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Het Veenbesblauwtje en de Veenbes-

parelmoervlinder:

Twee zeldzame Veenbesvlinders

Kars Veling

INLEIDING.

Het Veenbesblauwtje (Vacciniina optilete) en

de Veenbesparelmoervlinder (Boloria aquilo-

naris)worden in Nederlandtot de zeer zeldza-

me soorten gerekend. Ook in het verleden

zijn de soorten nooit algemeen geweest (Gera-

edts, 1986), omdat ze specifieke eisen stellen

aan hun leefmilieu.Door de toenemende ont-

watering en ontginning van het leefgebied

van deze vlinders zijn ze ook op Europese

schaal kwetsbaar of bedreigd (Heath, 1981).

In 1986is er in Drenteonderzoek gedaan

naar de ecologie en het gedrag van beide soor-

ten om er achter te komen welke eisen het

Veenbesblauwtje en de Veenbesparelmoer-

vlinderaan hun leefomgeving stellen (Middel-

koop en Veling, 1987). De twee soorten ko-

men voor bij vennen met enige hoogveenont-

wikkeling die verspreid in het bos liggen.

WERKWIJZE

Transsektonderzoek en punttellingen

In het bos en dooren langs de vennen zijn 15

transsekten van 50 meter lang en 10 meter

breed uitgezet. Deze transsekten zijn van mei

tot september in totaalelf maal doorlopen om

een beeld te krijgen van de verspreiding van

de vlinders over het gebied.

Als aanvulling op het transsektonderzoek zijn

punttellingen gehouden. Hierbij werden vanaf

een vast punt langs de rand van het ven gedu-

rende 5 minutenalle vlinders genoteerd die

binneneen halve cirkel met een straal van 25

meter werden waargenomen(zie fig. 3). De

telling werd door twee personen uitgevoerd

waarbij de een met behulp van een verrekij-

ker de buitenste 12,5 meter onderzocht terwijl

de ander debinnenste strook telde en in de ga-

ten hieldof er geen dubbeltellingen optraden.

In Nederland zijn nog maar weinig hoogvenen en hoe schaarser zij

worden, des te schaarser worden ook de daar levende dieren en plan-

ten. Kars Veling en Nico Middelkoop hebben voor de vakgroep Na-

tuurbeheer van de Landbouw-

universiteit te Wageningen

een onderzoek gedaan naar

de ecologie en levenswijze

van de Veenbesparelmoer-

vlinder en het Veenbesblauw-

tje in Drente, om uit te zoe-

ken wat er moet gebeuren om

deze soorten voor de onder-

gang te behoeden.

Figuur 1. HetVeenbesblauwtje.

Foto: K. Veling.
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Het voordeel van deze methode is dat het on-

derzochte gebied niet behoeft te worden betre-

den. Bovendienwordt een relatiefgroot ge-

bied bekeken en is de telling in tegenstelling

tot het transsektonderzoek minder een mo-

mentopname. Een nadeelvan de punttelling

is dal zittendeexemplaren sneller worden ge-

mist terwijl opvallende en actieve soorten

worden overgewaardeerd. Om een globaal

overzicht te krijgen is de punttelling in over-

zichtelijke terreinen zeker te gebruiken.

Vegetatieonderzoek

Om de voorkeur van de vlinders voor bepaal-

de vegetaties aan te kunnen geven is van de

vennen de begroeiing onderzocht. Van die

vennen waar het gedragsonderzoek werd uit-

gevoerd is de vegetatie nauwkeurig bekeken

en ingetekend op een kaart. Ook van de trans-

sekten zijn nauwkeurige vegetaticbeschrijvin-

gen gemaakt om het voorkomenvan de vlin-

ders te relateren aan de vegetatie.

Rupsenonderzoek

In mei werdop plaatsen waar Veenbes (Oxy-

coccus palustris) voorkwam intensief gezocht

naar derupsen van de twee soorten. Dit werd

gedaan om na te gaan welke eisen de rupsen

aan hun leefomgeving stellen. Van het Veen-

besblauwtje zijn 5 rupsen verzameld en ver-

der opgekweekt in een bak met Veenmos

(Sphagnum sp.) en Veenbes. In deze bak

werd het gedrag van de rupsen bestudeerd en

werd de verpopping gevolgd. Van de Veenbe-

sparelmoervlinder werd slechts een rups ver-

zameld.

Gedragsonderzoek

Voor het gedragsonderzoek zijn individuele

vlinders gevolgd waarbij het gedrag werd in-

gesproken op een cassettebandje. Tevens

werd aangegeven boven welke vegetatie een

bepaald gedrag plaatsvond en of er plotselin-

ge veranderingen optraden in de weersgesteld-

heid(de zon dieachter een wolk verdwijnt of

een plotselinge toename van de windsnel-

heid). Er werden zes veschillendegedragsty-

pen onderscheiden te weten; vliegen, zitten,

fourageren, zonnen, interactieen ovipositie

(eiafzetting).

Ovipositieplaatsenonderzoek

Van beide soorten zijn 12 ovipositieplaatsen

nauwkeurig beschreven. Hierbij werd gelet

op de bedekking en de samenstelling van de

vegetatie, de hoogteverschillen in de bodem

Figuur2. De

Veenbesparelmoervlinder.

Figuur 3. Overzicht punttelling.

Figuur 4. Vraatsporen van derups van

het Veenbesblauwtje.

Tekening: K. Veling.

Figuur 4. Voor en na

eenbezoek van de rups van het Veenbesblauwtje
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en in de vegetatie en de dichtheidvan de ve-

getatie op verschillende hoogten.

RESULTATEN

Beschrijving van de vennen

De vennen waarin het Veenbesblauwtje en de

Veenbesparelmoervlinder voorkomen hebben

over het algemeen een beschutte ligging door-

dat ze zijn omgeven door bos. Dit bos bestaat

uit zowel loof- als naaldhout.De vegetatie in

de vennen beslaat uit een mozaiek van ver-

schillende stadia uitde verlandingscyclus. De

verschillende vegetatietypen die we in de ven-

nen aantreffenstaan weergegevenin tabel 1.

De laaggelegen slenken zijn vochtig en be-

groeid met Veenmossoorten (Sphagnum sp.),

Veenpluis (Eriophorum angustifolium) en

Snavelzegge (Carex rostrata). Op de over-

gang naar de hoger gelegen bulten vinden we

Veenbes, Dopheide (Erica tetralix), Lavendel-

heide (Andromeda polifolia) en Kraaiheide

(Empetrum nigrum). Op de drogere bulten

zelf bestaat de vegetatie uit oudere pollen

Struikheide(Calluna vulgaris) of Kraaiheide.

Deranden van de vennen hebben een vegeta-

tie van Pijpestrootje (Molinea caerulea) waar-

tussen zo nu en dan Struikheide, Kraaiheide

of Beenbreek (Narthecium ossifragum) voor-

komt

Het Veenbesblauwtje

De groenerupsen van het Veenbesblauwtje

diehebben overwinterd in het Veenmos wor-

den in mei weer actief. Ze zittenop de Veen-

bes en eten van de jonge scheuten en van het

vruchtbeginsel van de jonge bloemen. De nog

gesloten bloemkroon wordt eerst zorgvuldig

afgeknaagd, waarschijnlijk omdathierin voor

de rups schadelijke stoffen voorkomen. Het

vraatbeeld van deze rupsen is te zien in figuur

4. De rupsen van het Veenbesblauwtje zijn

weinig mobielen kruipen langzaam en wei-

nig.

Na verloop van tijd zoeken ze een plaatsje

vlak boven het Veenmos en verpoppen. Het

popstadium duurt 15 tot 20 dagen, afhanke-

lijk van de weersomstandigheden. De poppen

zaten in dekweekbak, diebuiten stond en dus

min of meer vergelijkbare omstandigheden

kende als in de vennen. Rond elf uur kwamen

de poppen uit De vlinders vlogen van eind

juni tot halfjuli.

Op zonnige dagen worden de Veenbesblauw-

tjes rond 8 uur actief, na eerst voldoende

warmte te hebben opgedaan doorte zonnen.

De mannetjes vliegen veel in deochtenduren

(fig. 5) en hebben dan veel interacties met an-

dere vlinders. Deze interactiesbestaan uit kor-

te achtervolgingsvluchten van rond de5 se-

conden.

De vliegbewegingen (fig. 6) zijn geconcen-

treerdboven vegetaties met Dopheide, de eni-

ge nectarplant in de vennen, en in mindere

mate boven Veenbes, de waardplant. Boven

Veenpluis wordt aanzienlijk minder gevlogen

dan magworden verwacht op grond van het

voorkomen hiervan in de vennen. Ook boven

open water en pijpestrootjevegetaties, waar

waard- noch nectarplanten voorkomen, wordt

weinig gevlogen.

De interacties tussen de mannetjes van het

Veenbesblauwtje onderling (intraspecifiek)

vinden vooral plaats boven Veenbesvegeta-

ties. De interacties met andere vlindersoorten

vinden voornamelijk plaats boven vegetaties

met de voornaamste nectarbron. Dopheide en

boven Veenpluis. Dit laatste wordt veroor-

zaakt door de vele interactiesmet het Veen-

Tabel 1. Overzicht van de

verschillende vegetatietypendie we

in de vennenaantreffen.

1 OPENWATERTYPE

Open water, ’waterveenmos' (Sphagnumcuspidatum), Snavelzegge, Witte snavel-

bies, Veenpluis en Kleine zonnedauw.

II VEENMOS-VEENBESTYPE

'Veenmos’ sp., Veenbes, Veenpluis, Ronde zonnedauw en Dopheide.

Ill DOPHEIDETYPE

Dopheide, ’Veenmos' sp., Veenbes, Lavendelheide, Struikheide, Pijpestrootje en

Kraaiheide.

IV KRAAIHEIDETYPE

Kraaiheide, Dopheide, Struikheide, Pijpestrootje en 'Veenmos'.

V STRUIKHEIDETYPE

Struikheide, Pijpestrootje, (Bochtige smele en Hennegras).

VI PIJPESTROOTJESTYPE

Pijpestrootje.

VII RESTGROEP

Kaal, bos en paden.
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hooibeestje (Coenonympha tullia), die vrijwel

allemaal boven Veenpluis plaatsvonden.

De vele interacties die de mannetjes van het

Veenbesblauwtje boven Veenbeshadden in

de ochtendurenzijn te verklaren uit het feit

datboven deze vegetatie de meeste verse

vrouwtjes kunnen worden verwacht. Als een

mannetje succesvol wil paren met een onbe-

vrucht vrouwtje dan zal hij een goed plaatsje

moeten veroveren op de plaats waar die

vrouwtjes uit de pop kruipen. Hier vinden we

de verklaring waarom dit territoriumgedrag

vooral in de ochtenduren voorkomt: de mees-

te vrouwtjes komen in de ochtend uit depop.

De vrouwtjes die ’s morgens op de dopheide

fourageren zijn zeker al een dag oud en dus

hoogstwaarschijnlijk al bevrucht (Scott,

1972/73).

De vrouwtjes vliegen veel minderdan de

mannetjes en zitten het grootste deel van de

tijd (fig. 7). Er is een duidelijk verschil aan te

geven tussen het gedrag voor en na 7 juli. Dit

is te verklaren door de weersomstandigheden.

In de twee weken voor 7 juli lag de gemiddel-

de dagtemperatuur rond de 20 graden, terwijl

het aantal zonne-uren schommeldetussen de

50 en 70 uur per week. Na 7 juli lag de tempe-

ratuur rond de 15 graden en het aantal zonne-

uren tussen de20 en 40 per week. Vooral de

mannetjes bleken in de periode na 7 juli veel

minder te vliegen en veel meer te zitten en te

zonnen. Het Veenbesblauwtje blijkt dus ge-

voelig te zijn voor ongunstige weersomstan-

digheden en dat is, gezien dekorte vliegtijd

en het feit dat er maar een generatie per jaar

is, een onzekere factor voor het voortbestaan

van de soort.

Ovipositie

Als waardplanten voor het Veenbesblauwtje

worden voornamelijk Bosbes- i(Vaccinium)

en Veenbessoorten (Oxycoccus) genoemd, ter-

wijl in Scandinaviëook eierenzijn afgezet op

Dophei (Henriksen en Kreutzer,

1982). Tijdens ditonderzoek werd ovipositie

waargenomen(tabel 2) op Veenbes, Dophei-

de en Lavendelheideuit de familievan de Eri-

caceae en de meeste op Kraaihei (uit de fami-

lie van de Empetraceae).

De in dit onderzoek waargenomenovipositie-

plaatsen van het Veenbesblauwtje zijn te on-

derscheiden in drie verschillende typen(fig. 8

a,c en d). Allereerst de uitgestrekte stukken

Figuur 5. Tijdsbesteding vanhet

mannetje van het Veenbesblauwtje.

Figuur 6. De vegetatievoorkeurvan

het Veenbesblauwtje.
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laaggelegen Veenmos met daarop plakkaten

Veenbes (8a). Ten tweede de overgangen van

slenk naar bult, waar de Veenbes naast Do-

phei, Lavendelhei en Kraaihei voorkomt (8c)

en ten slotte de hooggelegen Kraaiheiderug-

gen (8d).

Voor het opnemenvan een nieuwewaard-

plant in het menu van een vlindersoort moet

aan twee voorwaarden worden vol-

daan. Het vrouwtje moet de plant kunnen vin-

den en de rupsen moeten van deze plant kun-

nen leven. Het vinden van de waardplant is af-

hankelijk van het zoekgedrag van het vrouw-

tje. Boven de uitgestrekte Veenbesplakkaten

bestaat dit gedrag uit een zoekende vlucht bo-

ven deze vegetatie en het neerdalen van het

vrouwtje op de Veenbes. Aangezien deze

plant veel en niet verborgen groeit blijkt het

vrouwtje nietop andere planten neer te dalen.

Ook in Zweden,blijkt de soort niet op andere

planten neer te dalen tijdens de ovipositie-

vlucht (Wicklund, 1984). De waardplant, Bos-

bes, komt hierook zeer zichtbaar en in grote

dichtheden voor.

In de overgangsvegetaties van slenk naar bult

staat de Veenbes veel meer verborgen en in

veel lagere dichtheden. De methode die in de

andere vegetaties goed werkte zou hier kun-

nen leiden tot een regelmatig neerdalenop an-

dereplanten dan Veenbes. Vlinders discrimi-

neren waardplanten op grond van de aanwezi-

ge secundaire plantestoffen (dit zijn stoffen

met een heel specifieke chemische samenstel-

ling, die door vlinders goed kunnen worden

herkend) die de plant bevat (Chew, 1977).

Deze secundaire plantestoffen zullen van de

verwante Ericaceae en Kraaihei vergelijkbaar

zijn, want de rupsen van Clossianafreija bij-

voorbeeld, een parelmoervlinder uit de pool-

Figuur 7. Tijdsbestedingvan het

vrouwtje van de

Veenbesparelmoervlinder.

Figuur 8. verzicht van de vier

verschillende ovipositieplaatsen van

Veenbesblauwtjeen

Veenbesparelmoervlinder.
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streken, hebben ook zowel Bosbes als Laven-

del- en Kraaiheideop het menu staan (Ples-

ter, 1975). Als het Veenbesblauwtje deze

soorten ook niet goed kan onderscheiden zul-

len regelmatig eitjes worden afgezet op Kraai-

hei. Dophei en Lavendelhei.

Als de rupsen hierop goede overlevingskan-

sen hebben dan zullendeze planten opgeno-

men kunnen worden als waardplant van de ge-

hele populatie, zeker aangezien we hier te ma-

ken hebbenmet kleine, geïsoleerde popula-

ties. Een andere mogelijkheid is dat derupsen

zelf van de Veenbes naar Kraaiheikruipen.

Dit is in de overgangsvegetaties wel moge-

lijk, ondanks de geringe mobiliteit.Dit zou

echter alleen kunnen met overwinterderup-

sen, aangezien de rupsen in de eerste twee sta-

dia zulke afstanden niet zullen kunnen over-

bruggen. Het hebben van meerdere waard-

planten is een manier om het risico van catas-

trofes te spreiden. Als zowel Veenbes als

Kraaihei goede waardplanten zijn is dit risico

voor het Veenbesblauwtje veel kleiner gewor-

den, omdat de planten door het hele ven voor-

komen, van vochtig (Veenbes) tot droog

(Kraaihei).

De Veenbesparelmoervlinder

Het voorkomenen het gedrag van de Veenbe-

sparelmoervlinder is goed vergelijkbaar met

dal van het Veenbesblauwtje. De Veenbespa-

relmoervlinder vliegt veel en ook met name

boven Dopheidevegetaties (fig. 9). De interac-

ties (zowel intra- als interspecifiek) vonden

boven verschillendevegetatietypen plaats.

Ook deze soort reageerde zeer sterk op de ver-

anderde weersomstandigheden na 7 juli (fig.

10). De tijd besteed aan vliegen nam enorm

af, terwijl die aan zitten, fourageren en zon-

nen sterk toenam. De Veenbesparelmoervlin-

der is een monofage soort, wat wil zeggen dat

er maar een waardplant bekend is, te weten

Tabel 2. Waargenomen

ovipositieplanten bij hel

Veenbesblauwtjeen de

Veenbesparelmoervlinder.

Figuur 10. Tijdsbesteding vanhet

mannetjevan de

Veenbesparelmoervlinder.

Figuur 9. Vegetatievoorkeurvan de

Veenbesparelmoervlinder.

Veenbes Lavendel- Dop- Kraai-

heide heide heide

Veenbesblauwtje 27 9 7 30

Veenbesparelmoervlinder 35 — —
—



Veenbes. Doordat de rupsen veel mobieler

zijn dan die van het Veenbesblauwtje, kan de

dichtheid van de Veenbes gering zijn. Enkele

takjes Veenbes tussen pollen Dophei zijn vol-

doende(fig. 8b), maar ook op de uitgestrekte-

re plakkaten zijn oviposities waargenomen.

De rupsen van de Veenbesparelmoervlinder

hebbeneen zeer verborgen leefwijze en wa-

ren tot 1986 nog niet in Nederland gevonden.

Ook tijdens ditonderzoek zijn slechts vier

rupsen gevonden. Van het Veenbesblauwtje,

die als vlinder in de vennen evenveel voor-

kwam werden maar liefst 47 rupsen gevon-

den. De rups van de parelmoervlinder kruipt

waarschijnlijk weg in het Veenmos, waar ook

voldoendeVeenbes te vinden is. Misschien is

de rups ’s nachts actief.

HET BEHEER

Het Veenbesblauwtje heeft vennen nodig

waarin de waardplanten. Veenbes en Kraaihei

in redelijke dichtheden voorkomen. Boven-

dien moeten er voldoende nectarplanten aan-

wezig zijn. In deze vennen is dit alleen Do-

phei. Voor de Veenbesparelmoervlinder kan

de Veenbeswel in minder hoge dichtheden

voorkomen aangezien derups mobiel is.

Beide soorten zijn weinig mobiel en blijven

vrijwel steeds boven vegetaties met Dopheide

of Veenbes. Om de kleine geïsoleerde popula-

ties met elkaar te verbinden wordt wel voor-

gesteld om stroken in het bos te kappen die

dan als corridors dienst zouden moeten doen,

transportbanen voor uitwisseling tussen de

verschillendepopulaties. In het geval van

deze Veenbesvlinders zouden zulke corridors

alleen werken als er Dopheide in voldoende

mate voorkomt, aangezien de vlinders vegeta-

ties zonder nectarplanten mijden.

Het beheer van de vennen dient gericht te zijn

op een behoud van het waard- en nectarplan-

tenaanbodvoor de vlinders. Het verwijderen

van opslag kan in dit verbandeen goede maat-

regel zijn. Ook zou uiteraard een verdere eu-

trofiëring van de vennen moeten worden te-

gengegaan.Als de huidige vegetatie in de

vennen behoudenwordt zullen demiddelgro-

te populaties van zowel de Veenbesparel-

moervlinder als van het Veenbesblauwtje

zich in Drentekunnen handhaven.
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