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Beheer op maat voor

bedreigde dagvlinders
Tekst: Robert Ketelaar (De Vlinderstichting)

&

Tieneke de Groot (Vereniging Natuurmonumenten)

Dagvlinders en beheer Als een bijzondere soort achter-

uit gaat of zelfs verdwijnt in een natuurgebied is het

belangrijk de oorzaak hiervan te achterhalen. Met deze ken-

nis kan de betreffende soort in andere terreinen wellicht

wel worden behoudenof de omstandigheden in een

natuurgebied kunnen worden verbeterd om herstel en

eventueel terugkeer van die bijzondere soort mogelijk te

maken.

Vaak gaat bij het zoeken naar die oorzaak de aandacht uit

naar het gevoerde beheer. Sloothet beheer wel aan bij de

ecologische eisen van de vlinder? Is er sprake geweest van

te veel, of juist te weinig beheer? Zijn er inmiddels nieuwe

ideeënover beheermaatregelen? Vragen die als zodanig

heel belangrijk zijn, maar waardoor de vraag waarom de

soort in heel Nederland zo sterk achteruit is gegaan naar de

achtergrond is gedrukt. Want vermesting, verzuring, ver-

droging en versnippering hebben vrijwel altijd daarin een

zeer prominente rol gespeeld. En in een landschap dat zo

ver is afgetakeld dat we de bijzondere soorten alleen in de

natuurgebieden kunnen zien is het voor een beheerder

moeilijk het juiste beheer te voeren. Ten eerste moet de

beheerder 'tegen de klippen op' beheren om de negatieve

effecten van bijvoorbeeld verzuring envermesting tegen te

gaan. En daarnaast heeft de beheerder natuurlijk met veel

meer wensen rekening te houden. Want niet alleen een aan-

tal vlindersoorten is volledig afhankelijk van de beheerder,

het gaat ook om verschillende reptielen, vogels, planten,

libellen, loopkevers en noem maar op. Het is niet overdre-

ven om te stellen dat de Nederlandse natuurgebieden een

soort Ark van Noach zijn geworden. Maar wel een uitge-

breide ark, want van elke soort is meer dan alleeneen paar-

tje nodig!

Kennisuitwisseling Om al die soorten zo goed mogelijk

te kunnen beheren is kennisuitwisseling onontbeerlijk. Het

is voor een beheerder onmogelijk om van de ecologie van

alle soorten op de hoogte te zijn en te blijven. Om in het

natuurbeheerzo goed mogelijk rekening te houden met

bedreigde dagvlinders is het uitwisselen van ervaringen en

kennis tussen inventariserende vrijwilligers, vlinderdeskun-

digen en beheerders daarom van groot belang. In 2000 heeft

Natuurmonumentenveertien natuurgebieden uitgekozen

om de bedreigingen voor de dagvlinders nader te bekijken.

Uit een evaluatierapport van De Vlinderstichting bleek

namelijk dat in deze gebieden enkele populaties van

bedreigde dagvlinders steeds zwaarder onder druk komen

te staan. Veelal gaat het om populaties die geïsoleerd liggen

en daardoorextra kwetsbaar zijn. De Vlinderstichting is uit-

genodigd om in een aantal terreinen gezamenlijk het opti-

malebeheer te bespreken. Tevens werden ook de meest

betrokken vrijwilligers uitgenodigd om bij de beheerbezoe-

ken aanwezig te zijn. Hun ervaring met vlinderonderzoek

in het gebied en hun kennis over de verspreiding van

bedreigde vlinders was natuurlijk zeer belangrijk. Zij zijn

vaak degenen die jaar in jaar uit de vlinders volgen en

negatieve dan wel positieve ontwikkelingen in het natuur-

gebied opmerken.

De Kampina Een van de natuurgebieden die gezamenlijk

met vrijwilligers is bezocht is De Kampina. Dit is een groot

natuurgebied met hooilanden, heide,bos, vennen en beken

in Noord-Brabant. In dit gebied komen nog veel bedreigde

dagvlinders voor. Een deel van het gebied fungeert als

eigendom

van Vereniging Natuurmonumenten en leefgebied van het gentiaanblauwtje.

Een medewerker van De Vlinderstichting bezoekt het Buurserzand,

Natuurbeheerdershebben een lastige taak: het instand-

houden van een groot deel van de Nederlandse natuur-

gebieden. En die natuurgebieden zijn voor de bedreigde

dagvlinders in Nederland de laatste vluchtplaatsen waar

ze nog kunnen overleven. Hierdoor rust er een grote ver-

antwoordelijkheid op de schouders van de natuur-

beheerders: het is immers aan hen om de overgebleven

populaties zo goed mogelijk te beschermen. Om de

bescherming van dagvlinders nog verder te kunnen ver-

beteren heeft NatuurmonumentenDe Vlinderstichting

uitgenodigd om ineen aantal terreinen mee te denken

over hetbeheer voor bedreigde dagvlinders.
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retentiebekken voor overtollig water van de Beerze. Hier-

door komt een deel van het bos en enkele hooilandenjaar-

lijks vrij lang onder water te staan waarbij veel voedselrijk

slib wordt afgezet. Het retentiebekken is inmiddels vergroot

waardoor inundatiesafnemen. Mede hierdoorwordt de

overlevingskans vergroot van de grote weerschijnvlinder en

de kleine ijsvogelvlinder. Tijdens het beheerbezoek is afge-

sproken dat enkele veelvuldig overstroomdehooilanden

weer gemaaid zullen gaanworden om de achteruitgang

van het bont dikkopje om te buigen. Daarnaast zijn op deze

dag de vliegplaatsen van het gentiaanblauwtje bezocht en

werden locaties aangewezen waar kleinschalig geplagd

gaat worden. Naast deze soortgerichte afspraken ontstond

er op deze dag veel discussie en kennisuitwisseling over

bosrandenbeheer, heidebeheeren begrazing. Alle betrokke-

nen waren tevreden met de opzet en de mogelijkheid tot

het uitwisselenvan ideeën.

Inmiddels zijn de maatregelen ook uitgevoerd. Het is nu

zaak om deze maatregelen goed te volgen: zullen de dag-

vlinders inderdaad geholpen zijn met deze maatregelen?

Meer gebieden Naast de Kampina werden nog vier gebie-

den samen met medewerkersvan De Vlinderstichting beke-

ken. In tabel 1 staat eenoverzicht van de veertien natuurge-

bieden die in 2000 zijn bezocht voor de zwaar bedreigde

vlindersoorten.Hoewel er soms verschil van mening blijft

bestaan over het beheer ten behoeve van bedreigde vlinders

zijn de bezoeken goed bevallen. De kennisuitwisseling heeft

ook bereikt dat Natuurmonumentenen De Vlinderstichting

beterop de hoogte zijn van de kennis die aanwezig is bij

degenen die monitoren in de natuurgebieden en de moge-

lijkheden die er zijn op het gebied van vlinderbeheer. "

*=
samen met De Vlinderstichtmg bezocht

Tabel 1. Overzicht van de natuurgebieden

foto:kars velingDe Beerze in de Kampina.

Buurserzand bont dikkopje, kleine ijsvogelvlinder
De Krang bont dikkopje, kleine ijsvogelvlinder
De Wieden* zilveren maan, grotevuurvlinder

Empese en Tondense heide kleine ijsvogelvlinder

't Enzerinck kleine ijsvogelvlinder

Grote Veld heideblauwtje

Kampina* bont dikkopje, gentiaanblauwtje,kleine

ijsvogelvlinder, grote weerschijnvlinder

Korenburgerveen* zilveren maan, bont dikkopje, heide-

blauwtje

Leggelderveld kommavlinder, gentiaanblauwtje,
heivlinder

Leusveld kleine ijsvogelvlinder
Nat. park Veluwezoom bosparelmoervlinder
Planken Wambuis* kleine heivlinder, heivlinder,

kommavlinder

Sprengenberg* zilveren maan,
kommavlinder

Voorstonden kleine ijsvogelvlinder


