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De bescherming van bosvlinders

Irma Wynhoff
Het Beschermingsplan Dagvlinders Is in op-

dracht van het Ministerie van Landbouw en

Visserij, Directie Natuur, Milieu en Faunabe-

heer, opgesteld. De volgende personen heb-

ben als vertegenwoordigers van verschillen-

de organisaties een grote bijdrage geleverd:

J.W. Sneep, N.M.F.

F.A. Bink, RIN

A. van de Ouderaa, SBB

H. Fabritius, SBB

P.J. van Helsdingen, Museum voor Natuurlij-

ke Historie

J.A.J. van de Laar, Landinrichtingsdienst

J.G. van der Made, Vakgroep Natuurbeheer

LUW enVlinderstichting

C. van Swaay, Vakgroep Natuurbeheer en

Vlinderstichting

I. Wynhoff, Vakgroep Natuurbeheer enVlin-

derstichting

Het Beschermingsplan in zijn geheel zal

deze zomer -
in het Vlinderjaar

-
gepubli-

ceerd worden. Het geeft adviezen voor een

vlindervriendelijke inrichting en beheer van

landschappen en gebieden. Deze artikelen-

reeks geeft slechts een korte samenvatting.

Dwergdikkopje (Thymelicus acteon)

Bruin dikkopje (Erynnis tages)

Kalkgraslanddikkopje (Spialiasertorius)

lepepage(Strymonidiaw-album)

Grote vuurvlinder (Lycaena dispar)

Dwergblauwtje (Cupido minimus)

Heideblauwtje(Plebejus argus)

Vals heideblauwtje(Lycaeides idas)

Veenbesblauwlje(Vacciniina optilete)

Groot geaderdwitje (Aporia crataegi)

Grote ijsvogelvlinder (Limenitis populi)

Rouwmantel (Nymphalis antiopa)

Grote vos (Nymphalispolychloros)

Keizersmantel (Argynnispaphia)

Moerasparelmoervlinder(Euphydryas aurinia)

Veldparelmoervlinder(Melitaea cinxia)

Veenbesparelmoervlinder( Boloria aquilonaris)

Tweekleurig hooibeestje (Coenonymphaarcania)

Kleine heivlinderl(Hipparchiastatilinus)

De Nederlandse dagvlinderfauna is in de laat-

ste vijftig jaar zeer sterk achteruit gegaan, zo-

als deresultaten van het Landelijk Dagvlin-

derProject duidelijk laten zien. Om deze ach-

teruitgang te stoppen is in eerste instantie

voorgesteld om het aantal beschermde dag-

vlindersoorten uit te breiden van één soort -

de Grote vuurvlinder
- naar 19 soorten (zie ta-

bel 1). Dit houdt in dat het onder andere ver-

boden zal zijn deze dagvlindersoorten te van-

gen, te prepareren ofte bezitten. Het spreekt

vanzelf dat dit geendaadwerkelijke bescher-

ming voor de soorten biedt.Hiervoor moet

tenslotte het biotoop (het leefgebied) behou-

den blijven, en daarschort het nog wel eens

aan in Nederland. Een belangrijke stap in de

goede richting is het opstellen van duidelijke

richtlijnen voor inrichting en beheer van vlin-

dergebieden, zodat binnen beleiden beheer

rekening gehouden kan worden met de eisen

van dagvlinders. Daarom heeft de Directie

Natuur, Milieu en Faunabeheervan het Minis-

terie van Landbouw en Visserij besloten de

Vakgroep Natuurbeheervan de Landbouw-

universiteit in samenwerking met de Vlinder-

stichting een Beschermingsplan Dagvlinders

op te laten stellen.

Figuur 1. Grafische
weergave van de

stand van zaken rond de Nederlandse

dagvlinderfauna.

Tabel 1: Aanbevolen beschermde dagvlindersoor-

ten volgensde nieuwe natuurbeschermingswet.

Dwergdikkopje ('Thymelicus acleon)

Bruin dikkopje (Erynnis tages)

Kalkgraslanddikkopje (Spialiasertorius)

lepepage(Strymonidiaw-album)

Grote vuurvlinder (Lycaena dispar)

Dwergblauwtje (Cupido minimus)

Heideblauwtje {Plebejus argus)

Vals heideblauwtje (Lycaeides idas)

Veenbesblauwlje (Vacciniina optilete)

Groot geaderdwitje (Aporia cralaegi)

Grote ijsvogelvlinder (Limenitis populi)

Rouwmantel (Nymphalis antiopa)

Grote vos (Nymphalispolychloros)

Keizersmantel (Argynnispaphia)

Moerasparelmoervlinder(Euphydryasaurinia)

Veldparelmoervlinder(Melilaea cinxia)

Veenbesparelmoervlinder(B oloria aquilonaris)

Tweekleurig hooibeestje (Coenonymphaarcania)

Kleine heivlinder(// ipparchiastalilinus)
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ACHTERUITGANG VAN DE

NEDERLANDSE VLINDERS

Er kwamen in Nederland 71 soorten stand-

vlinders voor. Van deze 71 soorten zijn er

maar liefst 15 uitgestorven en 29 achteruitge-

gaan. Samen is dit 61 % van de dagvlinder-

fauna van Nederland. Van de resterende soor-

ten zijn de meesten vrij constant gebleven. Ze-

ven soorten lijken vooruit gegaan te zijn,

maar ofditecht zo is of dat ze vroeger vaak

gewoon niet vermeld werden is onduidelijk.

Alleen van het Landkaartje weten we dat hij

echt een enorme uitbreiding heeft gekend. In

figuur 1 wordt de stand van de Nederlandse

dagvlinders grafisch weergegeven(Geraedts,

1986).

Deze dramatische achteruitgang is helemaal

niet het gevolg van verzamelen, maar voor

een groot deel van biotoopverlies. Veel vlin-

derrijke terreinen zijn verloren gegaan door

veranderd landgebruik, achteruitgang van de

kwaliteit van het landschap en veranderingen

in tradionelebeheersvormen.Zo is er van de

enorme oppervlakte blauwgrasland die er in

het begin van deze eeuw was, nu nog maar

ongeveer 100 ha over. En die is ook nog eens

versnipperd over tallozereservaten. Meestal

liggen deze gebieden zo ver uit elkaar dat de

vlinders nietmeer van het ene naar het andere

terreinkunnen komen. Ook hierdoorkunnen

vlindersoorten uitsterven. De resterende ge-

bieden zijn daarnaast uit vlinderoogpunt vaak

slecht beheerd. Door veranderingen in het be-

heer ten opzichte van vroeger is de vegetatie

veranderd en kunnen de vlinders geen ge-

schikte plekken meer aantreffen. Een vlinder-

vriendelijk beheer van natuurgebieden is juist

zo belangrijk omdatalle minderalgemene

soorten alleenhier voorkomen. Maar ook

daarbuitenkan veel voor vlinders worden ge-

daan.

Het Beschermingsplan Dagvlinders wil op in-

richtings- en beheersniveau adviezen geven

om bij te dragen aan behouden herstel van

dagvlinderpopulaties. Hierbij is gebruik ge-

maakt van deresultaten van het Landelijk

Dagvlinder Project en van onderzoeksresulta-

ten die verzameld zijn op de Vakgroep Na-

tuurbeheervan de Landbouwuniversiteiten

het Rijksinstituut Natuurbeheer.De adviezen

zijn met name gericht op een verbetering van

de vliegterreinen voor alle vlindersoorten.

Pas in tweede instantie wordt ingegaan op

meer soortgerichte maatregelen voor in totaal

49 soorten.

A; Echte bosvlinders.

Grote weerschijnvlinder (Apatura iris)

Kleine ijsvogelvlinder (Ladoga camilla)

B: Bosrand- en struwcclvlindcrs.

Eikepage (Quercusia quercus)

Bruine eikepage (Nordmannia ilicis)

Pruimepage(Strymonidiapruni)

Sleedoompage (Thecla betulae)

lepepage(Strymonidia w-album)

Keizersmantel (Argynnis paphia)

Gehakkelde aurelia (Polygonia c-album)

C: Vlinders van de omgeving van het bos.

Bont dikkopje (Carterocephaluspalaemon)

Zilverstreephooibeestje(Coenonympha hero)

Woudparelmoervlinder(Melitaea diamina)

Oranjetipje(Anthocharis cardamines)

Zilvervlek (Clossiana euphrosyne)

Oranje zandoogje (Pyroniatithonus)

Bosparelmoervlinder(Mellictaathalia)

Tweekleurig hooibeestje (Coenonymphaarcania)

Figuur 2. Het Landkaartje is de enige

soort die met zekerheid is

vooruitgegaan.

Foto: Dubois Gilze.

Tabel 2: Karakteristieke vlindersoorten van hel

bosbiotoop, die binnen het Beschermingsplan

Dagvlinders worden behandeld.

A; Echte bosvlinders.

Grote weerschijnvlinder (Apatura iris)

Kleine ijsvogelvlinder (Ladoga Camilla)

B: Bosrand- en struwcclvlindcrs.

Eikepage (Quercusia quercus)

Bruine eikepage (N ordmannia ilicis)

Pruimepage(Strymonidiaprunï)

Sleedoompage(Thecla betulae)

lepepage(Strymonidia w-album)

Keizersmantel (Argynnispaphia)

Gehakkelde aurelia (Polygoniac-album)

C: Vlinders van de omgevingvan het bos.

Bont dikkopje (Carlerocephaluspalaemon)

Zilverstreephooibeestje(Coenonympha hero)

Woudparelmoervlinder(Melilaeadiamina)

Oranjetipje(Anthocharis cardamines)

Zilvervlek (Class iana euphrosyne)

Oranje zandoogje(Pyronia tithonus)

Bosparelmoervlinder(Mellicla athalia)

Tweekleurig hooibeestje(Coenonymphaarcania)



WELKE EISEN STELLEN VLINDERS

AAN HUN OMGEVING?

In het kort zijn dit (Weidemann, 1988):

-Geschikte temperatuur- en luchtvochtigheids-

condities.

-Voedsel: waardplanten voor derups en nec-

tarplanten voor de vlinder.

-Oriëntatiemogelijkheden voor de vlinderbij

het zoeken naar waardplanten en partners.

Alle vlindersstellen deze eisen aan hun omge-

ving. Door het verschil in tolerantie voor be-

paalde fysische factoren, zoals temperatuur

en afhankelijkheid van bepaalde waardplan-

ten, vegetatie- en landschapsstructuren is iede-

re vlindersoort uniek in zijn voorkomen en

verspreiding. Bij de inrichting en het beheer

moet rekening gehouden worden met dezeei-

sen. Bosvlinders stellen striktere eisen aan

temperatuuren luchtvochtigheid dan andere

vlinders. Dit houdt in dat vegetatiesamenstel-

ling en -structuur aan bepaalde eisen moeten

voldoenom als direkte leefomgeving te kun-

nen fungeren. Als de directe leefomgeving

van een vlindersoortdooraangepaste beheers-

maatregelen verbeterd is, is dit echter vaak

niet voldoende.Wil men de soort een kans ge-

ven zich uit te breiden, dan moet ook het om-

liggende landschap aan bepaalde eisen vol-

doen.

In dit eerste artikel zal het beheer van bossen

besproken worden. In een volgend artikel

komt het beheer van andere biotopen aan de

orde. Tot slot zal de vlindervriendelijke in-

richting van landschappen besproken worden.

BEHEER VAN BOSSEN

Welke vlindersoorten in een bos aangetroffen

kunnen worden, hangt in eerste instantie af

van het soort bos en de samenstelling ervan.

In een eenvormig naald- ofloofbos zonder pa-

denof weiden komen vrijwel geen dagvlin-

ders voor. Als we te maken hebbenmet een

gevarieerd bos met bosweiden en heideperce-

len en met natuurlijk ontwikkelde randen,

zijn er zeker geschikte biotopen voor veel

dagvlindersoorten aanwezig. Hierbij is de

structuur van de vegetatie van meer belang

dan het type bos, bijvoorbeeld naald- ofloof-

bos. Zulke bossen staan meestalop de iets

voeselrijkere bodems. Internationaalgezien

komen de meeste soorten voor in gemengde

bossen met loof- en naaldhout.

In de bossen van Nederland komen karakteris-

tieke vlindersoorten voor die in driekatego-

rieënkunnen worden verdeeld. Van iedere ka-

tegorie zal een voorbeeld nader toegelicht

worden.

A. Echte bosvlinders.

Dagvlindersoorten die overwegend in loofbos-

sen voorkomenzijn de Grote weerschijnvlin-

der(Apatura iris) en de Kleine ijsvogelvlin-

der(Ladoga camilla). Deze soorten zijn zeer

gevoelig voor temperatuur en luchtvochtig-

heid.Zij hebben zowel zon als schaduw no-

dig. In hun gedrag oriënteren ze zich op de

horizontale lagen, zoals de boomkruinen.

De Kleine ijsvogelvlinder

De Kleine ijsvogelvlinder vliegt in één gene-

ratie per jaar van midden juni tot midden au-

gustus. Hij komt zowel in loofbossenals in

gemengde bossen voor. Op lichteplekken als

bospaden, bosrandenen bosweiden met

abrupte overgangen van verschillende vegeta-

ties met verschillende hoogten worden zij

vaak waargenomen.De vlinders oriënteren

zich op gaten in dekroonlaag. Zij zijn erg

temperatuurafhankelijk. Regelmatig zoeken

ze zonnige plaatsen op om warm te worden.

Figuur 3. De Grote weerschijnvlinder is

een echte bosvlinder.

Tekening: Annemarie van Lierop.
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Tegelijkertijd moeten ze erop letten om niet

te warm te worden. Schaduwplaatsen zijn dan

belangijk om af te koelen. Een bos met een

dichtekroonlaag kan deze afwisseling in zon-

en schaduwrijke plekken nietbieden. Ook

een nectarbronis belangrijk. De vlinders zui-

gen graag aan bramen of aan Koninginne-

kruid.

De mannetjes van de Kleine ijsvogelvlinder

komen eerder uit de pop dan de vrouwtjes.

Zij verzamelen zich op centrale, landschappe-

lijk herkenbare ontmoetingsplaatsen, zoals

grote bomen. De vrouwtjes zoeken die plaat-

sen op voor balts en paring. Zo kunnen de

vlinderselkaar gemakkelijk ontmoeten on-

danks het feit dat de populaties meestal niet

erg groot zijn.

Na de paring vliegen de vrouwtjes grote af-

standen binnenhet bos op zoek naar kamper-

foelieplanten, waarop ze de eierenafzetten.

Ook met betrekking tot de waardplanten zijn

de vlinders zeer kieskeurig, lang niet iedere

plant is goed genoeg. De ideale plant staat in

de halfschaduw en is niet in bloei, zodat ze

jonge, sappige bladeren heeft.De lucht-

vochtigheid op de plaats van ei-afzetting

moet relatief hoog zijn. De eieren, rupsen en

poppen drogen anders snel uit. De eitjes wor-

den tot circa 1,5 meter boven de grond apart

op zachte bladerengelegd, want de jonge rup-

sen voeden zich alleenmet deze zachte blaad-

jes. Voor de overwintering maakt derups een

kokertje van een blaadje en overwintert daar-

in. De verpopping vindt pas in de volgende

zomer plaats (Pollard, 1979; Pollard, 1981;

Weidemann, 1988).

Bekijken we nu alle wensen van de vlinders,

dan blijkt dat een bos vooralnieteenvormig

en saai moet zijn. In het beheer is het gunstig

om de ontwikkeling van een bos met bomen

van verschillende leeftijd en hoogte te bevor-

deren, waarbij een kleinschalig mozaïek het

meest gunstig is (Van der Werf & Londo,

1978; Heybroek, 1978). Plaatselijk moet de

zon tot op de bodem doorkunnen dringen.

Dit is zowel voor de vlinders als voor de

groei van geschikte waardplanten van belang.

Er kan al veel worden bereikt, als af en toe en-

kele bomen worden verwijderd of als een klei-

ne kapvlakte wordt aangelegd. In grote bosge-

bieden kan een begrazing met een lage veebe-

zetting (=extensieve begrazing) een mogelijk-

heid voor goed vlindervriendelijk beheer zijn.

Als er maar weinig runderen grazen,wordt

het bos slechts plaatselijk open gehouden.

Waar de dieren niet komen, kan zich dan een

dichte vegetatie ontwikkelen (Koop, 1986).

Figuur4. De Kleine ijsvogelvlinder is

erg lemperatuurgevoelig.

Tekening: Annemarie van Lierop.

Figuur 5. Biotoop van de Kleine

ijsvogelvlinder.
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B. Bosrand- en struweelvlinders.

Voor vlinderszijn de bospaden en bosweiden

de belangrijkste onderdelen van onze bossen.

De ecologische betekenis van debossen

wordt voor een groot deelbepaald door de op-

bouw van debosrand bij deze onderdelen en

aan de buitenkant. Er moet bij voorkeur spra-

ke zijn van een geleidelijke overgang van kor-

te grazige vegetatie via ruigte (zoomvegeta-

tie) en opgaande struiken (mantelvegetatie)

naar bomen. Sommige vlinders komen juist

bij deze elementenvoor. Zij oriënterenzich

op de structuur van de zoom en de mantel van

de bosrand. Ook al komen zij wel veel in bos-

sen voor, ze zijn er niet strikt aan gebonden

en kunnen ook op andere terreinen vliegen,

bijvoorbeeld struwelen en houtwallen.DeEi-

kepage (Quercusia quercus) en de Bruine ei-

kepage (Nordmanniailicis) vliegen bij bos-

randen en andere qua structuur hierop lijken-

de biotopen. Hun waardplant is echter een

echte bosplant, namelijk de Zomereik. Bin-

nen de groep van bosrandvlinders hebben

deze beide soorten de sterkste binding aan

bos.

De Pruimepage (Strymonidia pruni) en de

Sleedoompage (Thecla betulae) hebben een

mindersterke binding aan het bos. Hun voed-

selplant is Sleedoorn, een plant die in natuur-

lijke bosranden staat. Daarnaast staat de

Sleedoorn ook in graften, houtwallen en heg-

gen. Beide soorten hebben een voorkeur voor

vitale, sterke struiken. De rups van de Slee-

doornpage voedt zich vooral met jonge blade-

ren, terwijl die van dePruimepage zich in de

eerste stadia eerst aan debloesem tegoed

doet. Andere bosrandvlinders zijn de lepe-

page (Strymonidia w-album), de Keizersman-

tel (Argynnis paphia) en de Gehakkelde aure-

lia (Polygonia c-album).

De Sleedoornpage

De Sleedoornpage is een goed voorbeeld van

deze groep. Hij vliegt in één generatie per

jaar van eind juli tot eind september. Hij

komt voor in sleedoomstruwelen, heggen,

bosranden en dergelijke. Op goede vliegterrei-

nen staan, binneneen straal van 200 meter,

naast sleedoomstruiken altijd wel herkenbare

bomen. Meestal zijn dateiken. Deze hebben,

evenals bij deKleine ijsvogelvlinder, een be-

langrijke functie als centrale ontmoetings-

plaats voor de mannetjes. Zij verzamelenzich

daar om op de vrouwtjes te wachten. De man-

netjes verblijven permanent in de boomtop-

pen en worden daardoor zelden gezien. De

vrouwtjes dalen wel af voor de ei-afzetting.

De eieren worden op zonnige takken op de

naar het zuiden gerichte kant van meestal vita-

le sleedoomstruikenafgezet. Pas na de winter

komt de rups uit. Hij kruipt naar de bladknop-

pen en voedt zich met jonge bladeren van

deze planten. De verpopping vindtplaats in

de strooisellaag. De vlinders hebben wel voe-

dingsstoffen nodig, maar worden niet vaak op

bloemen gezien. Ze leven vooral van honing-

dauw (Thomas, 1974, Akker 1980, Joma,

1984).

De Sleedoornpage kan slechts korte afstanden

overbruggen. In een heggenlandschap ofeen

kleinschalig parklandschap kunnen de vlin-

ders naar een andere vliegplaats uitwijken.

Als de Sleedoomstruwelente ver uit elkaar

liggen, lukt dat niet meer. Veel populaties lig-

gen nu geïsoleerd en kunnen daardoorgemak-

kelijk uitsterven. Door de aanplant en onder-

houd van heggen in hun vliegterreinen kan

men deze vlinder een handje helpen. De nieu-

we heggen kunnen hun functieals leefgebied

Figuur 6. De Sleedoornpagekomt voor

langs bosranden.

Foto; F. Bink



p

Vlinders, 4 jaargang nummer 2, mei 1989 27

van deze vlinder het best vervullen als ze ge-

ïsoleerd liggende restanten met elkaar verbin-

den. Heggen die door de Sleedoompage be-

woond zijn, kunnen het best eind juli af en

toe gesnoeid worden. Dan bevinden de vlin-

ders zich in het popstadium op debodem en

kunnen niet samen met de gesnoeide takken

verwijderd worden. Bij bosrand-populaties is

het belangrijk om de ontwikkeling van zoom-

en mantelvegetaties te bevorderen, bijvoor-

beeld doorextensieve begrazing (Thomas,

1974; Joma, 1984).

C. Vlinders van de omgeving van het bos.

Deze kategorie soorten wordt gevormd door

vlinders diewel in of bij het bos voorkomen,

maar die hun waardplanten op meer open ter-

rein hebben. De bomen zijn wel als structuur-

element en omgeving van het eigenlijke

vliegterrein belangrijk. Zij bepalen mede het

microklimaatop de standplaatsen van de

waardplanten, onderandere warmte en be-

schutting. Ook voor de oriëntatie van de vlin-

ders zijn ze zeer belangrijk. Deze soorten kun-

nen vaak bij bosweiden, bosranden, struweel

of houtwallen gezien worden. In natte ruigten

vliegt nu nog het Bont dikkopje

(Carterocephalus palaemon), vroeger ook het

Zilverstreephooibeestje (Coenonympha hero)

en de Woudparelmoervlinder (Melitaea dia-

mina). In de iets drogere situaties kunnen het

Oranjetipje (Anthocharis cardamines), de Zil-

vervlek (Clossiana euphrosyne) en het Oranje

zandoogje (Pyronia tithonus) worden aange-

troffen. De Zilvervlek is echter al uit ons land

verdwenen. In de droge bosbiotopen komen

de Bosparelmoervlinder (Mellicta athalia) en

het Tweekleurig hooibeestje (Coenonympha

arcania) voor.

Het Oranjetipje

Het landschap waar het Oranjetipje wordt aan-

getroffen bestaat vooral uit vochtige tot natte,

schrale tot matig voedselrijke graslanden en

hagen/heggen of loofbossen. De vlinders vlie-

gen meestal op graslanden in de beschutting

van het bos, terwijl ze noch in het bos zelf

noch op open graslanden worden gezien. De

eigenlijke vliegterreinen, de graslanden, zijn

meestal vlak en hebben een eenvormige vege-

tatie. Deze graslanden worden meestal ge-

maaid. De vliegtijd van het Oranjetipje valt

vroeg in het jaar: midden april tot midden

juni. Het vrouwtje legt de eitjes af op Pink-

sterbloem ofLook zonder look. De planten

die de vlinder voor de ei-afzetting prefereert,

staan meestal in debuurt van heggen, hout-

wallen of boszomen, maar zelden op open

grasland (Afman, 1982; Heijligers, 1984). De

rupsen leven voornamelijk van de hauwtjes

van dezekruisbloemigen. In het laatste stadi-

um worden ze zeer mobiel en zoeken de ruige

randen van het hooilandop (Brouwers,

1987). In deruigte zoeken ze een plekje aan

een stengel boven de maaigrens om te verpop-

pen. Hier overwinteren ze ook.

Als de ruige randen, bijvoorbeeld tussen bos

en grasland, worden gemaaid, wordt depopu-

latie de grootste schade berokkend. Het is

daarom belangrijk datalleen gedeeltes van de

Figuur 8. Een goede houtwal kan vele

vlindersherbergen.
Foto: Peter Verbeek.

Figuur 7. Het Oranjetipje vliegt op

weilanden in de beschutting van het

bos, niet in het bos ofop open

weiland.

Foto: F. Bink.
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ruigte worden gemaaid. Hierbij moet mini-

maal 10 % van deruigte blijven staan, dit

kunnen wel iederjaar andere gedeeltes zijn.

We noemen dit ‘gefaseerd maaibeheer’.De

poppen die zich in de overblijvende delen be-

vinden, worden dan niet verwijderd en kun-

nen het volgende jaar uitkomen. De maaida-

tum kan het beste tussen juli en september lig-

gen. Ook extensieve begrazing is een moge-

lijkheid. Hierbij blijven ook altijd gedeelten

van de vegetatie staan, waarin depoppen vei-

lig kunnen overwinteren.

SAMENVATTING

Drie vlindersoortenzijn nu als voorbeelden

van verschillendekategorieën van bosvlin-

ders besproken. Het resultaat van algemeen

bosbeheer dat gericht is op vergroting van de

variatie binnen het bos, voldoetal aardig aan

de eisen van deze drie soorten. Maarook an-

dere soorten, algemene als het Bont zandoog-

je en zeldzame als de Keizersmantel, kunnen

hiervan profiteren. Een structuurrijkbos met

paden, bosweiden en randzones, datals een-

heid wordt beheerd heeft de meeste kansen

op een soortenrijke vlinderpopulatie. Uit on-

derzoek in het buitenlandblijkt dat vanaf een

minimalegrootte van 10 hectare het best ex-

tensiefbeweid kan worden. Dit heeft de groot-

ste variatie in horizontale en verticale structu-

ren tot gevolg. Bij kleinerebossen ofals het

bos om andere redenennietbeweid kan wor-

den, verdient een aan de situatie aangepaste

mengeling van gefaseerd maaibeheer, kappen

en ‘niets doen’ de voorkeur.
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