugd 

overkomen en daardoor werd je gestimuleerd buiten eens goed naar deze favorieten 

uit te kijken. Meestal kwam je wel in het bezit van een geïllustreerd boekje - in ons 

geval over Kleine Vlinders - en dat versterkte de behoefte om te proberen al dat 

moois zélf in het veld onder ogen te krijgen. 

Sommige soorten worden op een presenteerblaadje bezorgd: die komen óf thuis op 

de verlichting of vliegen op als we door de vegetatie lopen. IVIaar bij vele andere 

soorten wordt een krachtig beroep gedaan op speurzin en volharding. Speurzin komt 

kijken bij het zoeken naar geschikte plekjes, maar vooral bij het ontdekken van de 

rupsen op hun voedselplanten en dat is een vereiste bij soorten met een verborgen 

levenswijze. Volharding is noodzakelijk om op de ingeslagen weg voort te gaan en 

zich niet door teleurstellingen of tegenvallende resultaten te laten ontmoedigen. 

Het wordt ervaren als een verworvenheid om goed thuis te zijn in een stuk natuur 

- de wereld van de Kleine Vlinders - dat doorgaans volledig aan de aandacht van 

de medemens ontsnapt en waarin zich de in bijgaand artikel beschreven boeiende 

ontwikkelingen voltrekken. 

o^ 

menselijke activiteiten. Toch breken al hal

verwege de vorige eeuw andere inzichten 

door, gebaseerd op zorgvuldig en lang

durig faunistisch onderzoek. Zo merkte 

Lempke (1952) op: 'Een fauna is nu een

maal dynamisch en niet statisch. Sommige 

soorten verdwijnen er uit, andere komen er 

bij.'. Bij die gelegenheid pleitte hij er voor 

ook de faunalijst een dynamisch karakter 

te geven door verdwenen soorten te 

schrappen. Niettemin bleef men algemeen 

als vanzelfsprekend de gedachte huldigen 

van de statische fauna, zowel in kringen 

van faunisten en oecologen als - en niet in 

de laatste plaats - bij het natuurbeleid en 

natuurbeheer. 

De schok van Stein 
Een belangrijke impuls tot het uitvoeren 

van oecologisch gericht veldonderzoek 

door de stichting Tinea ontstond tijdens 

het uitwerken van Zuid-Limburgse inventa-

risatiegegevens begin jaren tachtig. De 

gegevens waren afkomstig van het missie

huis in Stein, waar gedurende tal van jaren 

een lichtval van de Plantenziektenkundige 

Dienst (PD) te Wageningen was gestatio

neerd. De lichtval werd verzorgd door 

pater Munsters, die ten behoeve van de 

PD voor de fruitteelt schadelijke Bladrollers 

registreerde. Van deze dagelijkse vangsten 

werden echter niet alleen de schadelijke 

Bladrollers (een soortenrijke familie van de 

Kleine Vlinders) genoteerd, maar ook wer

den de overige Kleine Vlinders bewaard, op 

naam gebracht en geteld. Door allerlei oor

zaken gebeurde dit laatste gedurende twee 

periodes, namelijk van 1959 tot en met 

1963 en van 1979 tot en met 1985. Uit ver

gelijking van de resultaten van de tellingen 

in beide perioden (Kuchlein & Munsters, 

1988) bleek dat in de tweede periode de 
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Fig. 1. Kolonisatie van Nederland door de Gracillariide Phyllonoiycter platani 

(Staudinger). De kaartjes geven de situatie cumulatief van vier opeenvolgende 

perioden: tot 1970, tot 1980, tot 1990, tot 2006. 

diversiteitsindex (een maat voor soortenrijk

dom) bij de Bladrollers was toegenomen en 

bij de Pyraliden (een eveneens soortenrijke 

familie van Kleine Vlinders) ongeveer gelijk 

was gebleven. Verrassender was echter de 

samenstelling van het soortenbestand: van 

de eerst aanwezige soorten is 17 % in de 

tweede periode niet gezien en van in de 

tweede periode gevonden soorten is 28 % 

niet waargenomen in de eerste. De 

omvang van deze verschuiving in soorten

samenstelling duidt al op een instabiele 

levensgemeenschap, maar bovendien gaf 

eenderde van de overige soorten duidelijke 

aantalstrends te zien. Daarbij komen stij

gende trends duidelijk het meest voor. Dat 

alles houdt in dat beduidend minder dan 

de helft van de soorten als echte residen

ten, blijvertjes dus, moeten worden gezien. 

Dit verrassende resultaat was niet te ver

enigen met de ook door ons gedeelde 

opvatting, dat juist een bosachtige levens

gemeenschap in Nederland redelijk stabiel 

zou zijn als gevolg van aantalsregulatie 

door dichtheidsafhankelijke factoren. 

Wij hebben de mogelijke oorzaken van 

deze veranderingen de revue laten passe

ren. Naast duidelijke lokale effecten was 

ongeveer tegelijkertijd bij een aanzienlijk 

aantal soorten met de meest uiteenlopen

de levenswijzen een effect aanwijsbaar. 

Deze brede inwerking wees in de richting 

van klimaatinvloeden. Daarmee behoorden 

wij tot de eersten, die met de effecten van 

de in de afgelopen decennia versneld 

wereldwijd optredende klimaatverandering 

op flora en fauna werden geconfronteerd. 

Areaalgrenzen en klimaat 

Rond 1990 begon de realiteit van de sedert 

de jaren zeventig versnelde opwarming 

van de aarde en de gevolgen in brede kring 

door te dringen. Dat betekende het einde 

van een periode van betrekkelijk geleidelij

ke verwarming sedert halverwege de 

negentiende eeuw. De schok van Stein 

deed ons beseffen dat klimaatverandering 

tot grote instabiliteit van lokale levens

gemeenschappen kan leiden. 

Laten we terugkeren naar het landelijke 

beeld. In het voorafgaande is naar voren 

gekomen dat areaalgrenzen van Kleine 

Vlinders relatief veel dwars over ons land 

lopen. Wat daarbij opvalt is dat deze gren

zen langs lijnen lopen die grote overeen

komst vertonen met klimatologische iso-

lijnen (met name isothermen). Dit laatste 

is bij bijna eenderde van de uit ons land 

bekende soorten Kleine Vlinders het geval 

(Kuchlein, 1993). Zoals uit figuur 1 blijkt, 

kan dit ook bij het verloop van kolonisaties 

worden vastgesteld. Deze overeenkomst 

met klimatologische isolijnen spoort met 

de algemeen aanvaarde zienswijze in de 

oecologie, dat areaalgrenzen - zeker bij de 

entomofauna - gewoonlijk direct of indi

rect worden bepaald door klimaatfactoren. 

Dit betekent echter tevens dat veranderin

gen van het klimaat zich zullen manifeste

ren in een verschuiving van de areaalgren

zen. 

Het gemiddelde abundantieniveau van de 

soorten verschilt in het areaal van popula

tie tot populatie, waarbij in grote lijnen de 

abundantie in het centrale deel van het 

areaal doorgaans het hoogst is en in de 

richting van de areaalgrenzen afneemt. Dit 

zou tot gevolg hebben, dat, wanneer de 

areaalgrenzen verschuiven, ook in de 

abundantiepatronen binnen het areaal ver

anderingen kunnen optreden, d.w.z. dat de 

soorten lokaal zeldzamer of algemener 

worden. 

Populaties aan de randen van arealen wor

den geconfronteerd met problemen, die 

elders in het verspreidingsgebied veel 

geringer zijn, zoals hoge selectiedruk, ver

brokkeling van het leefgebied en lokale 

kolonisatie en extinctie. Randpopulaties 

hebben bovendien vaak heftiger aantals

schommelingen en nauwere niches (een 

iets andere levenswijze). 

Areaalgrenzen en klimaatverandering 
Aan de periferie van het areaal levende 

populaties worden numeriek sterker beïn

vloed door klimaatverandering dan de 

soorten, die hier meer centraal in het are

aal voorkomen. Dit is onderzocht bij meer 

dan honderd algemeen in Nederland voor

komende soorten, waarbij gegevens over 

adulten uit het Tinea-bestand werden 

gebruikt (Ellis et al., n997a). Nederland 

werd daartoe in zes grote blokken ver

deeld, vervolgens is als het ware de prefe

rentie voor elk van die blokken berekend 

en daarbij werd de situatie voor en na 1975 

vergeleken. Bij meer dan de helft van de 

onderzochte soorten bleek een significante 

verandering in hun regionale abundantie-

patroon te zijn opgetreden. Deze verande

ring is het sterkst bij soorten waarvan de 

areaalgrenzen dwars door ons land lopen. 

Die grenzen doen door hun zuidwest

noordoost verloop inderdaad sterk denken 

aan isolijnen. Bij veel van de gewone soor

ten schuift als het ware een zone van 

De Levende Natuur - november 2006 | 263 



fevende ^atuur 

hogere aantallen vanuit het zuidoosten 

naar het noordwesten over Nederland 

heen. Nader onderzoek (Ellis et al., 2001) 

leerde, dat de soorten, die als rups over

winteren (en dat zijn verreweg de meeste), 

positief worden beïnvloed en dat geldt in 

mindere mate voor soorten, die de winter 

als pop doorbrengen. Het omgekeerde 

werd opgemerkt bij de relatief kleine groep 

soorten, die als adult onze winters trotse

ren. Ook kwam naar voren (zij het minder 

geprononceerd) dat een levenswijze met 

slechts één generatie per jaar dalende aan-

talstrends met zich meebrengt, terwijl dat 

bij soorten met méér generaties per jaar 

juist andersom is. 

Sedert enkele decennia voltrekken de ver

anderingen zich met aanzienlijk grotere 

snelheid dan voorheen. Dit had tot gevolg, 

dat de door ons verkregen resultaten 

steeds overtuigender wijzen op ingrijpende 

effecten van klimaatverandering op abun-

dantie en verspreidingsgrenzen. Deze con

clusie houdt overigens beslist niet in, dat 

onderzoek naar andere effecten ineens 

overbodig is geworden: daarvoor is het 

samenspel van factoren, dat tot de popula

tiegrootte leidt, veel te ingewikkeld. 

Slotopmerkingen 
Bij het onderzoek ging al spoedig de 

belangstelling uit naar fenologische veran

deringen en de mogelijke populatiedyna-

mische effecten van de recente opwar

ming. Stijging van temperatuur verhoogt 

bij vele insecten immers de ontwikkelings

snelheid: hun leven wordt korter, maar 

intensiever. Wanneer de jeugdstadia vlug

ger worden doorlopen is het gevolg, dat 

het begin van de vliegtijd van de volwas

sen vlinders op de kalender naar voren 

schuift. Wij hebben dit nagegaan door de 

piek van de eerste (of enige) vlucht van 

adulten bij meer dan honderd soorten Klei

ne Vlinders in beschouwing te nemen over 

de periode van 1975 tot 1994 (Ellis et al., 

1997b). Daaruit bleek, dat in een periode 

van minder dan 20 jaar de vluchtpiek maar 

liefst 11,6 dagen vroeger in het jaar is 

komen te liggen. Dit effect is vastgesteld 

bij soorten Kleine Vlinders met zeer uit

eenlopende levenswijzen en blijkt dus een 

universeel karakter te dragen. Het naar 

voren schuiven van de vluchtpiek kan tot 

gevolg hebben, dat méér cycli per jaar kun

nen worden volbracht dan tevoren. Schef-

fers (2002) geeft hiervan een voorbeeld bij 

de Kleine Vlinders. 

Een gevolg van deze fenologische verande

ringen kan zijn dat het voorhanden zijn 

van voedsel niet meer synchroon loopt 

met de aanwezigheid van de rupsen (Vis

ser & Holleman, 2001). Ook de secundaire 

consumenten kunnen daardoor uit de pas 

gaan lopen met als gevolg dalende aantal

len. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval bij 

de Bonte vliegenvanger op plaatsen, waar 

de mistiming het grootst is (Visser &. 

Rienks, 2004). Aldus kunnen fenologische 

veranderingen leiden tot kwantitatieve en 

zelfs tot kwalitatieve veranderingen in de 

levensgemeenschappen. 

Wat is het netto-effect van die schuivende 

grenzen op het aantal in Nederland vastge

stelde soorten Kleine Vlinders? Gebaseerd 

op twee berekeningswijzen wordt de (voor

zichtige) conclusie getrokken, dat de bio

diversiteit in de vorige eeuw geleidelijk is 

toegenomen (Kuchlein, 1993; Kuchlein et 

al., 1997). 

De effecten van klimaatverandering op de 

Nederlandse flora en fauna maken de taak 

van het natuurbeheer er niet gemakkelijker 

op (Kuchlein & Ellis, 1997). Immers, de 

resultaten van het hier besproken onder

zoek pleiten tegen de grondslag van het 

huidige natuurbeleid, namelijk een 

gefixeerd soortenbestand in Nederland te 

kunnen conserveren. Bovendien richtte 

zich het beleid in het bijzonder op in 

Nederland zeldzame soorten en dat zijn 

vaak soorten, die hier aan de rand van hun 

verspreidingsgebied leven met alle proble

men van dien. De Engelsman Thomas 

merkte hierover op, dat het statische beeld 

van de fauna bij de beleidsmakers leidt tot 

kostbare en meestal vruchteloze pogingen 

om vlinderpopulaties aan de rand van hun 

areaal overeind te houden (Thomas et al., 

1994)-
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