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Dagvlinders en grote herbivoren
F. A. Bink &
J. G. van der Made
Grazende herbivoren — met name rund, paard en schaap — oefenen
een grote invloed uit op de ontwikkeling van vegetaties. Wat is nu de
invloed op de dagvlinderfauna? Dat is een ingewikkelde puzzel die
slechts stapje voor stapje op te lossen is. Het schetsen van de wijze
waarop dit kan gebeuren is de taak die de schrijvers zich gesteld hebben. Via de betrekkingen die dagvlinders hebben met vegetatie en
landschap en de relatie tussen graasactiviteit van grote herbivoren en
de ontwikkeling van vegetatie en landschap, komt de lezer bij de uiteindelijke praktijkvraag hoeveel herbivoren er moeten grazen om een
bepaalde samenstelling van de dagvlinderfauna mogelijk te maken.
De getallen moeten echter niet als vaststaand worden opgevat. Deze
dienen slechts ter oriëntatie voor verder onderzoek. In dit artikel (deel
1) wordt de lezer vertrouwd gemaakt met het verband tussen de eigenschappen van dagvlinders en hun voedselbronkeuze en landschapsvoorkeur. In een volgend artikel (deel 2) komt de invloed die grote
herbivoren hebben op planten en landschap, en daarmee op de dagvlinderfauna aan de orde.
Terreinen met een gevarieerde begroeiing van boom- en struikgroepen en grazige vegetaties die licht begraasd worden
door grote herbivoren zoals runderen,
paarden of schapen, vallen in Europa op
door hun grote rijkdom aan dagvlindersoorten. In Frankrijk, Zuid-Engeland,
Schotland en Scandinavië zijn daarvan
op vele plaatsen voorbeelden te vinden.
In Nederland zijn er vergelijkbare situaties in de duinenrij langs de kust, met
name op Schouwen-Duiveland en Texel.
Een kleine herbivoor die in grote delen
van onze duinen een stempel drukt op
de vegetatie door graas- en graafactiviteit
is het konijn. Wanneer men in dit kader
spreekt over grote herbivoren mag men
het konijn niet vergeten, terwijl het
edelhert en het wilde zwijn een zichtbare invloed op de vegetatie hebben in gemengde bos- en heidegebieden zoals de
Hoge Veluwe.

Deel 1. Relaties
van dagvlinders met
voedselbronnen en
landschap

De opvallende rijkdom aan plante- en diersoorten in de gevarieerde terreinen met lichte beweiding en het vaak
fraaie landschappelijke aspect daarvan,
hebben natuurbeheerders in Nederland
geïnspireerd in veel meer natuurreservaten beweiding als beheersmaatregel te
gaan toepassen dan tot voor kort gebruikelijk was. Zodra men een plan maakt
iets in het beheer te veranderen, rijst de
vraag wat er dan wel precies gaat gebeu-

ren. In dit licht wordt de betrekking tussen dagvlinders en grote herbivoren onder de loupe genomen. Eerst wordt getracht uit de pluizen wat dagvlinders in
een terrein zoeken en wat ze nodig hebben om te kunnen overleven, daarna
wordt geschetst wat de invloed van de
grote herbivoren is op de ontwikkeling
van vegetatie en landschap en tot slot
hoe de samenstelling van de dagvlinderfauna samenhangt met de graasintensiteit van de grote herbivoren in ruimte en
tijd. Hierbij zijn wij aangewezen op hetgeen begrazingsdeskundigen ons aan gegevens en inzichten aanrijken. Met name het begrazingsmodel ontwikkeld
door Lotz en Poorter (1983) biedt ons op
het ogenblik aanknopingspunten.
In de wereld der insekten met
zijn duizelingwekkende soortenrijkdom
springen de dagvlinders er uit als een
'mensvriendelijke' groep; ze zijn opvallend en vliegen overdag, het aantal soorten is te overzien: ongeveer 350 soorten
voor geheel Europa, waarvan 107 waargenomen zijn in Nederland en ongeveer
62 soorten deel uitmaken van onze huidige inheemse dagvlinderfauna. De
soorten vertonen onderling grote verschillen in gedrag en ontwikkeling en
een grote verscheidenheid aan 'overlevingsstrategieën'.
Voor de beschouwing van de relatie tussen dagvlinders en grote herbivoren worden 52 soorten in studie genomen. Dit zijn de vlindersoorten die leven in de verschillende heide- en
graslandvegetaties en in de eiken-berkenbossen op de droge zandgronden in
het oostelijk deel van Nederland (voor
enkele soorten is dit echter verleden tijd
geworden). De locaties waaraan gedacht
wordt in deze beschouwing zijn o.a. de
Baronie Cranendonk in Noord-Brabant,
het Junner Koeland in Overijssel, de
Odoorner Dennen in Drenthe en het
Borkumer Paradis bij Meppen vlak over
de grens in Duitsland.

Eigenschappen van dagvlinders
Om inzicht te krijgen in wat dagvlinders
in een terrein zoeken en wat ze nodig
hebben om te kunnen overleven, wordt
eerst gekeken naar drie eigenschappen
waarbij hun relatie met de begroeiing en
het landschap duidelijk aan het licht
treedt. Dit zijn:
- de temperatuur- en luchtvochtigheidstolerantie van de vlinders,
- de voedselbehoefte van de rupsen en
van de vlinders en
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- de wijze van oriëntatie van de vlinders
bij het zoeken naar waardplanten en
naar partners in de paringstijd.
De minimumeisen die een vlinder stelt
aan warmte en luchtvochtigheid en zijn
tolerantie voor zowel extreme hitte en
koude als voor vocht en droogte, bepaalt
welk type microklimaat van het terrein
opgezocht zal worden of waar de vlinder
kan overleven. Kwetsbare soorten zullen
alleen daar voorkomen waar het microklimaat sterk gebufferd wordt door de
omgeving. Denk aan plaatsen die snel
warm worden doch waar geen hoge temperaturen optreden en waar de luchtvochtigheid altijd hoog blijft, b.v. open
plekjes in het bos. De grenzen tussen
minimaal vereist en maximaal toelaatbaar voor temperatuur en luchtvochtigheid liggen voor deze soorten dicht bij
elkaar.
De eigenschap voeselbehoefte vertoont grote verschillen. Bij de rupsen
denkt men allereerst aan de soort plant
die de rups van een bepaalde vlindersoort nodig heeft. Er zijn monofage
soorren die aangewezen zijn op één of
hooguit enkele plantesoorten binnen
één geslacht (de IJsvogelvlinder op Kamperfoelie, de Eikepage op Eik) en polyfage soorten die de meest uiteenlopende

plantesoorten als voedselbron kunnen
benutten (het Vuilboomblauwtje op
Vuilboom, Kornoelje, Kardinaalsmuts,
Klimop, Hulst, Struikheide, enz.). Van
de 52 soorten dagvlinders is de rups in
33% van de soorten monofaag, 52% oligofaag en 15% polyfaag. In vele gevallen blijkt dat of de standplaats van de
waardplant of de groeiconditie van de
plant van doorslaggevende betekenis is.
De voedselbehoefte van de vlinders vertoont een bijna even bonte variatie als
die van hun rupsen. Vlinders die uit de
pop komen met ontwikkelde eieren of
met een grote voorraad aan vetweefsel,
hebben weinig of geen voeding in de
vorm van bloemenecrar nodig om zich te
kunnen voortplanten (voorbeelden:
Hooibeestje, Koevinkje). Zij kunnen
dus leven in bloemenarme vegetaties.
Andere soorten, die als vlinder in de regel lang leven, hebben zeer veel nectar
nodig. Hun ei-onrwikkeling is geheel afhankelijk van het voedsel dat zij in het
vlinderstadium kunnen bemachtigen
(voorbeelden: Citroenvlinder, Kleine
vos. Bruin zandoogje). Sommige soorten
hebben wel veel voedsel nodig, maar bezoeken zelden bloemen. Zij leven van
honingdauw (de ontlasting van bladluizen) en van suikers die sommige bomen

Bruin zandoogje (Maniola jurtina) links
Een soort van ruige, grazige vegetaties, die
sterk gebonden is aan nectarrijke bloemen.
Tweekleurhooibeestje (Coenonympha arcania)
Een kwetsbare soort van schrale, ruige
grasvegetaties langs bosranden, die thans
zeer zeldzaam geworden is.
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Fig. 1. Tolerantiegrenzen bij de Keizersmantel voor luchttemperatuur en zonnestraling.
Tolerance limits of Argynnis paphia for air
temperature and sun radiation.

afscheiden op hun knoppen en bladeren
(Eikepage, Berkepage).
De eigenschap oriëntatie is bij
dagvlinders zeer belangrijk. De meeste
soorten kunnen goed vliegen en hebben
een goed ontwikkeld gezichtsvermogen
zodat visuele oriëntatie in een grote
ruimte mogelijk is. Dagvlinders kunnen
zich evenals libellen en grote wespen
goed op vegetatiepatronen en landschapsvormen oriënteren bij het zoeken
naar voedsel en naar partners. Wanneer
men het verschijnsel herkent, kan men
dit zelf in het veld in allerlei vormen gemakkelijk waarnemen.
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Om erachter te komen hoe deze
drie eigenschappen gezamenlijk bepalen
op welke wijze en in welke mate een
vlindersoort aan een bepaald vegetatieof landschapstype gebonden is, moeten
deze eerst nader uitgewerkt worden.

Temperatuur- en luchtvochtigheidstolerantie
De meeste dagvlinders prefereren een lichaamstemperatuur van ongeveer 30°
tot 35°C en zij trachten deze temperatuur te handhaven door zich te zonnen
als ze kouder zijn en door de schaduw op
te zoeken als ze te warm worden. Wanneer de temperatuur van het lichaam onder de 20 °C daalt, kunnen de meeste
soorten niet meer goed vliegen doordat
de spierwerking te graag verloopt. Zélf

kunnen de vlinders door spierbewering
een temperatuursverhoging tot stand
brengen van 5 a 7 °C ten opzichte van de
omgeving. De dagvlinders onderscheiden zich van de nachtvlinders door hun
opvallend gebruik van de zonnestraling.
De kleur en beharing van het lichaam
zijn ingesteld op het absorberen van
zonnewarmte, terwijl bij de nachtvlinders de beharing als een isolerend vachtje werkt. Van onze dagvlinders is de
warmtehuishouding het beste onderzocht bij de Keizersmantel (Vielmetter,
1958). In figuur 1 is weergegeven hoe de
lichaamstemperatuur bereikt wordt als
een resultante van luchttemperatuur en
zonnestraling; bij welke waarde het te
koud is om te kunnen vliegen en bij welke waarden het te warm wordt, waarop
de vlinder reageert door een schaduwplekje in de boomkruin op te zoeken.
De Keizersmantel is een soort waarbij de
grenzen van minimaal vereiste en maximaal toelaatbare lichaamstemperatuur
vrij dicht bij elkaar liggen. Te warm
wordt bereikt bij 37 °C, te koud wordt
het bij 25°C en het optimum ligt bij
35°C. Het temperatuurstraject waarbinnen de vlinder actief is, heeft dus een
bereik van 12°C. Dit verklaart fysisch
waarom de Keizersmantel een soort is
van bosranden en open plekken in het
bos, hij moet verschillende microklimaten binnen zijn bereik hebben om bij de
wisselende weersomstandigheden een
geschikte omgeving te kunnen opzoeken. Tevens blijkt de vlinder slecht tegen droogte te kunnen. In vergelijking
met bij voorbeeld het Groot koolwitje is
de Keizersmantel veel gevoeliger. Voor
zover thans bekend is over de betrekking
tussen het terreintype waarin een vlindersoort normaal voorkomt en zijn tolerantie voor temperatuur-extremen en
droogte, zijn de bosvlinders het kwetsbaarst en de vlinders van droge, schrale
open graslanden het meest tolerant, het
hardst. Dit betekent dus dat een soort
van het open veld wel het bos in kan,
maar een bosvlinder niet het open veld
op, tenzij de weersomstandigheden bijzonder gunstig zijn. In tabel 1 is pet
soort de mate van tolerantie ten opzichte
van temperatuur en luchtvochtigheid
aangegeven in drie klassen met de symbolen:
+ = opvallend tolerant, een harde
soort
O = normaal tolerant
- = opvallend, gevoelig, een kwetsbare soort.

t^J

'i^

133

Voedselbehoefte
De voedselbehoefte van de rupsen is gekoppeld aan de grootte van de rups en
aan de groeisnelheid. De groeisnelheid
varieert van zeer snel (de rups wordt volwassen binnen twee tot drie weken:
Koolwitjes) tot zeer langzaam (de rups
heeft een vreetperiode nodig van vier tot
vijf maanden: Bruin zandoogje). De
langzame groeiers zijn minder afhankelijk van de kwalireit van hun voedsel;
door wat meer te eten kunnen zij gemakkelijk slechte kwaliteit compenseren. De snel groeiende soorten moeten
echter hoogwaardig voedsel hebben dat
veel eiwit bevat. De rupsen van het
Oranjetipje die binnen 16 dagen volwassen kunnen zijn, eten in hoofdzaak de
jonge hauwtjes met de eiwitrijke zaden
van hun voedselplanten Look zonder
look en Pinksterbloem, terwijl de rupsen
van de Citroenvlinder die het met blad
van de Vuilboom moeten stellen, er
tweemaal zo lang over doen. De groepen
van dagvlinders met snelgroeiende rupsen zijn de witjes en vossen die op kruiden leven; zie tabel 1. Bij deze soorten
zoeken de wijfjes, jonge, goed groeiende
waardplanten uit om er hun eieren op te
leggen.
De blauwtjes vormen een groep
apart op grond van hun voedselbehoefte. Met uitzondering van de vuurvlinders zijn de meeste soorren uit de
blauwtjesfamilie in het rupsstadium
aangewezen op zeer eiwitrijk voedsel.
De rupsen kunnen spoedig van honger
sterven zodra er iets aan de kwaliteit van
de waardplant schort. Het Vuilboomblauwtje dat eerder als voorbeeld werd
gegeven van een polyfage soort, is in feite erg kieskeurig, gelet op zijn voedingsspecialisme. Van de verschillende
plantesoorten eet de rups hoofdzakelijk
de bloemknoppen en vruchten. De Koninginnepage, waarvan men de snelgroeiende rups in gunstige jaren in tuintjes op het loof van jonge wortelen kan
aantreffen, eet vaak van zijn wilde
waardplanren alleen de bloemen en jonge stengels en laat het blad ongemoeid
omdat het onvoldoende voedzaam is.
Onder de zandoogjes, waarvan de
rupsen op grassen leven, komen betrekkelijk snelgroeiende en zeer langzaam
groeiende soorten voor (Bink, 1985).
Grassen zijn in het algemeen als voedselbron weinig voedzaam, het voordeel is
echter dat er zoveel van is. De meeste
grassoorten hebben gedurende het
grootste deel van het jaar een laag eiwit-

gehalte. Tijdens het schieten, het in
bloei komen van het gras, daalt dit tot
minder dan 10%, daar de reserves geïnvesteerd worden in de bloemen en zaden. Voor de gespecialiseerde herbivoren, de herkauwers rund en schaap, is dit
geen bezwaar. Door middel van de voorvertering in de pens mer behulp van
micro-organismen, kunnen zij een veel
doelmatiger gebruik maken van de in
het gras aanwezige voedingstoffen. Voor
de niet-gespecialiseerde herbivoren, zoals de meeste insekten, moet er echter
een eiwitgehalte van minimaal 20% in
de plant zitten. In het begin van de
groeifase hebben de meeste grassoorren
een eiwitgehalte van ongeveer 30% en

schrale omstandigheden groeit. De
eigenschap voedselbehoefte is in tabel 1
aangegeven in drie klassen:
-I- = sterkte behoefte, de rups heeft
een hoge groeisnelheid en de
ontwikkelingsduur is 2-5 weken;
O = normale behoefte, de rups heeft
een voedingsperiode van 6-11
weken;
- = geringe behoefte, de rups heeft
een voedingsperiode van 12-20
weken.
Aan de voedselbehoefte van de rupsen
zitten nog vele kanten. Veel soorten
hebben een voedselbehoefte die varieert
in de tijd. Ze hebben een uitgekiende
voedingsstrategie die past bij de groeicy-

zijn dan als voedselbron voor rupsen zeer
geschikt (Crawley, 1983). De zandoogsoorten met snel groeiende rupsen zijn
aangewezen op grassen die in de groeifase verkeren, die met langzaam groeiende
rupsen kunnen een beetje schipperen.
Zij leven of in een vegetatie waarin verschillende grassoorren (mer ieder een
eigen jaarcyclus en tijdstip van schieten)
naast elkaar voorkomen, of zij leven op
langzaam groeiende grassen die het gehele jaar door een redelijke voedingswaarde hebben zoals Schapegras, Tandjesgras of op Rood zwenkgras, dat onder

Keizersmantel (Argynnis paphia)
Houdt van warmte, maar kan niet tegen
hitte en droogte; een soort van bloemrijke
bosranden en open bossen.

clus van de vegetatie waarin zij leven. De
graasactiviteit van de grote herbivoren
brengt grote veranderingen teweeg in
deze groeicyclus. Later zal toegelicht
worden dat op dit punt een duidelijke
betrekking besraat tussen dagvlinder en
grote herbivoren.
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Tabel 1. Eigenschappen van dagvlinders.
Table 1. Features of the butterfly species.

TOLERANTIE VOEDSELBEHOEFTE ORIËNTATIE TIJDENS
O p bomen en struiken levende soorten
WITJES
groot geaderd witje
citroenvlinder

RUPSEN VLINDERS PARINC EIERLEGGEN
Aporia crataegi
Gonepteryx rhamni

0

0
0

0

+

Thecla betulae
Quercusia quercus
Nordmannia il ie is
Celastrina argiolus

~

0
+
+
+

-

Apatura iris
Limenitis camilla
Nymphalis antiopa
Nymphalis polychloros

-

0

0
-

+

BLAUWTJES
berkepage
eikepage
bruine eikepage
vuilboomblauwtje

0

+
+
+

-

_

0
0

0
0
0

«.
--

-

Papilic machaon

+

+

+

+

kort

Pieris brassicae
Artogeia rapae
Artogeia napi
Anthocharis cardamines

+
+

+

*

+
+
+
+

0
0
0

kort
kort
kort
zoo»

VOSSEN
weerschijnvlinder
ijsvogelvlinder
rouwmantel
grote vos

+

O p kruiden levende soorten

PAGES
konipginnepage

WITJES
groot koolwitje
knollewitje
klein geaderd witje
oranjetipje

0
0

+
+

-

BLAUWTJES
groentje
vuurvlindertje
bruine vuurvlinder
heideblauwtje
bruin blauwtje
klaverblauwtje
icarusblauwtje

0

•(•
0
0

+

0
0

+
+
0
+

0
+
+
+

0
+
+
+

0

-

ruig
kort
ruig
ruig
kort
kort
kort

0

+
+
+
+

-

+
+
+
+
+
+

-

zoom
zoo»
kort
zoom
zootn
zoom

Argynnis paphia
Mesoacidalia aglaja
Fabriciana niobe
Issoria lathonia
Clossiana euphrosyne
Melitaea cinxia
Kellicta athalia

-

0

+
+
+
0

0
0
0

+
+
+
+
+

0
-

0

0

+
0

0

zoom
kort
kort
kort
kort
kort
kort

Pyrgus malvae
Erynnis tages

0
+

0
0

+'
+

-

kort
kort

Melanargia galathea
Hipparchia semele
Neohipparchia statilinus
Maniola jurtina
Aphantopus hyperantus
Pyronia tithonus
Coenonympha pamphilus
Coenonympha arcania
Pararge aegeria
Lasiomraata megera

0
+
+
0

+
+

0

0

0
0
0
0
0
0

-

+

+

+

+

Carterocephalus palaemon
Thymelicus lineola
Thymelicus sylvestris
Hesperia ccmma
Ochlodes venata

0
+
0
+
0

0
0
0

+
+
+
+
+

Callophrys rubi
Lycaena phlaeas
Heodes tityrus
Plebejus argus
Aricia agestis
Cyaniris semiargus
Polyommatus icarus

0
+

Inachis io
Vanessa atalanta
Chyntia cardui
Aglais urticae
Polygonia c-album
Araschnia levana

^^

-

VOSSEN
dagpauwoog
atalanta
distelvlinder
kleine vos
gehakkelde aurelia
landkaartje

+
+
0
0

+

PARELMOERVLINDERS
keizersmantel
grote parelmoervlinder
duiuparelmoervlinder
kleine parelmoervlinder
zilvervlek
veldparelmoervlinder
bosparelmoervlinder

0

DIKKOPJES
aardbeivlindertje
bruin dikkopje

••

O p grassen levende soorten

ZANDOOGJES
dambordje
heivlinder
kleine heivlinder
bruin zandoogje
koevinkje
oranje zandoogje
hooibeestje
twéekleurhooibeestje
bont zandoogje
argusvlinder

0
+
0

-

+

0
+
0
0

-

•

-

ruig
kort
kort
ruig
ruig
ruig
kort
ruig
ruig
kort

DIKKOPJES
bont dikkopje
zvjart spriet dikkop je
geelsprietdikkopje
kommavlinder
groot dikkopje

0

"
0
0

0

ruip
ruig
ruig
kort
ruig

C
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*tolerantie = tolerance for high temperature and low humidity + highly tolerant
O intermediate
- vulnerable
*voedselbehoefte = need of food (quality)
rupsen = larval stage
+ needs high quality, larval development
2-5 weeks
O average, larval development 6-11 weeks
- tolerant for low quality, larval development 12-20 weeks
vlinders = butterflies, the adult stage -ineeds flowers rich In nectar for egg development
O not depending on nectar resource for
(partly) egg
development
- not depending on flowers, uses other
resources
•oriëntatie tijdens = orientation during
paring = sexual activity stage
-I- males are gregarious on landscape mark
points
O neutral behaviour, males and females in
equal numbers
on the same place
- males are territorial and use patchy environments
eierleggen = oviposition stage
ruig = female selects large area tall grass
vegetation
zoom = female selects edges (outskirts)
kort = female selects short turf
Vuurvlindertje (Lycaena phiaeas)
~
Hitte en koude deren hem weinig; een I
soort van het open veld en mosaïekpa- ,
tronen.

De voedselbehoefte van de volwassen vlinders hangt af van de levensduur
en de wijze van voortplanten. Er zijn
soorten die zich na het verlaten van de
pop zo snel mogelijk voortplanten, terwijl andere daarmee nog geruime tijd
wachten en zelfs eerst gaan overwinteren
(Citroenvlinder, Kleine en Grote vos,
Dagpauwoog) of wegtrekken naar andere streken (Atalanta, Distelvlinder). De
soorten die snel eieren gaan leggen, kunnen leven op plaatsen waar weinig of
geen bloemen zijn (Hooibeestje, Koevinkje). De andere soorten moeten dus
op de een of andere manier goed aan de
kost zien te komen. De echte bosvlinders
zijn daarbij niet van bloemen afhankelijk, zij kunnen zich voeden met honingdauw, sap van bloedende bomen, rottend fruit, mest of dode dieren (Weerschijnvlinder!). In de beschouwing over
de betrekking dagvlinders — grote herbivoren wordt alleen gelet op de vlindersoorten die op nectar van bloemen zijn
aangewezen omdat de grote herbivoren
invloed hebben op hun aanwezigheid.

Denk bijvoorbeeld aan distels die vaak
optreden in begraasde terreinen. Voor
63% van de behandelde vlindersoorten
is deze relatie van toepassing. In tabel 1
is aangegeven:
-I- = de soort is sterk aangewezen op
nectarrijke bloemen voor zijn
voortplanting;
O = de soort heeft een vrij geringe
voedselbehoefte;
- = de soort maakt vooral gebruik
van andere voedselbronnen.

Oriëntatie in de paringstijd
Dagvlinders hebben hun opvallende
kleuren en tekening niet voor niets, de
vlinders moeten elkaar op grote afstand
kunnen herkennen. Pas bij nauwer contact gaan geurstoffen een rol spelen voor
het herkennen van de partner. De soorten die schaars voorkomen, hebben aan
een opvallende kleur echter nog niet genoeg. De kans dat ze hun partner niet
kunnen vinden is groot. In het gedragspatroon van deze soorten is het opzoeken van vaste ontmoetingsplaatsen inge-

bouwd. Zo'n ontmoetingsplaats is een
in het landschap herkenbare plaats en
afhankelijk van de soort kan dit zijn: een
heuveltop (Koninginnepage); een opvallend grote boom in het bos (Weerschijnvlinder, Eikepage); een opvallende
struik aan de bosrand (Groentje); een
plek met korte vegetatie die als een nis
in de bosrand ligt (Zilvervlek); een zonnig plekje in het bos (Bont zandoogje,
IJsvogelvlinder). De mannetjes van deze
vlindersoorten zoeken deze markeringspunten op en blijven daar vaak vele dagen achtereen 'op hun post'. Een wijfje
dat een partner zoekt, speurt naar een
voor de soort specifiek herkenningspunt
waar ze een grote kans heeft een mannetje te ontmoeten (Shields, 1967).
De mannetjes van de soorten die
het gedrag van 'posten' vertonen, kunnen of samenscholen (en zijn dus 'vriendelijk' voor elkaar) of gedragen zich territoriaal (en zijn dan 'agressief' voor elkaar). Het samenscholen treedt op bij
soorten die een landschappelijk punt benutten (Weerschijnvlinder, Koninginne-
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page. Groentje, Eikepage), het territoriale gedrag treedt vooral op bij soorten
die zich oriënteren op mozaïekpatronen
van korte en ruige vegetaties en kale
grond in open graslanden (Vuurvlindertje, Hooibeestje, Argusvlinder, Heivlinder) en enkele in het bos levende soorten
(Bont zandoogje) (Baker, 1972; Davies,
1978).
De vlindersoorten waarvan het
mannetje het wijfje opzoekt, vertonen
een opvallend rondvlieggedrag, waarbij
de omgeving afgespeurd wordt en alles
onderzocht wat maar op een wijfje lijkt,
o.a. het Bruin zandoogje (Baker, 1972)
en de Citroenvlinder in het voorjaar.
Ook in dit geval kan de vlinder zich op
landschapsstructuren en vegetatiepatronen oriënteren en vaste routes volgen.
Het mannetje patrouilleert als het ware
binnen een landschappelijke eenheid.
Bij vlindersoorten die niet een van deze
gedragspatronen vertonen, vliegen de
mannetjes en wijfjes in ongeveer gelijke
verhouding op een plaats die zij om het
microklimaat of de voedselbronnen preferen. In tabel 1 is aangegeven:
-(- = de mannetjes vertonen een samenscholend gedrag en oriënteren zich dus op een landschappelijk punt;
O = het gedrag is neutraal, mannetjes
en wijfjes vliegen samen op dezelfde plaats;
- = de mannetjes vertonen een overwegend territoriaal of patrouillerend gedrag en bewegen zich dus
binnen een landschappelijke
eenheid.

Oriëntatie tijdens het eileggen
Door middel van zintuigen in de poten
en sprieten kan een wijfjesvlinder een
plant onderzoeken op zijn geschiktheid
als voedselbron voor haar nakomelingen.
Vele vlindersoorten kunnen hun waardplant ook visueel herkennen, doch om
op een doelmatige manier naar de
waardplanten te zoeken, oriënteren vele
vlinders zich tijdens het leggen van eieren op landschapsstructuren en vegetatiepatronen. Een boeiend voorbeeld vormen de vossen die op Brandnetel leven.
De Brandnetel is een plantesoort die van
oorsprong op open plekken in rijke,
vochtige bossen groeit en in de mantelen zoomvegetaties aan de schaduwzijde.
In het open veld groeien Brandnetels in
de zomen en kragen van waterloopjes en
rivieren. De vijf soorten vossen hebben
ieder een eigen landschappelijke voor-

keur voor de verschillende groeiplaatsen
van Brandnetels. Sinds kort is er een
nieuwe situatie ontstaan, waarbij Brandnetels in grote massa's willekeurig in het
open veld optreden, namelijk in de overbemeste, verwaarloosde graslanden. Op
deze brandnetels vindt men hoogst zelden rupsen van deze soorten! (Booij,
1976). De Brandnetels groeien daar in
een landschappelijke situatie die vreemd
is voor deze vlindersoorten.
Schematisch is het grondpatroon
van de landschappelijke voorkeur van
deze soorten als volgt weer te geven.

grenzen. In het laatste geval vliegen de
vlinders kriskras over de vegetatie en keren terug zodra zij een zichtbare vegetatiegrens ontmoeten; in het eerste geval
vliegen ze heen en weer langs een grens
(Baker, 1978). In een ruig grasland met
daarbinnen vlakken met korte begroeiingen, ziet men de vlinders van vlak naar
vlak vliegen of binnen zo'n vlak blijven,
of de grenzen tussen kort en ruig inspecteren. Dit laatste gedrag valt vooral op
wanneer de vlinder een pad volgt of er
langs heen en weer vliegt.
Van de soorten waarvan de rupsen in de

Tabel 2. Landschapsvoorkeur van de brandnetel etende vossen
groeiplaats mozaïek
Brandin bos
netels
vllndersoort

zoom langs
bos- of
struweelrand

zoom of
kraag
in het
veld

willekeurig
in het open
veld

Landkaartje
Gehakkelde aurelia
Atalanta
Dagpauwoog
Kleine vos

Al deze vossen kiezen jonge, goed
groeiende Brandnetels uit om er hun eieren op te leggen, maar ze kijken goed
uit waar deze planten staan. In de stedelijke sfeer vindt men de rupsenresten van
Kleine vos en Dagpauwoog op Brandnetels die langs sloten, wegbermen of
spoordijken groeien, equivalenten van
zoom- en kraagsituaties! Die van het
Landkaartje vindt men in verwaarloosde
tuintjes en bosschages.
De oriëntatie op vegetatiestructuren en vegetatiepatronen treedt verder
sterk aan het licht bij de graslandsoorten. De oriëntatie richt zich in de eerste
plaats op vegetatiestructuur, waarbij de
verschillende vlindersoorten of een ruige
vegetatie van kniehoog gras kiezen of
een korte vegetatie met 5 tot 10 cm hoge
begroeiing. De ruige grasvegetaties komen in zomen voor of bedekken grote
vlakken in het open veld. De korte vegetaties die favoriet zijn bij bepaalde dagvlinders bestaan uit kleinere vlakken gelegen langs een bosrand of in een mozaïekpatroon over het open veld. Dit is
een groeipatroon dat bij begrazing kan
optreden! (Voetbalvelden en gazons zijn
niet in trek bij dagvlinders). De verschillen in gedragspatronen kunnen vertaald
worden in een oriëntatie op een grenssituatie óf op een homogeen vlak binnen

kruidlaag leven is in tabel 1 onder oriëntatie tijdens het eileggen aangegeven:
ruig = de soort oriënteert zich op een
ruige, kniehoge grasvegetatie
zoom = de soort kiest grenssituaties:
zomen langs bosranden of in
het open veld
kort = de soort prefereert korte vegetaties.
In het volgende artikel over de betrekking tussen dagvlinders en grote herbivoren zullen de vlindereigenschap tolerantie voor temperatuurextremen en
droogte en de eigenschap oriëntatie ons
de betekenis van de struktuur in een
landschap laten zien, met name de verdeling in oppervlakten aan bos, struweel
en grasland. De eigenschap voedselbehoefte leidt ons naar de vegetatiesamenstelling en de voedingskwaliteit van
de planten. Daarvóór zullen we ons dan
eerst nog een beeld vormen van de invloed van de grote herbivoren op het
landschap en de vegetatie. Dit alles kunt
u verwachten in het volgende nummer.
Literatuurlijst en summary worden afgedrukt als afsluiting van deel 2, De Levende Natuur, 87, nr. 6.
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