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Samenvatting en discussie 
 

In de natuur speelt kleur een prominente rol. De evolutie heeft geresulteerd in 
complexe visuele organen, en ook systemen die een grote verscheidenheid in 
kleurrijke effecten veroorzaken. Het zien van deze kleuren is een algemene 
eigenschap van dieren. De natuurlijke selectie heeft een grote diversiteit van 
systemen opgeleverd die het licht manipuleren (pigmenten, nanostructuren). De 
vleugels van vlinders hebben wellicht de meest diverse kleuren in het dierenrijk. 
Hoofdstuk 1 beschrijft de complexe optische effecten, die bij de vlinderkleuren 
optreden. 

In veel vlindersoorten hebben de dorsale en ventrale vleugels (de boven- resp. 
onderzijden) zeer verschillende patronen. Bekeken met een microscoop lijkt een 
vlindervleugel op een pointilistisch schilderij, waar ieder punt gevormd wordt 
door een gekleurde schub. De methoden waarmee de fijnstructuur en de optische 
eigenschappen van individuele vlinderschubben bestudeerd zijn worden 
beschreven in hoofdstuk 2. 

Schubben zijn aan beide zijden van het vleugelsubstraat gerangschikt in 
gedeeltelijk overlappende rijen van dek- en grondschubben, en dus wordt de 
reflectie en transmissie van opvallend licht bepaald door in totaal vijf lagen. 
Hoofdstuk 3 laat zien op welke manier die vijf lagen de kleur van een 
vlindervleugel bepalen. We hebben daarvoor een aantal toegankelijke 
vlindersoorten van de familie Pieridae bestudeerd. Deze hebben vleugels met een 
tamelijk hoge reflectantie, tot 70%, dankzij de stapeling van sterk reflecterende 
schubben. De vraag dringt zich dan op waarom er maar twee overlappende 
schubben aan iedere vleugelzijde zijn en niet meer. We hebben daarom  reflectie- 
en transmissiemetingen verricht aan zowel volledig intacte vleugels als aan 
vleugels waarvan de schubben deels verwijderd waren, en wel van het kleine 
koolwitje, Pieris rapae rapae. De metingen zijn geïnterpreteerd met een 
theoretisch model voor een stapel reflecterende lagen. De conclusie was dat het 
gerealiseerde stelsel van twee overlappende schubben aan beide kanten van de 
vleugel ongeveer optimaal is, omdat met meer lagen (schubben) de reflectantie 
slechts in geringe mate hoger wordt, terwijl het gewicht van de vleugel toeneemt 
evenredig met het aantal lagen. Een geheel andere situatie bestaat bij de prachtige, 
iridescente Morpho aega en Morpho cypris. Die hebben aan de dorsale 
vleugelzijde slechts één laag van blauw-reflecterende schubben, waarin opvallend 
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licht coherent verstrooid wordt. De hoge reflectantie en de iridescentie wordt 
gemakkelijk verstoord bij overlappende schubben (zoals gebeurt bij Morpho 
peleides en Morpho deidamia). 

Alhoewel de ruimtelijke structuur van een schub afhangt van de vlindersoort zijn 
er een aantal algemene karateristieken. Een schub bestaat uit twee lagen 
(laminae), verbonden door pilaartjes (trabeculae). De onderlaag is meestal glad, 
maar de bovenlaag wordt gevormd door evenwijdige richels, verbonden door 
dwarsribben. Alleen de schubben van Pieridae hebben korrels, welke als het ware 
hangen aan de dwarsribben. Opvallend licht wordt door die structuren verstrooid, 
hetgeen een witte kleur oplevert, tenzij de schub absorberende pigmenten bevat.  

In aanvulling op het onderzoek aan het macroscopisch effect van de stapeling van 
schubben op de vleugels hebben we de anatomische en optische eigenschappen 
van geïsoleerde schubben bestudeerd. Hoofdstuk 4 beschrijft metingen aan twee 
ondersoorten van het kleine koolwitje. Spectrofotometrie aan de vleugels van de 
Europese ondersoort P. r. rapae leert dat beide seksen vrijwel dezelfde 
refectiespectra hebben. Dit in tegenstelling tot de Japanse ondersoort P. r. 
crucivora, waarbij de dorsale vleugelzijde van het mannetje sterk ultraviolet 
absorbeert, net zo als bij de Europese mannetjes, echter de UV-absorptie is 
afwezig bij de Japanse vrouwtjes. De anatomie van de schubben van de Japanse 
mannetjes en vrouwtjes verschilt evenzeer, want de korrels aan de dwarsribben 
ontbreken bij de vrouwtjes. Door vergelijken van structuur en optische 
eigenschappen konden we concluderen dat het pigment van de koolwitjes 
geconcentreerd is in de korrels aan de dwarsribben. De korrels blijken een 
dubbele functie te hebben. Ze bevatten pigment en absorberen daardoor licht, 
maar ze verstrooien daarnaast in aanzienlijke mate licht in het golflengtegebied 
buiten het absorptiespectrum van het pigment. In het geval van de schubben van 
Pieris rapae beslaat dit golflengtegebied het gehele zichtbare spectrum, omdat het 
pigment (leucopterin) slechts in het ultraviolet absorbeert. Andere Pieridae 
hebben een beperkter golflengtegebied waar het licht verstrooid wordt, omdat de 
pigmenten niet alleen UV, maar ook blauw, groen of geel licht absorberen, 
hetgeen resulteert in gele, oranje of rode schubben. 

De schubben van Pieridae vertonen nog een bijkomende speciale eigenschap, 
namelijk dat de korrels niet homogeen over de schub verdeeld zijn. Hoofdstuk 5 
laat zien dat de korreldichtheid geleidelijk toeneemt van de basis naar de top. De 
lokaal gemeten reflectantie blijkt evenredig te zijn met de korreldichtheid. 
Extreme verschillen in korreldichtheid is te realiseren door pigmentextractie met 
behulp van ammonia, waardoor daarmee evenredige grote verschillen in 
reflectantie worden gecreëerd. De functionele gevolgen van de gradienten in 
korreldichtheid zijn experimenteel onderzocht door de reflectantie te meten van 
gestapelde schubben, waarbij de mate van overlap gevarieerd werd. Bij een niet-
uniforme verdeling van de korrels, waarbij de korreldichtheid hoog is in het 
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gebied dat niet door een andere schub wordt overlapt, wordt invallend licht 
effectief gereflecteerd.  

Pigmentkleuren, ook wel chemische kleuren genoemd, zijn bij vlinders meestal 
geel, oranje of rood, dus in het lange golflengtegebied. Behalve door pigmentatie 
wordt kleur ook veroorzaakt door geordende nanostructuren, waarin coherente 
lichtverstrooiing optreedt. Deze fysische of structurele kleuren beperken zich 
meestal tot het ultraviolet, blauw of groen. Hoofdstuk 6 beschrijft hoe de kleur 
van vlinderschubben bepaald wordt door de pigmentatie, of door de 
schubstructuur, of door beide. We hebben verder de ruimtelijke reflectieprofielen 
van een aantal vlindersoorten bestudeerd. De schubben van (kool)witjes (Delias 
nigrina en Pieris rapae) verstrooien licht volledig diffuus, in overeenstemming 
met de cosinuswet van Lambert, en zoals verwacht voor onregelmatig verdeelde 
korrels. Omdat gekleurde schubben van Pieridae niet verschillen in de verdeling 
van de korrels, maar alleen verschillen in het type pigment hebben ze alle 
eenzelfde strooiingsprofiel. De schubben  van Morpho vlinders hebben sterk 
gestructureerde richels, in de vorm van multilagen. Dit stelsel veroorzaakt 
constructieve interferentie van blauwe golflengten en dus spiegeling van blauw 
licht. De smalle richels veroorzaken echter ook diffractie, waardoor het 
gereflecteerde licht uitwaaiert. Wanneer de multilagen  niet beperkt zijn tot de 
richels maar uitgestrekt zijn binnenin de schub, tussen boven- en onderlaag, zoals 
bij de mot Urania fulgens, dan wordt invallend licht gereflecteerd binnen een 
nauwe ruimtehoek. De purpergekleurde schubben in de dorsal vleugeltip van het 
mannetje Colotis regina functioneren in het blauw net als de schubben van de 
Morpho vlinders, maar rood licht wordt verstrooid zoals dat gebeurt bij de witte 
Pieridae, omdat de schubben zowel richels met multilagen hebben als 
pigmentkorrels die niet in het rood absorberen. 

Dit proefschrift behandelt de optische en structurele mechanismen die de kleur 
van vlindervleugels bepalen, in het bijzonder van de Pieridae. Daarnaast worden 
de optische karakteristieken van de schubben van enkele andere vlindersoorten 
verhelderd. Hoe de macroscopische fenomenen van vlindervleugels veroorzaakt 
worden door de microscopische eigenschappen wordt langzamerhand duidelijk. 
De spectrale eigenschappen van veel vlindersoorten verdienen echter nog verdere 
bestudering, bijvoorbeeld de pigmentatie van de Nymphalidae en de kleuren die 
bij Lycaenidae en Papilionidae veroorzaakt worden in schubben met fotonische 
kristaleigenschappen. 
  

 




