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Twee vlinderjaarvlinders

J.G. van der Made

C. van Swaay

HET BRUIN ZANDOOGJE

Ecologie

Het Bruin zandoogje (Maniola jurtina) heeft

een lange vliegtijd die van middenjuni tot in

september kan duren. De vlinder wordt vaak

in groteaantallen gezien in bloemrijke gras-

landen, in bermen en op dijken. De vlinder

heefteen duidelijke voorkeur voor enigzins

beschut liggende, schrale tot matig schrale

graslanden. Vaak komen hierlangs heggen,

houtwallen, bosranden en struweelgroepen

voor met een ruigere rand. Hierin vinden de

zandoogjes bloemen als distels, knoopkruid

en braam.

De mannetjes patrouilleren in het vlieggebied

op zoek naar vrouwtjes. Zij maken daarbij ge-

bruik van mozaiek-patronen in de begroeiing.

Hoogteverschillen zijn hierbij belangrijke

oriëntatiepunten. Het Bruin zandoogje is een

ijverig bloembezoeker, een belangrijk deel

van de dag wordt voor nectaropnamege-

bruikt. Vooral het vrouwtje heeft er belang

bij dat er genoegbloemen met nectar zijn,

omdat de eieren na de paring nog een dag of

zeven moeten ‘rijpen’ voordat ze worden af-

gezet.

Deze eiafzetting verdientoverigens meer de

term ‘dropping’, omdat het vaak tijdens de

vlucht gebeurt. Deze gemakzucht is goed ver-

klaarbaar, want de rups eet verschillende gras-

sen en kan gemakkelijk van de ene soort op

de andere overschakelen. Toch selecteert het

vrouwtje voor de eiafzetting vooral op kom-

vormige structuren in de grasvegetatie. Dit

wordt mogelijk verklaard door het gunstige

microklimaat in deze strukturen en het meer

gevarieerde aanbod van grassoorten, zodat in

de loop van de zeer lange ontwikkelingsperio-

de van derups voedsel van voldoendekwali-

teit, dat wil zeggen met voldoendeeiwitten,

aanwezig is.

In het Nationale Vlinderjaar 1989 heeft de Vlinderstichting zich onder meer tot doel

gesteld dat zoveel mogelijk mensen belangstelling krijgen voor vlinders. Aan het eind

van 1989 zal men bekend moeten zijn met zeven soorten dagvlinders. Hiervoor is een

selectie gemaakt, waarbij de nadruk is gelegd op de algemeen voorkomende soorten.

Deze Vlinderjaarvlinders zijn: Koolwitjes, Citroenvlinder, Dagpauwoog, Pimpemel-

blauwtje. Zilveren maan, Icarusblauwtje en Bmin zandoogje. In een aantal artikelen

zullen deze vlinders besproken worden.

CopulerendeBruine

zandoogjes.

Foto: F. Bink.
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De rupsen ontwikkelen zich in de periode van

september tot juli. Evenals de rupsen van de

meeste andere zandogen eten ze in de eerste

stadia zowel ’s nachts als overdag. Later eten

ze vooral ’s nachts. Ook in de winter zijn de

rupsjes actief. Wanneer de temperatuur boven

het vriespunt ligt, eten de rupsen door; de

groei verloopt in de winterperiode echter ui-

terst traag. Pas wanneer de grasgroei in april

weer op gang komt neemt de groei sterk toe.

Het Bruin zandoogje heeftvijf larvale stadia.

De verpopping gebeurt hangend aan gras-

sprieten, betrekkelijk laag in de vegetatie. De

popduur is een dag of veertien. De mannetjes

komen ruim een week eerder uit de pop dan

de vrouwtjes, een verschijnsel datbij veel

soorten voorkomt. Het vlieggebied is dan be-

zet met mannetjes, zodat direct als de vrouw-

tjes uitkomen aan de reproductie kan worden

gewerkt. De poppenkomen erg gespreid in

de tijd uit. Zelfs in augustus worden nog ver-

se dieren gezien. Dit is een goede risicosprei-

ding, want dan zijn de vlinders niet afhanke-

lijk van één bepaalde periode voor hun voort-

planting.

Het Bruinzandoogje is een mobiele vlinder.

Dit blijkt onder meer uit derelatiefsnelle ko-

lonisatie van de Usselmeerpolders.

Voorkomen

Het Bruinzandoogje is een algemeen voorko-

mende vlinder, die vrijwel overal in Neder-

land gezien kan worden. In de loop van deze

eeuw is in de verspreiding nauwelijks veran-

dering opgetreden. Tegen koel of nat weer is

de vlindergoed bestand, wat blijkt uit het

voorkomen in Schotland en Ierland. Na een

regenbui vliegt het Bruin zandoogje vaak als

eerste vlinder.

Inrichting en beheer

Zoalsalle vlinders is het Bruin zandoogje ge-

baat bij een samenhangend landschap, be-

staande bloemrijke graslanden en ruigten met

bossen, houtwallen, heggen, wegbermen en

dergelijke. Binnen zo’n landschap verplaatst

de vlinderzich gemakkelijk op zijn speur-

tocht naar bloemen. Vrijwel alle bloemrijke

graslanden liggen in natuurgebieden. Wan-

neer deze graslanden gemaaid worden in juli

ofaugustus verdwijnen in één klap alle nec-

tarbronnen. De vlinders gaan dan zwerven. In

de directeomgeving van natuurgebieden is

het bloemaanbodechter vaak beperkt. Ook

wegbermen en slootkanten worden in dezelf-

de periode gemaaid. In zulke situaties is het

beter een gefaseerd maaibeheertoe te passen.

Dit betekent dat delen van het grasland tot de

volgende maaibeurtblijven staan, zodat het

nectaraanbodniet verloren gaat. Maaien na

half september moet ontraden wordenomdat

de hergroei en daarmee de slruktuur van de

vegetatie vrijwel achterwege blijft.

Het Bruin zandoogje is een algemeen
voorkomende soort met goede

perspectieven.

Tekening; Annemarie van Lierop.
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De toekomst ziet er voor het Bruin zandoogje

niet slecht uit, vooral gezien de grote aan-

dacht die momenteelheerst voor meer samen-

hang in het landschap met bloemrijke lijnvor-

mige elementenzoals wegbermen.

DE ZILVEREN MAAN

Ecologie

De Zilveren maan (Clossiana selene) vliegt

in twee generaties per jaar: de eerste van eind

mei tot halfjuni en de tweede van eind juli

tot half augustus. De tweede generatie is

meestal talrijker dan de eerste en de vlinders

zijn over het algemeen kleiner.

De Zilveren maan is een vlinder van vochti-

ge, schrale graslanden, waarin de waardplant

van de rups, het Moerasviooltje, voorkomt.

De nectarbehoefte van de vlinder is groot. In

de eerste generatie is de vlinder aangewezen

op Kale jonker en Koekoeksbloem. De twee-

de generatie vlindersbezoekt bij voorkeur

Kattestaart, Dophei en Blauwe knoop. Het

mannetje vertoont een patrouillerend gedrag,

waarbij mozaiekpatronen in de vegetatie wor-

den gevolgd. Het vrouwtje doet dat eveneens,

waarbij ze zich oriënteertop de zichtbaarheid

en waarschijnlijk ook de dichtheid van de vio-

len.

De eitjes worden afzonderlijk op de Moerasvi

ooitjes gelegd of in de onmiddellijke omge-

ving daarvan. Soms doet het vrouwtje het

nonchalanter, waarbij ze zittend op een gras-

spriet het eitje als het ware wegschiet in de

vegetatie. De eitjes komen na ongeveer een

week uit. De rupsen zijn net als van andere

parelmoervlinders mobiel en verplaatsen zich

gemakkelijk van de ene naar de andere viool-

plant. De rups van de eerste generatie is na

een week of vier volgroeid en verpopt zich

hangend aan een stengel, laag in de begroei-

ing. De pop komt na ongeveer veertien dagen

uit. De rupsen van de tweede generatie gaan

na de derdevervelling in diapauze in een ge-

kruld dor blad en worden pas weer actief in

de loop van april.

Voorkomen

Vroeger kwam deze parelmoervlinder in Ne-

derland vrij algemeen voor, nu is de Zilveren

maan vrij zeldzaam en beperkt tot natuurreser

vaten. Nog in de vijftiger jaren werd de vlin-

der vrijwel overal in Nederland gezien. Op

zijn vliegplaatsen konden soms wel honder-

den tot duizendenvlinders vliegen. Tegen-

woordig kan men zoiets alleen nog op een en-

kele plek, zoals in de Weerribben en Wieden

in Noordwest-Overijssel waarnemen. In de fi-

guur op bladzijde 13 wordt de relatieve ach-

teruitgang geïllustreerd. Uit de grafiek is af te

lezen dat deZilveren maan tussen 1900 in

1960 al langzaam achteruit ging, na 1960 ver-

snelde ditproces aanmerkelijk.

De reden voor deze achteruitgang moet ge-

zocht worden in biotoopverlies. Van de oor-

spronkelijke oppervlakte van vele tienduizen-

den hectaren schraal, vochtig hooilandaan

het begin van deze eeuw, is momenteelnog

krap 100 hectare over door ontwatering en be-

[n de vijftigerjaren werd de Zilveren

maan nog overal gezien.

Tekening: Annemarie van Lierop
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mcsting. Door ontwatering en bemesting ver-

dwijnt de soortenrijke vegetatie en de gevari-

eerde vegetatiestruktuur. Ook deze laatste

100 hectaren hebben veel van hun kwaliteit

verloren door invloedenvan buitenafen door

een mindergeschikt beheer.

In natuurgebieden, waar nu alle populaties ge-

vondenworden, is het traditionelemaaibe-

heer gemechaniseerd. Vroeger gebeurde dit

met de zeis. Ondanks het gebruik van zo licht

mogelijke apparatuur vindt in de werkgang

van maaien tot en met afvoeren van het hooi

een grotebodemberijding en daarmee

bodemverdichting plaats. Bij het maaien met

de zeis werd 30% van het terrein betreden, bij

het tegenwoordige beheerruim vijfmaal zo-

veel. Sommige delen worden meer dan eens

betreden, waardoorwe aan het getal van

150% komen. Hierdoorworden rupsen en

poppen vernietigd, afhankelijk van het tijd-

stip van maaien. Het hele terrein wordt boven-

dien in één keer in een korte tijd gemaaid,

waardoor de nectarbronnen voor vlinders, die

dan aanwezig zijn, verdwijnen. Te weinig of

geen bloemenbetekent eenkleiner nakome-

lingschap, omdat te weinig eitjes worden

gelegd.

Naast het verdwijnen van het biotoop en

het vaak niet goede beheer, is ook isola-

tie van de nog resterendepopulaties een

zeer belangrijke factor in de achteruit-

gang van de Zilveren maan. Dit is vooral

in de laatste decennia gebeurd. Als een

populatie op een bepaalde plaats uit-

sterft, kan herkolonisatievanuitandere

populaties nietmeer plaatsvinden. Al-

leen in delen van Noordwest-Overijssel

is nog sprake van een zekere samenhang

in het landschap, waarin nog een aantal

(deel)populaties voorkomt.

Inrichting en beheer

Wanneereen maaibeheerplaatsvindt dientbij

voorkeur niet voor halfaugustus te worden

gemaaid. Het maaien en afvoeren van hel

hooi dientzoveel mogelijk met de hand te ge-

beuren of met een Agria-motormaaier met

messebalk. Voor de nectarvoorziening moe-

ten, wanneer het maaien vlak voor of in de

vliegtijd plaats moet vinden, delen van de ve-

getatie blijven staan. De maaimachinemag

niet te laag worden afgesteld.

Een andere beheersvorm die te overwegen

valt, is extensieve tot zeer extensieve begra-

zing met runderen. Dit zou dan vanafhalf

mei tot half september uitgevoerd moeten

worden, afhankelijk van de draagkracht van

de zode. Met deze beheersvorm is in dit bio-

toop nog weinig ervaring opgedaan. De be-

perkte grootte van de meeste terreinen laat be-

grazing echter niet toe.

Door inrichtingsmaatregelen en doorhet kre-

eren van nieuwe biotopen moet worden ge-

tracht de populaties te versterken. Wanneer

de landschappelijke samenhang wordt her-

steld kan het definitiefverdwijnen van popu-

laties worden voorkomen.

De toekomstperspectieven van deze schitte-

rende vlinderzijn zeer ongunstig. Veel popu-

laties liggen geïsoleerd en zullen zonder aan-

vullendeinrichtings- en beheersmaatregelen

in de komende jaren verdwijnen.

Voorkomen van de Zilveren maan in

Nederland vanaf 1900 t/m 1980

gerelateerdaan de opnamedichtheiden

uitgedrukt in perioden van vijf jaar.

De rups van de Zilveren maan leeft op

moerasviooltje.
Foto: F, Bink.


