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De bescherming van vlinders van

grasland en ruigte

Irma Wynhoff

Welke mogelijkheden van beheer zijn er voor

lage vegetaties? In het kort zijn dit begrazen,

maaien, plaggen en branden. Elke beheers-

maatregel heeft zijn eigen effecten op vlin-

ders en kan daarom ook niet zonder meer

door een andere vervangen worden. Evenals

bij het beheer van bossen is het beheersdoel

ook bij de graslanden en ruigten, om een zo

groot mogelijke variatie in vegetatiesa-

menstelling en -struktuur te bereiken. Graslan-

den en heidevelden van een gelijke hoogte en

met weinig kruiden zijn niet interessant voor

vlinders. Zij prefereren een afwisseling tussen

hoge en lage, bloemrijke en bloemarme, open

en gesloten delen (Bink & Van der Made,

1986a; Bink & Van der Made, 1986b; Weide-

mann 1988a).

Binnenhet Beschermingsplan Dagvlinders

zijn de graslanden en ruigten in acht verschil-

lende typen onderverdeeld(zie tabel 1). Op

de produktiegraslanden, de zilte graslanden

en de wegbermen komen alleen soorten voor

die niet specifiek aan deze biotopen gebon-

den zijn, zoals de witjes, de Kleine vos en de

Dagpauwoog. Vrijwel alle andere graslandty-

pen kennen hun eigen karakteristieke soorten.

Graslandvlinders houden van warmte en be-

schutting. Meestal hebben ze veel nektar, dus

bloemen, nodig. Hun waardplanten groeien

meestal in een open vegetatie en kunnen

soms zeer algemeen verspreid zijn (Bink &

Van der Made, 1986a; Weidcmann 1988b).

Het BeschemtingsplanDagvlinders is in opdracht

van hetMinisterie vanLandbouw en Visserij, Di-

rectie Natuur, Milieu enFaunabeheer,opgesleld.

De volgendepersonen hebben als vertegenwoordi-

gers van verschillende organisaties een grote bij-

drage geleverd:

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

F.A. Bink.RIN

A. van de Ouderaa, SBB

H. Fabritius, SBB

P.J. van Helsdingen,Museum voorNatuurlijke

Historie

J.A.J.van de Laar, Landinrichtingsdienst

J.G. van der Made,Vakgroep Natuurbeheer LUW

en Vlinderslichling

C. van Swaay, Vakgroep Natuurbeheer en Vlin-

derslichting

I.Wynhoff, Vakgroep Natuurbeheer en Vlinder-

stichting

Hel Beschemtingsplanin zijn geheel zal deze zo-

mer - in het Vlinderjaar- gepubliceerdworden.

Het geeftadviezen voor eenvlindervriendelijke

inrichtingen beheer van landschappen en gebie-

den. Deze artikelenreeks geeft slechts eenkorte sa-

menvatting.

STRUKTUUR VAN GRASLANDEN

De struktuur van het grasland is een belang-

rijk aspekt in het biotoop van de vlinders. Bij

verplaatsingen op een grasland of in de heide

oriönteren de vlinders zich op verschillen in

de vegetatie. Sommige graslandvlinders vlie-

gen altijd langs grenzen van vegetatietypen of

grenzen tussen vegetaties van verschillende

hoogte. Hierbij kunnen vrij geringe verschil-

lenal van belang zijn. Zo is voor een typische

graslandvlinder als de Kleine vuurvlinder(Ly-

caena phlaeas)I een verschil van 10 cm onge-

Het tweede deel in de serie artikelen die een uittrekstel van het soortbeschermingsplan

vormen, gaat over grasland en ruigte. Irma Wynhoff bespreekt aan de hand van een

aantal voorbeeldvlinders welke effekten bereikt kunnen worden met begrazing, maai-

en, plaggen en branden. Door de juiste maatregelen kan de vegetatie zodanig gestuurd

worden dat zij geschikt wordt als leefgebied voor diverse vlindersoorten.
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veer evenveel als voor ons 3 meter. Andere

soorten vliegen alleenop warme, beschutte

plaatsen. Zij vliegen graag in debuurt van

hoge struktuurelementenals struwelen en heg-

gen.

Soorten dieeen territorium verdedigen leggen

de grenzen van het territorium langs verschil-

len in de struktuur van het grasland. Op een

eenvormig, min of meer glad vegetatiedek

hebben zij moeiteom zich te kunnen oriënte-

ren. Struktuurverschillen zijn ook belangrijk

om waardplanten te kunnen vinden of om be-

paalde gedragspatronen goed te laten verlo-

pen.

DE DUINPARELMOERVLINDER

Duingraslanden zijn zeer voedselarmen heb-

ben meestaleen relatief lage bedekking aan

kruiden. In dekalkrijke duinenkomen de

meest gevarieerde graslanden voor, in het bij-

zonder daar waar met een lage veedichtheid

wordt beweid. Hier staan ook relatief veel

bloemen. Vroeger werden de duingraslanden

gebruikt om het vee te laten grazen. Ver van

de dorpen gelegen gebieden werden als hooi-

land gebruikt. Soms werd tijdelijk een akker-

tje aangelegd. Dit kon alleen in nietal te dro-

ge terreinen. Een anderkenmerk van duin-

graslanden is de grote struktuurvariatie met

overgangen naar andere vegetaties als natte

duinvalleien, duinheide, struwelen en duin-

bossen. Karakteristieke vlindersoorten zijn de

Duinparelmoervlinder, de Kleine parelmoer-

vlinder, het Bruin blauwtje en de Grote parel-

moervlinder.

De Duinparelmoervlinder (Fabriciana niobe)

komt voor op droge open graslandvegetaties

in de duinenvan Noord-Holland en de

Waddeneilandenen op de Veluwe(Geraedts,

1986; Tax, 1989). Hij vliegt in één generatie

van middenjuni tot eind juli. De eitjes wor-

den afgezet op Duinviooltjes. De enige popu-

latie in het binnenland gebruikt Hondsviooltje

als waardplant. Het vrouwtje oriënteertzich

bij het zoeken naar planten voor deei-afzet-

ting op de zichtbaarheid en dichtheid van de

viooltjes. Ze kiest zoveel mogelijk planten

die veel bladerenhebbed: De viooltjes moe-

ten in een open vegetatie staan en goed zicht-

Tabel 1: Karakteristieke vlindersoorten van gras-

land enruigte, die binnen het Beschermingsplan

Dagvlinders worden behandeld.

Figuur 1. Een voorbeeld van een

extensief begraasd weiland. Er is veel

variatie in begroeiing en struktuur.

A. Vlinders van produktiegraslanden.

Alleen begeleidende soorten.

B. Vlinders van natte, matig voedselrijke gras-

landen.

Donker pimpemelblauwtje (Maculineanausithous)

Pimpemelblauwtje(Maculinea teleius)

C. Vlinders van vochtige tot natte, schrale gras-

landen.

Moerasparelmoervlinder(Euphydryas aurinia)

Zilveren maan (Clossiana selene)

Bruine vuurvlinder (Heodestityrus)

D. Vlinders van zilte graslanden.

Alleen begeleidendesoorten.

E. Vlinders van droge,schrale graslanden.

Duinparelmoervlinder(Fabridananiobc)

Kleine parelmoervlinder (Issoria lalhonia)

Bruin blauwtje (Aricia agestis)

Groteparelmoervlinder (Mesoacidalia aglaja)

Dwergblauwtje (Cupidominimus)

Kalkgraslanddikopje(Spialiasertorius)

Dwergdikkopje (Thymelicus acteon)

Bruin dikkopje (Etynnis lages)

Tijmblauwtje(Maculineaarion)

Kommavlinder (Hesperia comma)

Veldparelmoervlinder(Melitaeacinxia)

Klavetblauwtje (Cyaniris semiargus)

F. Vlinders van droge ruigten.

Geelsprietdikkopje (Thymelicus sylvestris)

G. Vlinders van natte ruigten.

Spiegeldikkopje(Heteropterus morpheus)

Purperstreepparelmoervlinder(Brenthis ino)

Rode vuurvlinder (Palaeochrysophanus hippothoe)

H. Vlinders van wegbermen,spoordijken en

slootkanten.

Alleen begeleidendesoorten.
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baar zijn, anders worden ze nietontdekt (De

Jongh, 1988; Van Lierop, 1983; Potter,

1988). Tegelijkertijd is het zo dat de viooltjes

graag op iets voedselrijke plaatsen staan. Op

pure zandgrond zullen deze planten verdwij-

nen. Een extensieve begrazing is hier de idea-

le beheersmaatregel.

BEGRAZING

Door extensieve of zeer extensieve begra-

zing, dat wil zeggen met weinig grazers per

oppervlakte-eenheid, kan een grote variatie in

de vegetatie tot stand gebracht worden. Vraat,

betreding en dierlijke ontlasting hebben ver-

schillen in de vegetatiesamenstclling en -

struktuur tot gevolg: open, kort afgegraasde

stukken worden afgewisseld met ruigere de-

len met struweel. De grenzen hiertussen zul-

len bij een lage begrazingsdruk geleidelijk

zijn. Doordat sommige terreindclen sterk en

andere weinig beïnvloed worden ontstaat een

gedifferentieerd gebied. Hoe groter de begra-

zingsdichtheid, hoe gevarieerder de vegetatie

is. De verhouding tussen hoge delen met stru-

weel en bos enerzijds en lage delen met korte

grazige vegetatie anderzijds bepaalt hoeveel

en welke vlindersoorten aangetroffen kunnen

worden (Bink & Van der Made, 1986b).

Afhankelijk van het terrein kan debeheerder

besluiten, welke grazers hij in zijn terreinwil

hebben en hoeveel. Als de begrazingsdruk te

hoog is, leidt dat in alle vegetatietypen tot een

sterke verarming van de vlinderstand.Er zijn

ook terreinen diebeter nietbegraasd kunnen

worden. In zeer natte graslanden als de

blauwgraslanden zakken de dieren door debo-

venste bodemlagen heen en vernielenop die

manier de vegetatie. In droge gebieden kan

het geringe voedselaanbodde beperkende fak-

tor zijn voor het begrazingsbeheer.

Op terreinen die in principe geschikt zijn

voor begrazing, worden veedichtheiden

begrazingsduur afgestemd op de produktivi-

teit van de vegetatie. Hoe hoger de produktivi-

teit en hoe beter de voedingswaarde van de

vegetatie zijn, hoe meer dieren er kunnen gra-

zen. Daarnaast speelt de gewenste verhou-

ding tussen hoogopgaande en korte vegetatie

een rol. Uit rekenmodellenkan voor een ex-

tensieve tot zeer extensieve begrazing worden

aangegeven, welke verhouding tussen korte

en ruige vegetatie bij een bepaald aantal run-

deren verwacht kan worden (zie figuur 2)

(Bink & Van der Made, 1986b). Deze getal-

len zijn echter slechts een handvat, afhanke-

lijk van het terreintype en de begroeiing kun-

nen zij afwijken. Andere faktoren zoals de

aanwezigheid van konijnen als natuurlijke

grazers bepalen medehoeveel dieren op een

terrein kunnen worden toegelaten. Voor een

optimaal effekt van het begrazingsbeheer is

het belangrijk dat het gebied groot genoeg is,

liefstminimaal 10 hektare. Dit gebied moet

als één geheel begraasd worden.

Zowel voor de Duinparelmoervlinders als

voor de viooltjes zijn er dus positieve effek-

ten van het begrazingsbeheer. Waar de gra-

zers hun mest deponeren, kunnen de viooltjes

beter groeien. De vlinders zoeken de waard-

planten met hun ogen en kunnen ze op de

open gehouden plaatsen makkelijker ontdek-

Figuur2. Begrazingsinlensiteit

(jaarrondbegrazing bij eenproduktie

van 5 ton/ha) en een aantal

dagvlindersoortenin relatie tot het

landschapstype (volgens Bink &van

der Made, 1986b).
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Figuur 2. Twee voorbeelden van

gefaseerd maaien.

1 = eerste jaar over laten slaan;

2 = tweede kaar over laten staan, etc.

5 = om de twee totvier jaar maaien

om een rand met ruigtevegetatiete

laten ontwikkelen.

ken (De Jongh, 1988). Ook konijnen spelen

een belangrijke rol bij het open houden van

graslanden.

De Duinparelmoervlinders, maar ook andere

vlinders hebben zeer veel nektar nodig. Zij

zoeken daarom graagruigtekruidenvegetaties

met Slangekruid en Akkerdistel op. Deze rui-

ge stukken kunnen zich bij extensief

begrazingsbeheer goed ontwikkelen. Tevens

zijn er langer bloemen aanwezig danbij maai-

beheer zodat de vlinders langer van nektar

blijven voorzien.

MAAIEN

Als begrazing niet mogelijk is, komt maaien

als beheersmaatregel het eerst in aanmerking.

Maaienheeft een homogenere vegetatiestruk-

tuur en een andere vegetatiesamenstelling tot

gevolg dan begrazen. Het kan daarom ook

niet zonder meer als vervanging hiervoor ge-

bruikt worden. Wel is het een goede beheers-

maatregel voor natte hooilanden, kleinereper-

celen en bermen met grasland- of heidevege-

tatie. Het is belangrijk om na het maaien het

maaisel af te voeren. Op die manierwordt

verschraald en blijft de vegetatie kort.

De effekten van het maaibeheer zijn sterk af-

hankelijk van de maaifrequentie, de maaitijd,

de gebruikte machines en de wijze van maai-

en. Op graslanden en in de heide is het groot-

ste direkte gevolg het verwijderen van dek-

king en voedsel voor de dieren. Met de afvoer

van het maaiselwordt ook een gedeelte van

de eieren, rupsen en poppen verwijderd. Een

ander nadeel van maaien is het ontstaan van

scherpe grenzen tussen de verschillende vege-

taties. Als deze beheersmaatregel wordt toege-

past, verdient het gefaseerd maaibeheer de

voorkeur. Hierbij blijven bij iederemaaibeurt

telkens andere delen van het terreinonge-

maaid staan, die dan één of twee jaar later

weer wel gemaaid worden(zie figuur 3).

DE MOERASPARELMOERVLINDER

De Moerasparelmoervlinder (Euphydryas au-

rinia) is een soort die pas kort geleden, in

1983,in Nederland is uitgestorven. Het is een

bewoner van schrale, meestal vochtige, krui-

denrijke hooilanden(blauwgraslanden) met

de voedselplant van de rups, de Blauwe

knoop. De eitjes worden in grotepakketten

op de onderkant van de bladeren van deze

plant gelegd. De rupsen blijven als groepbij-

een in een zelfgebouwd rupsennest. Hierin

overwinteren ze ook na de derde vervelling.

De vlinders vliegen in één generatie per jaar

van midden mei tot midden juni. De laatste

populatie bevond zich in het natuurreservaat

‘De Mofje’ bij Zegveld. Hier is de Moeras-

parelmoervlinder verdwenen doordatbij het

maaibeheergeen rekening werd gehouden

met de aanwezigheid van rupsennesten. Als

de rupsennesten bij het maaien worden ver-

wijderd is de schade voor de populatie

enorm. Toch kan het traditionelebeheer van

de blauwgraslanden - maaien in augustus - zo

uitgevoerd worden dat de vlinderpopulaties

minderschade ondervinden.

Voor vlinders die zoals de Moerasparelmoer-

vlinderals ei, rups of pop in de vegetatie
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overwinteren, is het ongunstig om het hele ter-

rein in één keer te maaien. Daarom gaat de

voorkeur uit naar gefaseerd maaibeheer waar-

bij ieder jaareen ander gedeelte van het ter-

rein (minstens 5-10%) nietwordtgemaaid.

Enerzijds is een variatie in de tijd mogclijk

waarbij de vegetatie slechts om de twee tot

zes jaar gemaaid wordt. Anderzijds kan een

variatie in ruimte worden toegepast, waarbij

kleine gedeelten blijven staan en het overgro-

te deel iederjaar wordt gemaaid. Als het ter-

rein aan bos, houtwallenof heggen grenst kan

het best de rand om beurten blijven staan. Dat

biedt tevens de mogelijkheid om strukluur-

rijke randen en zomen tot ontwikkeling te la-

ten komen. Hier kunnen naast de vlinders van

grasland en ruigte ook die vlinders leven die

aangepast zijn aan bosranden en -zomen. De

ongemaaidc stukken zijn belangrijk als nek-

tarbron voor laat vliegende soorten.

Op natte graslanden moet zoveel mogelijk ge-

bruik worden gemaakt van lichte machines

omdatanders door bodemverdichting negatie-

ve effekten optreden. Er kunnen beter delen

van het terrein niet gemaaid worden dan dat

deze met zwaar gereedschap behandeld wor-

den. Het maaisel kan het best met de hand

wordenafgevoerd.

Het tijdstip van maaien is vooral afhankelijk

van de vochtigheid van de bodem en de pro-

duktie van de vegetatie. Zeer natte hooilan-

den, zoals blauwgraslanden, kunnen alleen in

de droogste weken midden tot eind augustus

worden gemaaid. In droge situatieskan de da-

tum het best worden aangepast aan de levens-

wijze van de verschillende dieren. Als de rup-

sen van bepaalde vlinders zich in de hoge

kruidlaag bevinden, is de schade groter dan

wanneer gewacht wordt tot ze dichtbij de

grond zijn verpopt Op de droge graslanden

waar de Duinparelmoervlinder vliegt, mag

pas vanafbegin september gemaaid worden.

De eieren bevinden zich dan diep in de vege-

tatie. Als de maaihoogte niet te laag is, kun-

nen velen van hen gespaard blijven.

De maai frequentie is afhankelijk van depro-

duktiviteit van het gebied. Voedselrijke gras-

landen worden normaal twee keer per jaar ge-

maaid. Dit gebeurt danbij voorkeur begin

juni en weer in september. Matig voedselrijke

tot schrale hooilandendienenéén keer per

jaar eindaugustus of september te worden ge-

maaid. Bij droge, zeer schrale situaties is het

meestal niet nodig om iederjaar te maaien.

HET GEELSPRIETDIKKOPJE

Het Geelsprietdikkopje (Thyme licus sylve-

stris) komt in een kleinschalig landschap met

veel struktuurverschillen voor. Het vliegt

vooral in verruigde graslanden met ruige ran-

denbij bossen of struwelen. De graslanden

zijn meestal droog en schraal maar kunnen

ook vochtig en matig voedselrijk zijn. Voor

een succesvolle voortplanting is de aanwezig-

heid van overjarige, breedbladige grassen met

afgestorven bloeiarenof bladeren nood-

zakelijk. Hierin worden de eieren gelegd en

overwinteren de jonge rupsen in eicocons. De

vliegtijd van de vlinderduurtvan eind juni

tot midden augustus. Ze hebben nektar nodig.

Voor deze vlinder maakt het dus niet zoveel

uit ofer wordt begraasd of gefaseerd ge-

maaid. Belangrijk is dat er randen met

ruigtevegetatie blijven staan. De bloemen die-

nen voor de nektarvoorziening, de grassen

voor de ei-afzetting en voor de overwinteren-

de eicocons. Bij een jaarlijkse maaibeurtzou

het verschralendeffekt te groot zijn en de

ruigte verdwijnen. Daarom hoeven randen

met ruiglckruiden maar eens in de twee tot

vier jaar gemaaid te worden (figuur 3). Dit is

afhankelijk van de vocdselrijkdom van debo-

Figuur 4. Vuur verwoest alles.

Branden als beheersmaatregelis voor

vlinders dan ook af teraden.
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dem. De maaidatum kan het best in septem-

ber liggen.

PLAGGEN

Graslanden en heiden waarop gedurende kor-

tere of langere periode geen beheer is toege-

past, vervilten en verruigen. Om de oude ve-

getatie weer terug te krijgen, wordt soms de

hele kruidlaag afgeplagd. Voor insekten is

plaggen niet gunstig omdat met de vegetatie

ook alle nietmobiele stadia worden afge-

voerd. Deze beheersmaatregel moet dan ook

worden afgeraden. Kleinschalig plaggen,

bijvoorbeeld smalle stroken in de heide, kan

wel bijdragen aan een vergroting van de struk-

tuurvariatie en het terugbrengen van

vestigingsmogelijkheden voor waard- en nek-

tarplanten (Mabelis, 1988).

BRANDEN

Branden als beheersmaatregel is zeer ongun-

stig, zeker wanneer dit over grote oppervlak-

ten wordt toegepast. De negatieve effekten

zullen veel groter zijn dan het voordeel van

het verwijderen van het organische materiaal.

Voor de vlinderfauna is branden funest. De

overwinterende stadia in de vegetatie en de

strooisellaag worden samen met deze vernie-

tigd. Er kan beter worden gemaaid ofgedu-

rendekorte tijd intensiefbegraasd.

Met uitzondering van begrazing hebben alle

beheersmaatregelen negatieve effekten op

vlinders als zij over relatief grote oppervlak-

ten worden toegepast. Het is uiterst belangrijk

dat beheerders streven naar een kleinschalige

wijze van toepassing, voor zover datbinnen

hun terreinen mogelijk is.

SAMENVATTING

De gewenstekleinschalige verschillen kun-

nen ontstaan dooraangepast beheer. Het ge-

schiktst is extensieve begrazing. Door de lage

begrazingsdruk kan plaatselijk hogere vegeta-

tie, ruigte en struweel ontstaan, terwijl andere

delenjuist zeer kort worden gehouden. Naast

deze ruimtelijke verschillen treden ook ver-

schillen in de tijd op. In deruige vegetaties

vinden de vlinders nektarplanten, in de onbe-

graasde tot matig begraasde delen zijn ge-

schikte waardplanten voor derupsen aanwe-

zig en overgangenkunnen worden gebruikt

als territoriumgrenzen en oriëntatiemogelijk-

heden in het landschap. Als een begrazingsbe-

heer niet gerealiseerd kan worden, verdient

een gefaseerd maaibeheer de voorkeur. Bran-

den en plaggen van grasland zijn zeer ongun-

stig voor de vlinders en hun larvestadia en

kunnen daarom beter nietworden toegepast.
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