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De verspreidirrg van dagvlirrders iu relatie tot de hoogte in het Vanoise-dal (Franse Alpen) is bestu-
deerd en vergelekerr met gegevens uit het Aosta-dal (ltaliaanse Alpen). Beide gebieden zijn aangren-
zend. Kudma's (1986) methode van de Chorologie Index (CI) is toegepast in relatie tot de hoogte-
aflrankelijke fauua sarueuslelling. De faunistische alliniteit neemt afnaarmate het hoogteverschil
toeneetnl, De relatieve rvaarde van de vlinderfauna neent toe met de hoogte. De biogeografrsche
sarrremtelling van de vlinderfauna leert dat 6U/o van de soorten met een hoge chorologie-index
behoren tot het Europese en het sub-mediterrane verspreidingsgebied.

Altitudinal succession and biogeography ofbuttetllies in the western Alps (Lepidoptera: Rhopaloce-
ral. [in Dutch] - The altitudinal succession ofbutterflies is studied and discussed for Vanoise (French
Alps) in conrparison with the Valle d'Aosta (ltalian Alps), both areas being contiguous. The choro-
logical-index rnethod, inlroduced by Kudma (1986), is used in relalion with altitudinal fauna dif-
ferences. The decrease offaunal afnuity is studied, according as the difference in altitude increases.
The relative value ofthe fauna" however, increases with the increase ofaltitude. Finally the biogeo-
graphical cornposilion ofthe butterfly fauna in the area is studied. At least 60% ofall species with a
high chorological index value belongs to the European and Sutr.mediterranean fauna element.

Correspondeutie: R- Vis, Natuunnuseunr Rotterdarn, postbus 23452,3001 KL Rotterdam, Nederland
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I N L E I D I N G
Het onderzoek naar de verspreiding van de dag-
vlinders in de Alpen is relatief vergevorderd. De
faunistische kennis blijkt uit een groot aantal
publikaties en ongenvijfeld is de belangstelling
mede gestimuleerd door het veschijnen van
goede handboeken en veldgidsen. Deze ontwik-
keling heeft ook tot gevolg, dat de Alpen als on-
derzoeksgebied voor sommigen minder interes-
sant zijn geworden. Ta.\onomische noviteiten op
het gebied van de dagvlinders zijn uit de Alpen
namelijk nauwelijks meer te verwachten. Een

opvallende uitzondering is de ontdekking van de
nieuwe soort Agrodiaetus humedasae (Lycaeni-
dae) in het Aostadal (Ioso & Balletto, 1976).
De bestaande gegevens bieden interessante
mogelijkheden tot verder onderzoek naar de ver-
spreiding der soorten en tot onderlinge verge-
lijking van gebieder Een poging daartoe wordt
in dit artikel ondernomen, mede gebaseerd op
eigen waamemingen, verkregen tijdens een kort
veftlijf in 1985 (20 juli Um 8 augustus) te Mdri-
bel-Mottaret en les Menuires, Savoie, Frankrijk.



DOEL VAN HET ONDERZOEK
De inventarisatie van de in Vanoise (zie lo-
catie) voorkomende dagvlinders in de ver-
schillende hoogte-zones.
Bestudering van de veranderingen in de
samenstellingvan de fauna, naafinate eenop-
volgende hoogte-zone werd bemonsterd.
Vergelijking van bovengenoemde resultaten
met de door Brockmarn (1984,1985 4b,c)
gepubliceerde faunistische lijst van o.a. de
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dagvlinders, voorkomend in het aansluiten-
de, goed onderzochte, Valle d'Aosta waar-
van deel uitmaakt het Parco Nazionale del
Gran Paradiso, Itali€.

4 Beshrdering van de biogeografische samen-
stelling van de dagvlinderfauna van Vanoise
volgers de indeling van Kostrowicki (1969).
De Hesperiidae zijn door Kostrowicki (1.c.)
nietbehandeld; deze familie is daarombuiten
de analyse gehouden

Figuur I Overzichtskaart van Vanoise met het wegenplan. De nummers l- l2 corresponderen met de plaatsen waar
werdverzameld (zie rocnrte);A= bergtop, I = berghut; lcm = 2 km

\
2
,.n

N

A n t
I

MoOt ie rs  -

s s ,  
F D 6

I A V A N O I S E



VIS: dagvlinden in de westelijke Alpen

DE LOCATIE
Het skidorp Mdribel-Motraret (1700 m) is vanaf
Mofftiers (497 m) via een steile weg (D90) te be-
reiken. De weg voert zuidwaarts langs het dal
van de Doron des Allues naar boven. Vanaf
Mottiers gaat een tweede weg naar les Menuires
(1807 m) en Val-Thorens Q325 m), de D9l5A
en tenslotte penetreert een derde weg @91) door
het gebergte naar Courchevel (2000 m). Al deze
wegen lopen dood op het Massif de la Vanoise,
w:aruan het Parc National de la Vanoise deel
uitmaakt. De lokatie staat ook bekend onder de
naam 'Les trois valldes' en onder die naam is
door het Institut Gdographique National een uit-

I M6ribel-Mottaret (richting Altiport) 1600- l?0O m

2 M6ribel-Mottaret (la C6te Brune) 1700-2300 m

3 M6ribel-Mottaret (Saulire) 2100-2600 m

4 M6ribel-Mottaret (Tougrdte) 1900-22100 m

5 M#bel-les-Allues 1300-1400 m

5 M6ribel-Mottaret (Aiguille du Fruit) 2300-2400 m

7 Meribel-les-Allues (Biollay) 1000 m

8 Mo0tiers (ten N weg D89 bij Montagny) 700-1300 m

9 Pralognan 1,100-1750 m

l0 Les Menuires (richting Lac du Lou) 1 800-2000 m

I I Les Menuires (Pointe de la Masse) 2800 m

12 St. Marcel (ten N van les Menuires) 1550 m

Bij het onderzoek zijn voor de hoogte-zonering
de volgende niveaus onderscheiden: 700-1000
ng 1000-1500 m, 1500-2000 men2000-2800 m.
In de figuren en tabellen njn dezn zones :urnge-
geven met resp. 1000, 1500, 2000 en >2000 m.
Deze indeling is ook gebruikt voor de bewerking
van de faunistische lijst voor Aosta van Brock-
mann (1.c.). Deze basislijst is een compilatie van
gegevens van meerdere onderzoekers. De oudste
waarnemingen gaan terug tot 1910. In totaal

stekende kaart uitgegeven op schaal 1:25.000, METHODEN
compleet met hoogtelijneq voetpaden en
berghutten. Vanuit Mdribel en les Menuires
werd het gebied bezoch! waaronderbegrepen de
zuidhellingen bij Montagny (700-1300 m) ge-
legen ten N van de weg Mottiers-pralognan
@915) alsmede de omgeving van pralognan
Het gehele gebied wordt in dit artikel verder
aangeduid als Vanoise (Fig. l). Op de volgende
plaatsen werd meerdere keren verzameld (de
nummers zijn terug te vinden in Figuur l) :

Figuur 2 Zicht vanaf de top van de Saulire (2707m) in noordeli.jke richting; op de voorgrond het wegenplan van
Courchevel. De sporen van de wintersport-activiteite; (links op?e foto) zijn loed te zien ifoto: R.Vis)
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I
worden voor Aosta 162 soorten vermeld.
Daaronder bevinden zich opgaven van soorterl
waarvan het voorkomen niet met zekerheid is
vastgestel4 of waarvan de vermelding berust op
een 66nmalige, oude waameming. Deze op-
gaven werden door ons niet in aanmerking
genomen. In de vergelijking wordt daarom uit-
gegaanvan 149 soorten. Alle gegevers en resul-
taten met betrekking tot Aosta zijn bewerkingen
van de basislijst van Brockman (1.c.); voor Va-
noise is zelf veldonderzoek gedaan.

Chorologie-index
Voor de geobjectiveerde vergelijking van de
dagvlinderfauna's van Vanoise en Aosta is ge-
bruik gemaakt van de doorKudma (1986) gein-
troduceerde chorologie-index. Volgens deze
methode wordt de biogeografische stahrs van de
soorten in een getal uitgednrkt. De stelling is, dat
de biogeografische eigenschappen de huidige,
potenti€le, levenwatbaarheid van een soort ken-
merkeq waaftij drie factoren een rol spelen.
- areaalgrootte (geheel Europa of alleen voorkomend op

bijv. een eiland), te waarderen met de prurten I t/m 5.
- areaalsamenstelling (continue verspreiding tegenov€r

gei'soleerd of endemisch voorkomen), eveneens met de

waarden I t/m 5.

- areaalafliniteit, gebaseerd op de relatie tussen het voorko-

men van de soort in Europa en het totale verspreidings ge-

bied, gewaardeerd I Um 4.

De som van de drie variabelen is de chorologie-
index (CI) van een soort. De kleinst mogelijke
waarde is 4, omdat ddn van de drie factoren
noodzakelijkerwijze altijd tenminste de waarde
2 zal hebben De grootste waarde is 14. Het
cijfer 4 is een indicatie, dat we met eenbijzonder
succesvolle soort te maken hebbeq die zich uit-
stekend weet te handhaven over grote delen van
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een (inter)continentaal verspreidingsgebied. Het
cljfer 14 is de aanduidingvooreenEuropees€n-
demische soort, die tot een klein areaal beperkt
is en op grond daarvan kwetsbaar. De relatieve
waarde van een dagvlinderfauna in een bepaald
gebied wordt verkregen door de som van de
waardenvan alle daarvoorkomende soorten de
absolute waarde- te delen door het aantal
soorterL

RESULTATEN EN DISCUSSIE
Diversiteit
De resultaten van de dagvlinder-inventarisatie
worden gepresenteerd in Appendix 1, Tabel I
geeft hiervan een samenvatting per familie en
per hoogtezone. Ter vergelijking zijn hieftij de
gegevens van Brockmann 0.c.) voor het Aosta-
dal vermeld. Gedurende de verblijfsperiode wer-
den 107 soorten vastgesteld, tenvijl Brockmann
(1.c.) in een periode van drie weken in juli 1983
105 soorten registreerde in het Valpelline-dal
(Aosta). Slot (1989) rnteerde tijdens eenveftlijf
van twee weken injuli 1988 in het Aostadal 110
soorteL Indien we op grond hiervan mogen ver-
onderstelleq dat Vanoise even rijk aan soofien
zou njn als het Aostadal, dan blijkt uit de tabel,
dat 7 l,8o/o v an de gehele, potenti€le dagvlinder-
fauna werd waargenomen. Brockmann (1.c.)
70,4yo en Slot (1.c.) 13,8%o voor Aosta. Tijdens
een inventarisatie door Focarile (1989) van de
Coleoptera-fauna in glaciale biotopen van het
Parc National de la Vanoise werd een percentage
van'73,6%o vastgesteld. Van de 110 reeds gere-
gistreerde echte hooggebergtesoorten (2400-
3000 m) werden 81 soorten waargenomen gedu-
rerende twee korte onderzoeksperioden in1979
en 1980.

Tabel  I  Overzichtvandedagvl inderfaunavanVanoiseenAosta:hetaantal  soortenperfami l ieperhoogtezone;

Vanoise Aosta
hooote lml | 00c | 500 2000 > ?onn tOtO(Jt | 00c | 500 2000 > 2000 totoo

Paoilionidae I 4 I 5 2 3 3 2 4
Pieridae 3 4 9 4 t 3 t 3 t 3 t l 6 l 7

Libytheidae

Nymphalidae I 8 2 t 2 28 20 22 22 9 34
Sawridae 6 t l 6 9 26 t6 t6 20 t 4 34

Lycaenidae t l t 2 4 4 25 25 24 24 7 4 l
Hesperiidae 3 6 8 3 l 0 I t 3 8 4 t 8

totaol 32 42 63 33 t07 86 9 l 88 42 149
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Figuur 3 Relatieve verdeling van het aantal
vlindersoorten in Vanoise en Aosta per hoogtezone; n
= totaal aantal soorten

Focarile Q:c.) corutateert 'une bonne con-
cordance' met de fauna (Coleoptera) van de-
zelfde hoogtezone in Aosta. Dit percentage
loopt op tot75%o, indien vroege en late soorte&
die gedurende orlze monsterperiode niet vliege4
worden ge€limineerd uit de Aosta-hjst. Op
grond van gegevens van Bourgogne (1962) en
De Koninck (1965), die ook in juli in Vanoise
verzameldeq kunnen in elk geval nog 10
soorten worden toegevoegd, waardoor het to-
taal op 117 soorten komt. Uit ditresultaat blijkt
een grote rijkdom aan soorten in Vanoise. Men

zou dat niet verwachten in een gebied, waar
tengwolge van wintersportactiviteiten op som-
mige hellingen de vegetatie is gereduceerd of
zelfs is verdwenen (Fie.2).Toch zijn de gevol-
gen van landschapsschade van dezn aard min-
der dramatisch voor de vlinderstand dan die.
ontstaan als gevolg van (intensieve) begrazing
door koeierl schapen en geite4 vooral in de al-
pine zone. In de ergste gevallen treft men nog
slechts enkele ubiquisten aan. Dit is ons uit
eigen waarneming bekend van de Srenee€n" de
Alpeq gebergten in Turkije en zelfs van de
rnordwest Himalaya in Kashmir en Ladakh. Fo-
carile (1.c.) wijst in dit veftand ook op de grote
invloed vanbegrazing door schapen en runderen
op de gestoorde successieontwikkeling van de
boszone boven de 2000 m.

Uit Figuur 3 blijh een relatieve onder-
bemorstering van het Vanoise gebied tot 2000
m. Daarboven is de procentuele verdeling van
het aantal waargenomen soorten in beide lo-
katies nagenoeg identiek. De procentuele verde-
ling van de glotere families der Nymphalidae
(Ny), Satyridae (Sa) en de Lycaenidae (Ly) ten
opzichte van het totaal aantal w:urgenomen
soorten in die families in de verschillende
hoogtezones wordt weergegeven in Figuur 4. De
Satyridae zijn het best vertegenwoordigd tussen
1500 en 2000 m. Het lage percentage Lycaeni-
dae boven 2000 m is opvallend.

Figuur 4 Relatieve verdeling per hoogtezone van het aantal soorten in de families Nymphalidae (Ny), Satyridae (Sa)
en Lycaenidae (Ly), gerelateerd aan het totaal aantal waaqgenomen soorten in die families. (voorbeeld: van alle

Lycaenidae in Vanoise vliegt 44% tot | 000m en nog slechts | 6% boven 2000m)

.1000m .1500m 2000m . ) 2000m .  l l  . r ooo .  . 1 (00m .  ?000m . \ 2000m
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Tabel 2 Affiniteit in % van de dagvlinderfauna per
hoogtezone (m) in Vanoise en Aosta: van de

waargenomen soorten tot 1000m komt 44% voor
tussen 1000-1500m,3l%tussen 1500-2000m en 9%

boven 2000m (Vanoise)

Chorologie-index
Met behulp van de chorologie-index is de rela-
tieve waarde van de darylinderfauna in Vanoise
berekend op 7,51 (de absolute waarde 804/lO7
soorten) en die van Aosta op 7,62 (1136/149).
Teneinde een vollediger beeld te verkrijgerg
werd na gegaar\ hoe de CI is verdeeld in aantal-
len soorten in de ondencheiden hoogtezones
(Tabel 3). Omgerekend in procenten kunnen
deze gegevens, grafisch uitgezet, een beter in-
zicht verschaffen (Fig.6). Opvallend is de toe-
rurme van het aantal soorten met een CI van l0
en 11 boven 2000 m in beide gebieden De rela-
tieve verdeling van dieren met een CI 4 tJm9 en
l0 Um 14 in Vanoise is weergegeven in Tabel4.
De relatieve waarde van de dagvlinderfauna - en
66k de lnryetsbaarheid - neemt dus toe naarmate
de hoogte toeneemt. Tabel 5 geeft de 23 soorten
in Vanoise met een CI van 10 of 11. De twee
soorten met CI 14, dus uitgesproken endemerq
beperkt tot (een deel van) de Alper; zijn zowel
in Vanoise als in het Aostagebied waargenomen.
Het zijn Oeneis glacialis Moll en Pyrgus carli-
nae Rambur. In het Aostadal komt nog een

Figuur 6 Relatieve verdeling van de dagvlinderfauna
per hoogtezone op basis van de chorologie-index (Cl);

(stippellijn: Vanoise, ononderbroken li.jn: Aosta) : de
opvallende toename van soorten met een hoge Cl

boven 2000m geeft de t.o." *-Ti,l::;ilr:;

Figuur 5 Stratificatie van de dagvlinderfauna van
Vanoise en Aosta in de verschillende hoogtezones; de
contrasten geven aan hoeveel nieuwe soorten in de
volgende zone zijn waargenomen (n = totaal aantal
soorten)

Faunistische affiniteit
De samenstelling van de fauna in eenberggebied
is op divene hoogten verschillend; Stijgend
vanaf het dal ontmoeten we voortdurend nieuwe
soorter! terwijl andere soorten het laten afiveten.
Dit proces verloopt over het algemeen lrcel
geleidelijk maar wdl nadrukkelijk. Hoe de
samenstelling van de dagvlinderfauna kwantita-
tief verandert wordt weergegeven in Figuur 5.
Van alle soorten boven 2000 m komen er 24
(Vanoise) resp. 34 (Aosta) ook lager voor.
Slechts 9 resp. 8 soorten treffen we uitsluitend
boven 2000 m aarl Uit Figuur 5 is af te leiderg
dat de faunistische aJfiniteit snel afneemt naar-
mate de hoogteverschillen toenemen. Het ver-
loop van deze affiniteitspercentages wordt in
Tabel 2 aangegeven.

)  2000 n

4 C S r O t 2 t a a a a t oc r  4  t  G  7  8  s  t 0  r t  t e l .  t a

hmste

Yanolse Aosta
t000 | 500 2000 t000 1500 2000

| 500 44% 64%
2000 3t% 59% 43% 7 t %

>2000 % t9% 38% t4% 20% 35%
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Tabel 3 Verdeling van de dagvlinderfauna in Vanoise en Aosta per hoogtezone op basis van de chorologie-index
(Cl) der soorten. De relatieve waarde (Cl RW) per hoogtezone is aangegeven; zie tekt

Tabel 4 Relatieve verdeling van vlindersoorten met
een Cl van 4 Vm 9 en I 0 Vm | 4 per hoogtezone in
Vanoise

derde CI 14 voor, n.l. Agrodiaetus humedasae
Toso & Balletto.

Biogeografi sche samenstell ing
Aan de hand van de indeling van Kostrowicki
(1969) werd een analyse gemaakt van de bio-
geografische samenstelling van de dagvlinder-
fauna van Vanoise en Aosta. De verhoudingen
in de samenstelling komenvoorbeide gebieden
praktisch overeen. De hierna volgende gegevens
berusten op het materiaal van Vanoise. De Pa-
laearctische dagvlinders worden door Kostro-
wicki (1.c.) in drie hoofdklassen onderverdeeld:
Holarctisclq Holarctisch-tropisch en Tropisch
Deze classificatie volgend" is 97%o van de
sooden Holarctisch en 3olo Holarctisch-tropisclr"
Een nadere verdeling van de 97Yo ziet er als
volgt uit:

8% is van arctisch-boreale oorsprong; hiertoe
behoren soorten als Parnassius phoebusFab-
ricius (palaearctisch-boreaal), Agriades glan-
don de Pnrnner (arctisch-alpien)prebia pan-
drose Borklnusen (arctisch-euraziatisch) en
Colias palaeno Linnaeus (holarctisch-bo-
reaal).

ll% is van aridelijke oorsprong, voomamelijk
mediterrane fauna+lementen.

Tabel 5 De 23 vlindersoorten van Vanoise met een
chorologie-index (Cl) van l0 of | |

Vanoise Aosta
h-$" I loooml tsooml 2oooml >2OOOml l@toat 1000m | 500m 2000m >2000m tDuol

4 I I 3
3 2
2 2 3 2 4 7 6 5 6

3 9 8 t2 I I t2 2
0 3 5 6 5 t l I 9 9 7 8
9 4 2 7 I l 0 7 2 4
I 6 6 3 t 0 I 9 7 2 7
7 7 5 9 t 5 3 5 t2 3 20
6 5 4 8 3 t 5 2 8 t 7

5 6 t 0 4 t5 3 5 t 5 3 20
4 5 6 9 4 t5 t 8 8 l 4 5 20

tAkMt 32 42 63 33 t07 86 9 l 88 42 149
c, Rw 6.72 7.55 7.49 8.49 7.5 | 6.7 | 6.8 7.49 9 . t 7 7.62

hoogtezone C l  4 t l m 0 c ! l 0 t / m  1 4
700 - | 000m 9 t % 9%

1000 - 1500m 74% 26%
1500 -2000m 70% 30%

2000 - 2800m 48% 52%
700 - 2800m 72% 28%

soort

Pornossius phoehis Fabricius

coli:drte Esper

Golios phicomone Esper

Bolorio pole Denis & Schiffermiiller

Bolo rio nopoa Hoff mannsegg

Cbssiano titonio Esper

Euphydryos, cynthio Denis & Schiffermiiller

Euphyd ryos ourinio Rottem bu rg

Hippo rchio fogi Scopoli

Erebio 7 species

C-enonympho gordetta de Prunner

Aeudophi/otes boton Bergstresser

Reudoontlo nicios Meigen

Agriades glondon de Prunner

Polyornmows eros Ochseneimer

Plryus cocoibe Rambur

Spiolio sertorius Hoffmannsegg

c l

t 0
l 0
t 0
t 0
t 0
t 0
l t
t l
t 0
t0, t  I
il
t 0
t l
il

t 0
t l
t 0



78% behoort tot het genatigd sub-meridionale
element. Deze groep kan ook r.veer lvorden
opgedeeld: 9Yo is transcontinentaal, 22yo
trarnpalaearcUsch, 24Yo Europees en sub-me-
diterraan en23o/o behoort tot dieren met een
Europees-aziatische verspreiding.

Tot de holarctisch-tropische soorten behoren
Cynthia cardui Linnaeus, een cosmopoliet (niet
in Zuid-Ame rika) en Ev e r e s a r gi a d e s P allas, een
dier met een holarctischorientale verspreiding.
Kostrowicki rekent lssoria lothonia Linnaeus
ook tot de holarctisch-tropische soorten. Van
alle soorten met een CI van l0 of hoger behoo(
60Yo tot het Europees en sub-meditenaan ele-
ment, terwijl l0% behoort tot soorten van arc-
tisch-boreale oorsprong.

CONCLUSIES
I Een faunistische steekproef van drie weken,

uitgevoerd in een 'stmtegisclrc' ti-id van het
jaar (uli/augustus), is voor een gebied als
Vanoise voldoende om tenminste '70o/o van
de potenti€le dagvlinderfauna te inventa-
riseren.

2 De faunistische affiniteit neemt vanaf een be-
paald meetpunt af, naannate het hoogtever-
schil vanafdat punt toeneemt.

3 Met behulp van de chorologie-index methode
kan het inzicht in de (lcrvaliteits) samenstel-
ling van een bepaalde dagvlinderfauna wor-
den verbeterd en geobjectiveerd.

4 De relatieve u'aarde van de dagvlinderfauna
in de bestudeerde gebieden neemt toe met de
hoogte. Boven 2000 m behoort52%o (in Aosta
62%$ van de aldaar aanrvezige soorten tot
dieren met een chorologie-index van 10 of
hoger. Hieruit blijkt tevens het belang val het
onaangetast in stand houden van de alpiene
biota's.

5 In Vanoise behoort '78%o van de dagvlinder-
fauna tot soorten met een gematigd sub-meri-
dionale biogeografie, I loZ behoort tot voor-
namelijk meditenane farura-elementen en 8olo
is van arctisch-boreale oorsprong. Soorten
met een CI van l0 of hoger bevinden zich
voornamelijk onder vlinders met een Euro-
pees en sub-meditenaan verspreidingsgebied.
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VIS: dagvlinders in de westelijke Alpen

APPENDIX  I

PAPIL IONIDAE

Papilio machaon Liruneus (5)
Ip hi c li de s po da I iri u s LimluLelus (6)
Parnassius apollo Linnaeus (8)
Parnassius phoebus Fabicius (10)
Parnassius mnemosyne Linnaeus (8)

PIERIDAE

Aporia crataegi Linnaeus (5)
Pieris brassicae Linnraeus (4)
Artogei a rapae Limaeus (4)
Artogei a napi Limnerus (4)
Artogeia bryoniae Hubner * (11)
Pontia callidice Esper (10)
Euchloe ausonia Hubner * (10)
Anthocharis cardamines Linnaeus (5)
Colias phiconnone Esper (10)
Colias palaeno Linnaeus (8)
Colias croceus Fourcroy (6)
Colias hyale Linnaeus (6)
Colias australls Verity (7)
Gon epteryx rh amn i Linrneus (4)
Leptidea sinapis Linrneus (5)

NY1'{PHALIDAE

Apatura lrls Linnaeus (6)
Limenitis popall Linnaeus (7)
Limenitis reducla Higgins (8)
Nymphalis antiopa Linnaeus (6)
Nympha li s po lych loro s Limtaeus (6)
Inachis io Linnaeus (4)
Vanessa atalanta Linnaeus (4)
Cynthia cordui Linnaeus (4)
Aglais urticae Linnaeus (4)
Polygonia c-album Linnaeus (5)
Argnnis paphra Linnaeus (5)
Mesoacidalia aglaja Linnaeus (5)
Fabriciana adippe Denis & Schiff. (5)
Fabriciana nioDe Linnaeus (5)
Issoria lathonia Linnaeus (4)
Brenthis daphne Denis & Schiff. (8)
Brenthis rno Rottemburg (7)
Boloria pales Denis & Schiff. (10)

, Boloria napaea Hoffmannsegg (10)
Clossi ana euphrosyne Linnaeus (5)

Overzicht van de dagvlinders van Vanoise, met de chorologie-index
tussen haakies ( )

Clossiana titania Esper (10)
Melitaea cinxiaLinrnets * (5)
MelitaeaphoebeDens & Schitr (7)
Melitaea didyma Esper (7)
Melitaea diamina Lang Q)
Mellicta athalia Rottemburg (5)
Mellicta varia Mey er-Dur ( 13)
Mellicta parthenoi des Kefentein * ( 10)
Euphydryas intermedia Frcy * (14)
Euphydryas qnthia alpicola Galvagni (ll)
Eurodryas aurinia f . glaciegenita Verity (1 1)

SATYRIDAE

Me lanargi a gal ath ea Linmeus (7)
Hipparchia fagi Scopoli (10)
Hipparchia semele Linnaeus (9)
Oeneis glacialis Moll (14)
Satyru s feru I a Fabricius (8)
Brintesia circe Fabricius (9)
Ereb i a lige a Linrneus (6)
Erebia euryale Esper (8)
Erebia manto Deris& Schitr (ll)
Erebia epiphron Knoch (12)
Erebia pharte Hubner (l l)
Ereb ia melampus Fuessli (12)
Erebia aethiops Esper (7)
Erebia triaria de Prunner (l l)
Erebia alberganus de Prunner (11)
Erebia pluto de Prunner (11)
Erebia gorge Hubner (l l)
Erebia mnestra Hubner (12)
Ereb ia cassioides Hohenwarth (10)
Erebia montana de Prunner (12)
Erebia meolans de Prurner * (10)
Erebia pandrose Borkhausen (8)
Maniola jurtina Linnaeus (4)
Aphantopus hyperantus Linnaeus (6)
Coenonlrnpha pamphi lus Linnaeus (4)
Coenonympha gardetta de Prunner (11)
Lasiommata maera Linnaeus (5)
Lasiommata petropolitana Fabricius * (9)

LYCAENIDAE

Nordmannia i/lcr's Esper (6)
Strymonidi a w-album Knoch (7)
Heo de s virgaur eae Lirr'loLelus (7)



Heodes tityrus Poda (6)
P al aeochrysophanus hi ppothoe Linnaeus
Everes argiades Pallas (6)
Cupido minimus Fuessli (7)
Macu line a ar ion Linrmieus ( I 0)
P seudophilotes baton Bergstrasser (10)
Plebejus pylaon trappi Verity (9)
Plebejus argzs Linnaeus (5)
Lycaeides idas Linnaeus (5)
Vacciniina optilete Knoch * (8)
Eumedonia eumedon Esper (7)
Aricia agestis Denis & Schitr (7)
Aricia artmerxes Fabricius (8)
P seudaricia nicias Meigen ( I l)
Albulina orbitulus de Prunner * (9)
Agriades glandon dePrunner (l l)
Cyaniris semiargus Rottemburg (5)
Agrodiaetus damon Denis & Schiff. (8)
Agrodiaetus escheri Hubner (9)

DETNSEA l,  1994

Meleageria daphnisDents & Schiff. (9)
Lysandra coridon Poda (9)
Lysandra b e I largus Rottemburg (6)
P olyommatu s icanrs Rottemburg (4)
Polyommatus eros Ochsenheimer (10)

HESPERIIDAE

Pyrgus alveus Hubner (6)
Pyrgus carlinae Rambur (14)
Pyrgus andromedae Wallengren * (11)
Pyrgus cacaliae Rambur (11)
Spialia sertorizs Hoffmannsegg (10)
Carcharodus alceae Esper Q)
Carcharodus flocciferus Zeller (9)
Thyme li cus lineola Ochsenheimer (4)
Thymelicus sylvesrris Poda (4)
Hesperia cornma Linnaeus (6)
Ochlodes venatus faunus Turali (4)

* waargenomen door Bourgogne (1962)

en/of Koninck (11X5)

a)


