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Gefaseerd maaien is het maaibeheer waarbij in tegenstelling tot 
integraal maaien, delen van een perceel enige tijd blijven 

overstaan. Het doel hiervan is om typerende graslandvegetaties 
in stand te houden en tegelijkertijd de ongewervelde fauna te 

sparen en te voorzien van nectarbronnen, refugia en 
overwinteringsmogelijkheden. Tot op heden was er nog geen 

onderzoek naar deze beheersmaatregel uitgevoerd. 
In opdracht van het Ministerie van LNV startte De Vlinder-

stichting daarom in 1995 een vierjarig onderzoek. 

Veel graslanden worden beheerd door jaar
lijks één- of tweemaal te maaien. In combi
natie met afvoer van het maaisel zorgt dit 
voor verschraling maar ook voor het tegen
gaan van strooiselophoping en het voort
schrijden van de successie naar struweel en 
bos. Daarmee wordt de botanische waarde 
van graslanden zoveel mogelijk gewaar
borgd (Sykora et al., 1993). De vegetatie
structuur wordt bij maaien echter relatief 
homogeen ten opzichte van bijvoorbeeld 
extensieve begrazing (Bakker, 1989). 
Maaien betekent daarnaast op korte ter
mijn vaak een catastrofe voor de ongewer
velde fauna (o.m. Morris & Lakhani, 
1979; Morris & Rispin, 1987; Tegethof, 
1997). Voor de fauna zou de oplossing 
gelegen kunnen zijn in het spreiden van de 
maaiactiviteit in ruimte en tijd. 

Kleinschalige variatie in structuur van 
de vegetatie is gunstig voor de insecten van 
graslanden (Mabelis & Vermeulen, 1991; 
Jansen, 1992; Kievit & van Halder, 1995). 
Ruimtelijke heterogeniteit vergroot de 
diversiteit aan habitats en foerageermoge-
lijkheden, en biedt daarmee een basis voor 
een grote soortenrijkdom (Ten Houte de 
Lange, 1987; Tscharntke & Greiler, 1995). 
Daarom wordt al geruime tijd gepleit voor 
een maaibeheer in rotatie, ofwel 'gefaseerd 
maaibeheer' (o.m. Morris & Lakhani, 
1979; Morris & Rispin, 1987). Hierbij 
blijven delen van de vegetatie ongemaaid 
overstaan, zodat soorten die afhankelijk 
zijn van hoge vegetatie en strooisel als 
habitat, een betere kans wordt geboden, 
terwijl soorten die juist korte vegetatie 
behoeven in de gemaaide delen terecht 

Gefaseerd maaien vergroot de 
variatie in graslanden 
en verdient daarom meer aandacht 
bij het beheer (foto: J.C. Knotters). 

kunnen. Bovendien kan ook de afwisse
ling van korte en ruige vegetatie van 
belang zijn voor soorten die in de loop van 
hun levenscyclus beide nodig hebben. Zo 
zijn sommige vlindersoorten afhankelijk 
van korte vegetatie gedurende hun larvale 
fase in voor- en najaar, maar biedt de hoge 
vegetatie door beschutting een gunstiger 
microklimaat, mogelijkheden voor over
wintering en een grotere rijkdom aan 
nectarbronnen (Tax, 1989; Oates, 1995). 

Met betrekking tot de fauna lijkt 
gefaseerd maaibeheer dus op voorhand een 
betere optie voor natuurgericht grasland-
beheer dan integraal maaien over grotere 
oppervlakten. Het bewijs hiervoor is 
echter nooit geleverd. Het is uitsluitend 
gebaseerd op bovenstaande redenering in 
combinatie met de wetenschap dat maaien 
op korte termijn voor veel ongewervelden 
schadelijk is en ruige vegetatie juist een 
goede habitat biedt (o.m. Morris & 
Lakhani, 1979; Morris & Rispin, 1987 en 
ander werk van Morris). Het uitgevoerde 
onderzoek (Wallis de Vries & Knotters, 
1999) moest ertoe bijdragen dat deze 
leemte in kennis werd gevuld. 
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Tabel 1. Overzicht van de 

onderzochte natuurge

bieden en de toegepaste 

maaimethode. In alle ter

reinen werd er tot 1995 

integraal gemaaid. 

Beheerders: 

SBB=Staatsbosbeheer, 

NM=Natuurmonumenten, 

AB-DLO=Agrobiologie, 

Dienst Landbouwkundig 

Onderzoek. 
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Tabel 2. Gemiddeld 

aantal individuen per 

vangstronde (± stan

daardfout) in series van 

negen potvallen bij 

integraal of gefaseerd 

maaien. 1995 was het 

controlejaar vooraf

gaand aan de invoering 

van het gefaseerd 

maaien. 

Terrein 
Moerputten 
Rheezermaten 
Wijnjeterper Schar 
Wijstgronden Karperdijk 
Luttenbergerven 
Korenburgerveen 
St. Jansberg 
Broekland 
Hasselter Stadsgaten 
De Veenkampen 
Vliegveld Twente 

Locatie 
's-Hertogenbosch 
Hardenberg 
Wijnjewoude 
Uden 
Raalte 
Winterswijk 
Mook 
Norg 
Hasselt 
Wageningen 
Hengelo 

Provincie 
Noord-Brabant 
Overijssel 
Friesland 
Noord-Brabant 
Overijssel 
Gelderland 
Limburg 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Overijssel 

Maaimethode 
Integraal 
Integraal 
Integraal 
Integraal 
Gefaseerd 
Gefaseerd 
Gefaseerd 
Gefaseerd 
Gefaseerd 
Gefaseerd 
Gefaseerd 

Beheerder 
SBB 
SBB 
SBB 
SBB 
SBB 
NM 
NM 
SBB 
SBB 
AB-DLO 
Defensie 

Het effect van de fase

ring is vastgesteld als 

de relatieve verande

ring in de gefaseerd 

gemaaide terreinen ten 

opzichte van integraal 

gemaaide terreinen na 

1995 (ANOVA op In-

getransformeerde aan

tallen). 

NS = niet significant. 

Soortengroep 
Voordeel van Gefaseerd maaien 
Mieren 
Kortschildkevers 
Snuitkevers 
Spiegelkevers 
Hooiwagens 

Geen effect Gefaseerd maaien 
Bladhaantjes 
Kniptorren 
Loopkevers 
Overige kevers 
Cicaden 
Krabspinnen 

Nadeel van Gefaseerd maaien 
Wolfspinnen 

Integraal gemaaid 
1995 

1,9+1,2 
9,7±1,4 
0,4±0,4 
0,3*0,1 
1,2±0,3 

4,6±2,0 
0,1 ±0,1 

23,3*1.5 
1,0±0,5 
4,4*1,5 
0,5+0,1 

7,0±0,5 

1996-1998 

2,0*0,8 
13,7±1,3 
1,9*0,4 
0,4±0,3 
0,8±0,2 

3,2±0,7 

4,2±1,2 
46,0±2,9 

3,4*1,1 
2,1 ±0,7 

0,8*0,1 

30,8±0,2 

Gefaseerd gemaaid 
1995 

3,4*1,2 
4,6+0,7 

1,2*0,5 
0,0*0,1 

0,3*0,1 

2,2*0,6 
0,2*0,1 

25,3*3,6 
0,4*0,3 
3,1*0,4 
0,5±0,2 

21,9*1,4 

1996-1998 

13,1*1,7 
13,2*1,0 
7,0±0,8 
1,6*0,3 
0,8±0,2 

1,9*0,4 
3,3±0,6 

38,6*2,4 

1,3*0,2 
1,9*0,4 
0,8*0,1 

37,1*0,2 

Effect 
fasering (P) 

<0,01 
<0,05 

0,07 
<0,05 
<0,01 

NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 

<0,01 

Methoden 
Het onderzoek vond plaats in elf terrei
nen met overwegend vochtig, schraal 
grasland in de periode 1995-1998 (tabel 
1). Het oppervlak van de onderzochte 
percelen bedroeg meestal rond 1 ha. In 
zeven terreinen werd gefaseerd gemaaid 
met 10-25% van het oppervlak aan over
staande vegetatie en vier terreinen dien
den als integraal gemaaide controle. 
Steeds werd de fasering in de perceelsran-
den uitgevoerd met een overlap tussen de 
jaren, zodat een klein deel twee jaar over-
stond en een groter deel één jaar. Het 
maaitijdstip lag tussen half juli en eind 
augustus. In de zeven terreinen waar het 
faseren werd ingevoerd was de dominante 
beheersinvloed vóór 1995, dus nog die 
van integraal maaien. 

De meeste groepen ongewervelden 
werden bemonsterd tussen mei en okto
ber met series van negen potvallen. Deze 
stonden opgesteld in drie rijen van drie 
met een onderlinge afstand van vijf meter. 
De vallen werden elke drie weken 
geleegd. In elk integraal gemaaid terrein 
werd één serie van negen vallen geplaatst. 
In de gefaseerd gemaaide terreinen wer
den drie series geplaatst: één op het jaar
lijks gemaaide deel, één op het 1 jaar 

overstaande deel en één op het 2 jaar 
overstaande deel. Dagvlinders werden 
onderzocht op basis van monitoring-
gegevens (zie voor een beschrijving van 
methoden Van Swaay, 1996), waarbij een 
vergelijking tussen de periode vóór en na 
de invoering van het gefaseerd maaien 
kon worden gemaakt. Alleen dagvlinders 
en loopkevers werden tot op soortsniveau 
bekeken, voor de overige groepen werd 
tot op familie- of ordeniveau gedetermi
neerd. 

Bij de analyse is getoetst of er een 
verandering optrad in de jaren 1996-
1998 ten opzichte van het startjaar 1995 
(bij dagvlinders 1992-1994) en of daarbij 
verschil optrad tussen de wel en niet 
gefaseerd gemaaide terreinen. Daarbij is 
gekeken naar het aantal soortengroepen, 
binnen de groepen dagvlinders en loop
kevers naar het aantal soorten, de diversi-
teits-index volgens Shannon-Weaver, en 
het aantal individuen per soortengroep 
respectievelijk per soort. 

Veranderingen bij soortengroepen 
In totaal werden 32 soortengroepen 
onderscheiden, maar de meeste daarvan 
waren hetzij niet talrijk genoeg hetzij 
beperkt tot enkele terreinen. Het aantal 

en de diversiteit aan soortengroepen en 
het aantal soorten dagvlinders en loopke
vers veranderden niet onder invloed van 
het instellen van gefaseerd maaibeheer. 

De aantallen individuen van zes van 
de dertien meest algemene soortengroe
pen gingen vooruit bij gefaseerd maaien 
ten opzichte van integraal maaien. Dit 
was duidelijk voor dagvlinders, mieren, 
kortschildkevers, snuitkevers, spiegelke
vers en hooiwagens (tabel 2); voor snuit
kevers was het effect alleen significant bij 
P <0,10. Bij dagvlinders steeg het aantal 
waargenomen exemplaren bij gefaseerd 
maaien ten opzichte van integraal maaien, 
en wel met gemiddeld 15 per routesectie 
van 50 m lengte (P = 0,02; gepaarde 
t-toets). Voor de mieren was het effect 
alleen aantoonbaar voor de eerste sei
zoenshelft (mei-juli). De vangsten werden 
daarna beduidend kleiner, zodat het voor
jaar wel de meeste exemplaren vertegen
woordigt. Alleen voor wolfspinnen werd 
een relatieve achteruitgang bij gefaseerd 
maaien gevonden. Voor zes overige groe
pen waarvoor voldoende waarnemingen 
beschikbaar waren (bladhaantjes, loopke
vers, kniptorren, overige kevers, cicaden 
en krabspinnen) werden geen verschillen 
tussen de maaimethoden gevonden. 
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Integraal 
jaarlijks 
gemaaid 

Gefaseerd 
jaarlijks 
gemaaid 

Gefaseerd Gefaseerd 
1 -jaar 2-jaar 

overstaand overstaand 

1992-94 

Fig. 1. Gemiddeld aan

tal mieren per vangst-

ronde (± standaard

fout) in de maanden 

mei-juli bij aanvang 

van het invoeren van 

gefaseerd maaien 

(1995) en erna (1996-

1998) voor verschil

lende maaifasen (jaar

lijks gemaaid, 1-jaar 

overstaand en 2-jaar 

overstaand) in 

gefaseerd gemaaide 

terreinen in vergelij

king met integraal 

gemaaide terreinen. De 

toename bij gefaseerd 

maaien is bij alle maai

fasen zichtbaar, maar 

het sterkst in de jaar

lijks gemaaide delen. 

Fig. 2. Gemiddeld aan

tal jaarlijks waargeno

men Zilveren manen 

per routesectie van 

50 m lengte vóór het 

invoeren van gefaseerd 

maaien (1992-1994) en 

erna (1996-1998) op 

secties waar gefaseerd 

of integraal werd 

gemaaid. In beide ter

reinen was het effect 

van de invoering van 

gefaseerd maaien signi

ficant (P <0,05; t-toets 

op periodeverschillen 

- deze waren wel 

normaal verdeeld maar 

de jaarlijkse aantallen 

niet, zodat het niet 

zinvol was om een 

standaardfout in de 

figuur aan te geven). 

Integraal Gefaseerd 
Korenburger veen 

Integraal Gefaseerd 
Hasselter Stadsgaten 

Duidelijke verschillen werden verder 
gevonden tussen gemaaide en overstaande 
vegetatie binnen de gefaseerd gemaaide 
terreinen. Kniptorren, loopkevers, mieren, 
spiegelkevers, krabspinnen en wolfspinnen 
kwamen talrijker voor in jaarlijks gemaaide 
vegetatie. Alleen hooiwagens werden meer 
in overstaande vegetatie gevonden. Het is 
opmerkelijk dat mieren en spiegelkevers 
uiteindelijk binnen gefaseerd gemaaide 
terreinen het meest talrijk waren in de jaar
lijks gemaaide delen, maar toch weinig 
talrijk bleven in de jaarlijks integraal 
gemaaide terreinen (zie fig. 1 voor de mie
ren). Dit suggereert dat de overstaande 
vegetatie wel een gunstige invloed uit
oefende, ondanks de grotere vangsten in 
gemaaide delen. 

Veranderingen bij dagvlinders 
Als soortengroep gingen de dagvlinders, 
zoals gezegd, in aantal vooruit bij gefaseerd 
maaien. Bij de afzonderlijke soorten was 
dit effect voor vier soorten vast te stellen: 
bij de Argusvlinder (Lasiommata megera), 
het Bruin zandoogje {Maniolajurtina), de 
Kleine vos {Aglais urticaè) en de Zilveren 
maan [Boloria selenè). De eerste twee zijn 
typische graslandsoorten, de Kleine vos is 
een soort van zomen en kruidenrijke ruigte 
en de Zilveren maan is een zeldzame soort 
van vochtige schraallanden. Bij de Zilveren 

maan ging het om slechts twee terreinen, 
het Korenburgerveen en de Hasselter 
Stadsgaten, maar in beide gebieden was 
het positieve effect van gefaseerd maaien 
evident (fig. 2). Weliswaar is het opmerke
lijk dat het gefaseerd maaien in beide 
gevallen op de bij aanvang vlinderrijkste 
secties werd ingevoerd, maar dit doet niets 
af aan de duidelijkheid van het effect. 

Veranderingen bij loopkevers 
In totaal werden 97 soorten loopkevers 
aangetroffen, waarvan 17 landelijk ook 
algemene soorten 74% van de exemplaren 
voor hun rekening namen. De meest alge
mene soort was Poecilus versicolor, met 
4 3 % van alle gevangen individuen. De 
soortenrijkdom en diversiteit aan loopke
vers verschilde niet onder invloed van 
gefaseerd maaien. Alleen Amara aenea 
ging achteruit bij gefaseerd maaien ten 
opzichte van integraal maaien (P <0,01). 
Voor de overige soorten waren er geen 
aanwijsbare effecten van het beheer. Ver
schillen tussen gemaaide en overstaande 
delen waren er wel. Amara aenea, A. luni-
collis, Anisodactylus binotatus, Clivina 
fossor, Poecilus versicolor en Pterostichus 
nigrita s.1. waren het meest algemeen in 
jaarlijks gemaaide vegetatie, terwijl Nebria 
brevicollis'en Pterostichusdiligensjuist 
talrijker waren in overstaande delen. 

Discussie 
Het huidige onderzoek heeft het korte 
termijn-effect van de invoering van 
gefaseerd maaibeheer op de ongewervelde 
fauna van vochtige schrale graslanden 
belicht. Daarbij zijn dagvlinders nader 
beschouwd op soortsniveau als vertegen
woordigers van de vegetatiebewonende 
fauna (vooral tijdens de larvale fase maar 
deels ook daarna) en zijn loopkevers 
genomen als bodembewonende soorten-
groep. Via de potvallen zijn verder vooral 
de bodembewonende groepen goed 
bemonsterd, maar de vegetatiebewonende 
groepen waren via bladhaantjes, cicaden, 
snuitkevers (deels ook bodembewonend) 
en krabspinnen ook goed vertegenwoor
digd. Er is dus een beeld verkregen van 
een breed spectrum aan soortengroepen. 
Binnen deze groepen zouden afzonder
lijke soorten verschillend kunnen reageren 
door een verschillende ecologie. Dit is 
alleen voor de dagvlinders en de loopke
vers uitgezocht, voor de andere groepen 
verdient dit aspect nadere aandacht voor 
de toekomst. 

De korte looptijd van het onderzoek 
en de grote variatie tussen terreinen bete
kende een van tevoren bekende beperking 
in de mogelijkheid om effecten vast te 
stellen. Veranderingen in soortenrijkdom 
en diversiteit werden dan ook niet ver-
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wacht, wel verschuivingen in de aantallen 
van sommige groepen. In dit licht bezien 
zijn de resultaten alsnog opzienbarend. 
Voor zes van de dertien soortengroepen 
werd een positief effect van gefaseerd 
maaien gevonden, voor één soortengroep 
een negatief effect en voor zes andere groe
pen geen effect. De gunstige invloed van 
gefaseerd maaien overheerst dus. Deze 
werd voor de vegetatiebewonende soorten-
groepen alleen bij dagvlinders en snuitke-
vers vastgesteld, de overige groepen die 
baat hadden bij gefaseerd maaien waren 
bodembewonend. 

Bij de dagvlinders is het gunstige 
resultaat van gefaseerd maaien voor de 
Zilveren maan van bijzonder belang, 
omdat het hier een Rode-Lijstsoort betreft. 
Bij de loopkeversoorten werden weinig 
effecten gevonden. Daarbij kan een rol 
hebben gespeeld dat uitsluitend algemene 
soorten konden worden geanalyseerd. Voor 
de zeldzamer habitatspecialisten deden de 
gegevens vermoeden dat overstaande vege
tatie een belangrijker rol kan spelen. 

Gefaseerd maaien kan ongewervelden 
op drie verschillende wijzen bevoordelen: 
door het bieden van mogelijkheden voor 
soorten van zowel hoge als lage vegetatie, 
door het verlagen van de vaak catastrofale 
sterfte bij het maaien, en door het ver
schaffen van een rijker gestructureerde 
vegetatie. De resultaten voor de mieren 
wijzen in het voordeel van structuur
variatie: de mieren profiteerden van het 
gefaseerd maaien maar waren toch talrijker 
in de jaarlijks gemaaide delen. Mieren zijn 
vaak te vinden in habitats met heterogeni
teit in vegetatiestructuur en microreliëf 
(Seifert, 1996). Mogelijk biedt de over
staande vegetatie een betere omgeving voor 
de bouw van mierennesten, terwijl de foe-
ragerende mieren vooral in het voorjaar 
eerder actief zijn in de warmere omgeving 
van de jaarlijks gemaaide vegetatie. 

Wat de uitvoering van het gefaseerd 
maaien betreft werden er geen grote ver
schillen gevonden tussen terreinen met 
10% of 2 5 % overstaande vegetatie (Wallis 
de Vries & Knotters, 1999). Ook wanneer 
een vrij klein aandeel van de oppervlakte 
bij het maaien gespaard blijft kunnen dus 
al effecten van de fasering worden waarge
nomen. Welke wijze van uitvoeren de 
meest optimale resultaten geeft zal echter 
in de praktijk nog uitgezocht moeten wor
den. Wel is het van belang om vast te stel
len dat de gegevens geen belangrijke ver
schillen lieten zien tussen het één of twee 
jaar laten overstaan van de vegetatie. Een 

De zeldzame 

Zilveren maan 

[Boloria selene) 

nam toe bij 

gefaseerd maaien 

(foto: H. Kievit). 

enkel jaar laten overstaan lijkt dus vol
doende. Ook zonder een gerichte fasering 
in het maaibeheer zouden er in ieder geval 
vaker 'overhoekjes' in terreinen gedurende 
enige tijd gespaard dienen te worden. 

In 1994-1995 voerde De Vlinder-
stichting een voor groen- en natuurbe
heerders bedoelde campagne "Minder 
maaien: meer dieren" (Kievit & van Hal
der, 1995). Daarin werd het belang 
onderstreept van een aanpassing van 
maaifrequentie en maaitijdstip voor de 
ongewervelde fauna, maar er werd ook 
gepleit voor een gefaseerd maaibeheer. De 
eerste twee aspecten zijn behoorlijk onder
bouwd met onderzoeksresultaten. Voor 
het gefaseerd maaibeheer geldt dit nog 
niet. Het huidige onderzoek is daarin 
slechts een eerste stap die navolging ver
dient in de vorm van langduriger praktijk
experimenten. Ook is meer aandacht 
wenselijk voor andere vegetatiebewonende 
groepen als spinnen, bijen, wespen, zweef-
vliegen en sprinkhanen waarvoor ook 
positieve effecten van gefaseerd maaien 
verwacht mogen worden (Jansen, 1992; 
Tegethof, 1997). Voor de insectenfauna 
zijn er nog nauwelijks positieve resultaten 
bekend van herstelprojecten in het kader 
van het Overlevingsplan Bos en Natuur 
(OBN) (Holtland & Rossenaar,1998). 
Bovenstaande resultaten ondersteunen het 
pleidooi voor gefaseerd maaien. Bij het 
uitvoeren van herstelmaatregelen verdient 
gefaseerd maaien als vervolgbeheer 
daarom nadere aandacht. 
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Summary 
Effects of rotational mowing on the invertebrate 

fauna of grasslands 

A four year experiment was carried out to assess the 

impact of rotational mowing on grassland invertebra-

tes. Seven areas under rotational mowing (10-25% of 

area unmown each year) were compared with four 

completely mown areas. Butterflies were counted 

along transects, other invertebrates were sampled in 

series of pitfall traps. Only butterflies and carabids were 

identified at the species level as representatives of vege-

tation and ground-dwelling groups respectively. No dif-

ferences were found for the richness or diversity of spe

cies groups or species within groups. However, out of 

the 13 most abundant species groups 6 showed a rela-

tive increase in abundance due to rotational mowing 

(butterflies, ants, Staphylinidae, Curculionidae, Histeri-

dae and Opiliones), 6 showed no response (Carabidae, 

Chrysomelidae, Elateridae, other Coleoptera, Homop-

tera and Thomisidae) and only the Lycosidae demon-

strated a relative decrease - though still an absolute 

increase. Butterflies showed a favourable response as a 

species group. At the species level this was also appa-

rent for Lasiommata megera, Maniolajurtina, Aglais 

urticae and the rare Boloria selene. No effects were 

found for carabids, with the exception of Amara aenea 

which declined under rotational mowing. On the 

whole the effects of rotational mowing appear positive. 

More research is necessary to underpin this claim, but 

the present results do support the commonly heard 

advice to stimulate rotational mowing in grasslands. 
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Een kanttekening 
bij gefaseerd maaibeheer 

In deze bijdrage reageert PJ. Keizer op het in 
1999 verschenen rapport van 
M.F. Wallis de Vries & J.C. Knotters, getiteld: 
De effecten van gefaseerd maaibeheer op de 
ongewervelde fauna van graslanden. 
Uitgave De Vlinderstichting, Wageningen. 

Onder natuurbeheerders bestaat al lang het gevoel dat maai
beheer van halfnatuurlijke graslanden ongunstig kan zijn voor 
de fauna van ongewervelden. Immers, door het maaien en 
vervolgens afvoeren van het grasgewas zouden vele kleine, in 
de graslanden levende dieren gedood kunnen worden. Om 
deze vermoedens na te gaan heeft het Ministerie van LNV 
onderzoek uit laten voeren naar de effecten van gefaseerd 
maaibeheer op de fauna van ongewervelden in graslanden. 

In dit onderzoek is gemonsterd op fauna d.m.v. tellingen 
langs transecten (dagvlinders), vangkooien om uitvliegende 
vlinders te tellen, sleepnetten om in de vegetatie levende die
ren te vangen en potvallen om over de bodem lopende dieren 
te vangen. In de vangkooien werden zeer weinig vlinders 
gevangen. De waarnemingen uit de sleepnetten zijn met die 
van de vangpotten samengevoegd, omdat de sleepmethode te 
weinig gegevens opleverde voor een aparte analyse. Tevens 
zijn vegetatie-opnamen gemaakt. In het artikel van Wallis de 
Vries en Knotters (dit nummer) staat de methode van onder
zoek verder kort beschreven. 

Er konden geen verschillen in aantal soortengroepen en 
in het aantal soorten Dagvlinders en Loopkevers worden vast
gesteld onder invloed van de veranderingen in beheer. Door 
Wallis de Vries en Knotters wordt onderscheid gemaakt tus
sen de in aantal individuen 13 belangrijkste groepen en de 
overige 19 groepen diersoorten. Van zeven groepen van deze 
13 werden significant meer exemplaren aangetroffen in jaar
lijks gemaaide vegetatie. Eén groep (Hooiwagens) werd signi
ficant meer in overstaande vegetatie gevonden. Voor andere 
groepen wezen de gegevens soms op een voorkeur voor over
staande vegetatie en soms voor jaarlijks gemaaide vegetatie, 
maar hier waren de verschillen niet significant. Er werden 
geen veranderingen in soortensamenstelling van Dagvlinders 
en Loopkevers geconstateerd. Bij Dagvlinders werd wel een 
significante stijging in aantal individuen gevonden, welke 
overwegend door drie algemene soorten werd veroorzaakt, 
plus de zeldzame Zilveren maan. Bij de Loopkevers werden 
geen significante verschillen gevonden; alleen Amara aenea 
was talrijker in jaarlijks gemaaide vakken. 

De conclusie op grond van deze uitkomsten zou moeten 
zijn dat gefaseerd maaibeheer binnen de onderzochte termijn 
en terreintypen heel gevarieerde uitkomsten geeft, wat betreft 
de effecten op de fauna. Een aantal groepen lijkt positief te 
reageren op dit beheer, een aantal andere negatief. De weinige 
soorten die met een vooruitgang reageerden op de gefaseerde 
maaimethode waren op één uitzondering na algemene, niet 
bedreigde soorten. Er is in dit onderzoek geen aanwijzing 
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