
De Veenbesparel-
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ria aquilonaris) is 
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goed ontwikkelde 
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(foto: K. Veling). 

Bescherming van de Veenbesparelmoervlinder: 
nog geen vaste grond onder de voeten 

De Veenbesparelmoervlinder 
(Bolona aquilonaris) is in Neder
land een ernstig bedreigde soort. 
Hij komt nu alleen nog voor op 
een aantal kleine hoogveentjes in 
Drenthe. Het in 2001 verschenen 
Beschermingsplan Veenvlinders 
moet het herstel voor de soort en 
zijn leefgebied inluiden. Dat vergt 
niet alleen daadkracht maar ook 
een goed inzicht in de ecologie van 
de soort. 

De Veenbesparelmoervlinder is een ken
merkende soort van goed ontwikkelde, 
kleine hoogvenen. In Nederland is er van 
de ooit wijdverbreide hoogvenen weinig 
overgebleven. De grote veengebieden zijn 
grotendeels vergraven en alleen een aantal 
heidehoogveentjes is nog redelijk intact. 
De voornaamste bedreigingen voor de res
terende hoogvenen worden gevormd door 
eutrofiëring en verdroging. Sinds ongeveer 
30 jaar worden daarom herstelmaatregelen 
genomen, met wisselend resultaat. Hoewel 
het inzicht in de voorwaarden voor een 
succesvol herstel groeit, bestaan er nog 
substantiële kennisleemten (Schouwenaars 
et al., 2002). 

Beschermingsplan Veenvlinders 
Bij de bescherming van hoogvenen is de 
aandacht grotendeels uitgegaan naar de 
ecohydrologie en de vegetatie (van Dam 
& Arts, 1993; Heijmans, 2000; Lamers, 

Michiel Wallis de Vries 

2001). De fauna is tot nog toe onder
belicht gebleven (Schouwenaars et al., 
2002). Zowel binnen het kader van het 
Overlevingsplan Bos en Natuur (Verberk 
et al., 2002) als via het soortenbeleid 
wordt er thans aan gewerkt om deze 
onevenwichtigheid weg te werken. Dit is 
hard nodig, en wel om twee redenen. 
Ten eerste zijn er fundamentele verschil
len tussen planten en dieren in de voor
waarden die zij aan hun leefomgeving 
stellen. Vooral de verschillende schaalni
veaus waarop dieren reageren, afhankelijk 
van hun mobiliteit en habitat, zorgen 
voor een grotere complexiteit (Wallis de 
Vries, 2002; Verberk et al., 2002). Ten 
tweede speelt in het bijzonder bij 
bedreigde kleine diersoorten de ruimte
lijke samenhang van habitats een cruciale 
rol. Voor hun voortbestaan in het hui
dige versnipperde landschap is uitwisse
ling tussen naburige plekken noodzake
lijk, omdat de kans op uitsterven op elke 
afzonderlijke plek groot is. Dergelijke 
soorten overleven alleen in een zoge
naamde metapopulatie (Hanski, 1999; 
Mousson et al., 1999). Natuurbeheer 
moet dan ook vooral voor bedreigde 
soorten rekening houden met de ruimte
lijke samenhang in de leefgebieden. 

Het Beschermingsplan Veenvlinders 
(van Swaay & Wallis de Vries, 2001) 
behandelt drie hoogveensoorten: Veen

besparelmoervlinder, Veenbesblauwtje 
{Plebeius optilete) en Veenhooibeestje 
{Coenonympha tullid). Van deze drie is de 
Veenbesparelmoervlinder vanwege zijn 
binding aan hoogveenbulten de meest 
typische hoogveensoort. Het bescher
mingsplan biedt het risico van een con
flict tussen soortgericht en systeemge-
richt beheer. Dit treedt op wanneer de 
soortgerichte maatregelen slechts betrek
king hebben op een deelaspect van het 
systeem, waardoor sommige ontwikke
lingsstadia met de bijbehorende soorten 
niet tot hun recht komen. Andersom 
kan een te eenzijdige systeemgerichte 
aanpak tot het verlies van soorten leiden, 
omdat er teveel op processen wordt 
gestuurd en te weinig aandacht wordt 
besteed aan bijzondere soorten. Dit arti
kel zet de kennis over de Veenbesparel
moervlinder op een rij en geeft de 
perspectieven voor een combinatie van 
soortgericht en systeemgericht beheer. 

Voorkomen 
De Veenbesparelmoervlinder heeft een 
groot verspreidingsgebied dat reikt van 
West-Frankrijk tot Centraal Azië. Op 
Europese schaal geldt de soort als 'thans 
niet bedreigd', maar buiten Scandinavië 
gaat hij vrijwel overal achteruit. In 
Nederland is de vlinder al vóór 1950 
uit Groningen, Overijssel en Limburg 
verdwenen en rond 1990 ook uit het 
Gelderse Wooldse veen. Al ruim tien jaar 
is de Veenbesparelmoervlinder alleen nog 
in Drenthe te vinden (fig. 1). Daar zijn 
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nog vijf van de acht ooit bekende popula
ties over, waarbij een onderlinge afstand 
van minimaal 5 km is aangehouden voor 
het onderscheiden van populaties. Het 
Nationaal Park Dwingelderveld en de 
boswachterijen GroUoo en Schoonloo 
herbergen de belangrijkste populaties, met 
elk een kleine satellietpopulatie. Op het 
Sleenerzand is nog een geïsoleerde popula
tie te vinden (van Sŵ aay & Wallis de 
Vries, 2001). 

De achteruitgang van de soort in 
Drenthe uit zich in een afnemend aantal 
bezette veentjes: nog 14 van de oorspron
kelijke 45 (van Swaay & Wallis de Vries, 
2001). Ook is er sprake van een neer
waartse trend in de aantallen vlinders: in 
het Dwingelderveld sinds 1993 (met een 
uitschieter in 2000 door hoge aantallen 
op slechts één veentje), in GroUoo en 
Schoonloo sinds 1990 (fig. 2). Op de 
Rode Lijst Dagvlinders (van Ommering 
et al., 1995) is de Veenbesparelmoervlin-
der dan ook terecht als 'ernstig bedreigd' 
opgenomen. 

Levenscyclus 
De Veenbesparelmoervlinder vertoont 
één generatie per jaar. De vlinders vlie
gen van midden juni tot midden juli. 
Als nectarplanten gebruiken ze vooral 
Dophei [Erica tetralix) en, indien aanwe
zig, Wateraardbei (Potentilla palustris). 
Ze zijn in de regel honkvast, maar ver
plaatsingen over enige kilometers komen 
geregeld voor (Mousson et al., 1999). 

De rupsen komen na drie tot vijf 
weken uit het ei en gaan zonder te eten 
in overwintering. De winter brengen ze 
door in de veenmoslaag of op een 
blaadje van hun waardplant, de Kleine 
veenbes [Oxycoccuspalustris). De rupsen 
eten vooral van de jonge blaadjes van de 
veenbes. Ze leiden een verborgen 
bestaan en lijken een voorkeur voor de 
warme, zuidelijke flanken van de bulten 
te hebben (Weeda et al., 1988). Ze gaan 
soms actief op zoek naar nieuwe waard-
planten om uiteindelijk begin juni te 
verpoppen (Middelkoop & Veling, 
1987). 

Leefgebied 
Het leefgebied van de Veenbesparel
moervlinder wordt in Nederland en 
omringende landen gekenmerkt door 
kleine hoogvenen, omgeven door bos. 
In grote, open hoogvenen is de soort in 
onze streken nooit aangetroffen. Moge
lijk zorgt de bosomgeving hier voor een 
gunstig microklimaat. Ook verloopt de 
hoogveenontwikkeling sneller binnen de 
beschutting van bos. Een andere verkla
ring is dat kleine hoogvenen doorgaans 
onder invloed van grondwaterstromen 
een meer mesotroof karakter hebben dan 
de voedselarmere grote venen (Aggen-
bach & Jalink, 1998). Wellicht dat de 
grondwaterinvloed indirect de habitat
kwaliteit bepaalt. 

Op de kleine veentjes van hooguit 
enkele hectaren biedt de ruimtelijke con
figuratie van de habitats een typische 
metapopulatiestructuur: elke afzonder
lijke plek is te klein om langdurig bezet 
te blijven, maar door incidentele uitwis
seling tussen plekken kan een netwerk 

I 
Onderzoek Recente Vindplaatsen 
(Wallis de Vries, 1999) 
In de vliegtijd van de Veenbesparelmoervlinder zijn 

tussen 17 juni en 7 juli 1999 veldwaarnemingen uitge

voerd op 48 Drentse veentjes. Naast tellingen van de 

vlinders op vaste punten en langs een transect zijn de 

veentjes beschreven op de volgende kenmerken; 

• Oppervlakte veen 

• Oppervlakte-aandeel met Pijpenstrootje, Pitrus, 

Veenmosslenken, Hoogveenbulten (incl. dwerg-

struiken), Bult/slenk-mozaïek of Open water 

• Tansley-abundantie van Kleine veenbes, Lavendelhei, 

Eenarig wollegras, Kraaihei en bloeiende Dophei 

• Indicatoren van vergrassing, verdroging, eutrofiëring 

• Dichtheid aan bosopslag 

• Aandeel bos aangrenzend rond het veen 

Fig. 1. Recente vindplaatsen van 

de Veenbesparelmoervlinder in 

Drenthe; grote stippen betref

fen kilometerhokken met mini

maal één waarneming in de 

periode sinds 1998; kleine stip

pen geven waarnemingen van 

de periode 1984-1998 weer 

(bron: De Vlinderstichting, Vlin-

derwerkgroep Drenthe). 
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Fig. 2. Trend in de aantalsontwikke

ling van de Veenbesparelmoervlin

der in de twee populaties van 

Dwingeloo en Grolloo/Schoonloo. 

De trends zijn berekend met het 

programma TRIM 2.0 (Pannekoek 8i 

van Strien, 1998) op basis van het 

jaarlijkse maximale aantal waarge

nomen individuen per veen (0-170), 

omgewerkt naar een index met een 

waarde 100 in het startjaar 1980. 

Voor Dwingeloo zijn waarnemingen 

op 17 veentjes meegenomen, voor 

Grolloo/Schoonloo 6 veentjes (bron: 

De Vlinderstichting, Vlinderwerk-

groep Drenthe). Ontbrekende pun

ten betreffen jaren met onvol

doende gegevens. N.B. De gegevens 

berusten niet op systematische 

monitoring maar op losse waarne

mingen en bevatten daardoor een 

onbekende hoeveelheid ruis. 
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van plekken duurzaam voortbestaan. Voor 
een dergelijk netwerk moet worden 
gedacht aan minimaal een tiental plekken 
van elk rond 1 hectare groot, op onder
linge afstanden van hooguit enkele kilo
meters. Voor de Veenbesparelmoervlinder 
is deze metapopulatiestructuur in België 
beschreven door Mousson et al. (1999). 
In Nederland is vermoedelijk sprake van 
metapopulaties in het Dwingelderveld en 
de boswachterijen GroUoo en Schoonloo. 

In 1999 werden alle recente Drentse 
vindplaatsen onderzocht (Wallis de Vries, 
1999; kader 1). Uit het onderzoek komen 
enkele belangrijke voorwaarden voor 
geschikt leefgebied naar voren. Positieve 
correlaties (P<0,05) tussen de aantallen 
Veenbesparelmoervlinders en hun omge
ving werden gevonden voor de opper
vlakte hoogveen, het aandeel van buit-
slenken mozaïek, de abundantie van de 
buitsoorten Kleine veenbes en Lavendelhei 
{Andromeda polifolid) en de talrijkheid van 
bloeiende Dophei. Een negatief verband 
werd gevonden voor de mate van vergras-
sing, met name door Pijpenstrootje [Moli-
nia caeruled). De mate van isolatie van de 
veentjes leverde geen significant verband 
op. Op grond van de vijf significante fac
toren werd de aan- of afwezigheid van de 
Veenbesparelmoervlinder in 8 3 % van de 
veentjes goed beschreven (R =0,44; 
P=0,0002; N=48), maar de bijdrage van 
de afzonderlijke factoren was door de 
beperkte dataset niet goed vast te stellen. 

Teneinde een praktisch goed bruik
bare maat voor de habitatkwaliteit te 
geven, werd met behulp van het verkregen 
inzicht een index ontwikkeld (vergelijk 
Wallis de Vries, 2001). Tabel 1 geeft de vijf 
componenten (de hiervoor genoemde sig
nificante factoren) waaruit de index is 
samengesteld, met de criteria voor de 
waardering. Voor elke component zijn drie 
waarden mogelijk: slecht (-2), matig (0) en 
goed (1). De index is de som van de waar
den voor alle afzonderlijke componenten. 
Een slechte waardering van één compo
nent telt dus zwaar ten opzichte van één 
goede waardering. Toepassing van deze 
praktische index voor habitatkwaliteit (fig. 
3) levert een vrijwel even goed resultaat: de 
aan- of afwezigheid werd door de index op 
79% van de veentjes goed geschat. 

Successie 
Van de vijf belangrijkste factoren is het 
belang van het bult-slenkenmozaïek min
der duidelijk. Het kan duiden op de nood
zaak van een goed microklimaat op de 

flanken van de veenbulten, maar een 
evengoed mogelijke verklaring is dat het 
mozaïek een zodanige variatie aan micro
milieus biedt, dat variaties tussen natte 
en droge of warme en koude perioden 
beter kunnen worden opgevangen. De 
eerste verklaring wijst vooral op de rol 
van de bulten, de tweede veeleer op de 
wenselijkheid van variatie in successie
stadia. 

Op de schaal van het landschap zijn 
er aanwijzingen dat successie een factor 
van betekenis vormt. Zo laten topografi
sche kaarten van de laatste twee eeuwen 
een wisselend beeld van verlanding van 
de veentjes zien waar de Veenbesparel
moervlinder voorkwam (Wallis de Vries, 
1999). Veenputjes als teken van klein
schalige vervening zijn op diverse plaat
sen herhaaldelijk waar te nemen. Het 
voorkomen van de vlinder ging in het 
verleden blijkbaar goed samen met een 
kleinschalige veenexploitatie. De factor 
isolatie, tenslotte, speelt vooral op de 
lange termijn een rol. Het is daarom niet 

Tabel 1. De vijf samenstellende 
factoren van een Index voor 
habltatkwalitelt voor de Veen
besparelmoervlinder. De index 
is de som van de kwaliteits
waarde (-2,0 of 1) voor de vijf 
afzonderlijke factoren en heeft 
dus als minimum -10 en als 
maximum 5. 

verwonderlijk dat deze niet uit de analyse 
naar voren kwam, maar op den duur 
moet er wel degelijk rekening mee 
gehouden worden. 

Bedreigingen 
De bedreigingen voor de Veenbesparel
moervlinder laten zich afleiden uit de 
hiervoor genoemde vijf belangrijkste fac
toren; de zogenaamde ver-thema's spelen 
hierbij een belangrijke rol (van Swaay & 
Wallis de Vries, 2001). Verdroging en 
vermesting leiden tot degeneratie van het 
hoogveen, waarbij het wegvallen van de 
grondwaterinvloed ook tot verzuring van 
de voor deze vlindersoort benodigde licht 
mesotrofe omstandigheden leidt. Ver
snippering van het leefgebied is vooral 
een bedreiging op de lange termijn, maar 
de populaties van het Sleenerzand en de 
satellietpopulaties bij Dwingeloo en 
GroUoo dreigen hierdoor binnen afzien
bare tijd te verdwijnen. 

Een nieuw aspect dat uit de boven
staande analyse opduikt is de bedreiging 

Factoren 

Oppervlakte hoogveen (ha) 

Aandeel buit-slenk mozaïek (%) 

Abundantie van Kleine veenbes 

en Lavendelhei 1 

Bloei van Dopheî  

Vergrassing (%) 

Habitatkwaliteit 

Slecht 

waarde: -2 

<0,1 

<2 

<4 

sof r 

>60 

Matig 

waarde: 0 

0,1-0,5 

2-9 

4-6 

oo f f 

30-60 

Goed 

waarde: 1 

>0,5(maar<5) 

>9 

>6 i 
1 

a of c of d 

<20 

1 som van de afzonderlijke waarden voor de Tansley-abundantie 

(s=1,r=2,o=3,f=4, a=5,c/d=6) 

2 naar de Tansley-abundantie 

-10 -9 

Fig. 3. De kans op aanwezigheid 
van de Veenbesparelmoervlinder 
neemt toe met de Index voor habi-
tatkwalitejt (logistische regressie; 
R2=0,34, N=48 , P<0,0001; intercept 

-0,89±0,42 en index-coëfficiënt 
0,52±0,15). De punten geven de 
waargenomen aanwezigheid van 
een groep van 4 a 7 veentjes bij de 
betreffende indexwaarde weer. 
De lijn illustreert de hieruit bere
kende regressiecurve. De samen
stelling van de index is uitgelegd 
IntabeH. 
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Leefgebied van de Veenbes-
parelmoervlinder: soorten
en systeembeheer moeten 
hier hand in hand gaan 
(foto: IVI. Wallis de Vries). 

door het doorschieten van de verlanding. 
Zonder verder ingrijpen is een algehele 
verlanding van de kleine hoogvenen 
onvermijdelijk. Dit is niet alleen uit de 
kaartbeelden af te leiden maar ook uit his
torisch onderzoek en fotomateriaal (van 
Dam & Arts, 1993). Het risico van 
verdroging neemt bij voortschrijdende 
verlanding toe evenals het aandeel dwerg
struiken en bosopslag. De geschiktheid als 
habitat voor de Veenbesparelmoervlinder 
neemt daardoor af. 

Het is onduidelijk in hoeverre bij dit 
alles de klimaatverandering een rol speelt. 
Het valt zeker niet uit te sluiten dat de 
verdroging wordt versterkt in de warmere 
zomers, maar aan de andere kant kan de 
toenemende winterneerslag juist voor een 
hoger waterpeil zorgen. Verder is het nog 
volstrekt niet duidelijk hoe het micro
klimaat door het samenspel van deze 
invloeden verandert. 

Maatregelen 
Hoewel de Drentse heideveentjes tot de 
kwalitatief beste hoogvenen van Neder
land behoren, laat het voorbeeld van de 
Veenbesparelmoervlinder zien dat maat
regelen wel degelijk gewenst zijn. Wallis 
de Vries & Franssen (2001) vonden een 
positief verband tussen het voorkomen 
van deze vlinder en het voorkomen van 
andere doelsoorten voor het natuurbe
heer, hetgeen aangeeft: dat maatregelen 
voor de Veenbesparelmoervlinder ook 
andere soorten ten goede kunnen 
komen. Daarbij moet worden gedacht 
aan soorten als Beenbreek [Narthecium 
ossifragum), Draadzegge {Carex lasio-
carpd), Adder (Vipera berus) en Venwit-
snuitlibel {Leucorrhinia dubio). 

De volgende maatregelen kunnen 
worden aanbevolen (van Swaay & Wallis 
de Vries, 2001): 
• De gevolgen van verdroging kunnen 
op de korte termijn worden bestreden 
door het verwijderen van bosopslag en 
door vernatting door het afdammen van 
sloten en greppels, maar hierbij is maat
werk geboden om een te snelle verho
ging van het waterpeil te vermijden. 
Zeker in combinatie met extreme neer

slag kan dit averechtse gevolgen hebben 
door verdrinking van het hoogveen 
samen met eventueel aanwezige rupsen. 
Op termijn is het creëren van grootscha
lige bufferzones zonder ontwatering de 
beste oplossing. 
• Vermesting kan worden bestreden door 
de inrichting van bufferzones tussen 
natuur- en landbouwgebied. Op korte 
termijn is vooral het tegengaan van de 
instroming van voedselrijk water en het 
inwaaien van meststoffen belangrijk. 
• Versnippering moet worden tegenge
gaan door het herstel van gedegenereerde 
hoogveentjes. In het Dwingelderveld en 
de boswachterijen Grolloo en Schoonloo 
kunnen zo duurzame metapopulaties 
worden opgebouwd. De mobiliteit van de 
vlinders is voldoende voor een goede uit
wisseling tussen de veentjes binnen deze 
twee gebieden (Mousson et al., 1999). 
• Het verdwijnen van jonge hoogveensta-
dia door voortschrijdende verlanding kan 
worden tegengegaan door het graven van 
kleine veenputjes (calO m2 per veen-
putje). Dit is een controversiële maat
regel, omdat sommigen dit beschouwen 
als een nodeloos ingrijpen in een kwets
baar en stabiel systeem. Zoals eerder aan-
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gegeven is de stabiliteit echter slechts 
schijn en werd kleinschalige vervening 
vroeger algemeen toegepast. Bovendien is 
de maatregel in de boswachterij Schoon-
loo reeds met succes toegepast. Wel is het 
zaak om nadere ervaring hiermee op te 
doen. Daartoe zouden experimenten in 
combinatie met goede monitoring in 
gang moeten worden gezet. 

De maatregelen vragen om maatwerk 
vanwege de kwetsbaarheid van het 
systeem, de kleine omvang van de popu
laties en een zekere onbekendheid met de 
effecten. Daarom is een kleinschalige en 
experimentele aanpak gewenst, waarbij 
een adequate inzet van deskundigen en 
monitoring vereist is. Alleen dan kan van 
de uitvoering worden geleerd met het oog 
op de toekomst. De Provincie Drenthe is 
thans met een uitvoeringsprogramma van 
start gegaan, maar de begeleiding daarvan 
door deskundigheid en door monitoring 
behoeft nadrukkelijk versterking, zoals 
bepleit in het beschermingsplan (van 
Swaay & Wallis de Vries, 2001). 

Verder onderzoek 
De bestaande kennis over de Veenbespa-
relmoervlinder voldoet om maatregelen 
op hoofdlijnen te formuleren. Voor een 
concrete, kwantitatieve uitwerking is 
evenwel nader onderzoek nodig in aan
vulling op de monitoring van de geno
men maatregelen. Het gaat daarbij vooral 
om de aspecten van habitatkwaliteit en 
mobiliteit. Op het gebied van de habitat
kwaliteit zijn er de belangrijke vragen 
waarom de invloed van zwak gebufferd 
grondwater belangrijk is, op welke wijze 
de bosomgeving van belang is en waarom 
juist het buit-slenken patroon kenmer
kend is voor het leefgebied van de soort. 
Ook de vraag van het effect van klimaat
verandering behoeft de nodige aandacht. 
O m voorts een betere voorspelling van de 
duurzaamheid van een populatienetwerk 
te maken is meer inzicht in de populatie
dynamiek in relatie tot de mobiliteit ver
eist. Een dergelijk onderzoeksprogramma 
is thans in voorbereiding. 

Conclusie 
Het geval van de Veenbesparelmoervlin-
der biedt de mogelijkheid om soortge-
richt en systeemgericht beheer hand in 
hand te laten gaan. De aanbevolen maat
regelen versterken de hele successiereeks 
in kleine hoogveensystemen en er mag 
worden verwacht dat ze ook andere 
doelsoorten ten goede komen. Het soort

gerichte karakter betreft nu vooral de 
selectie van actuele en potentiële leefgebie
den van de soort. Hopelijk zal een voort
varende aanpak tot een uitbreiding van 
het aantal vindplaatsen leiden! 
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Summary 
Conservation of Boloria aquilonaris and its habitat 

The Cranberry fritillary {Boloria aquilonaris) is a typical 

species of small raised bogs with mesotrophic influen-

ces. lts critically endangered status has prompted a spe

cies protection plan. This paper identifies its main habi

tat requirements as a sufficiënt area of peat bog, a high 

proportion of a micro-mosaic of mounds and depres-

sions, a high cover of mound species such as the host 

plant Oxycoccus palustris and Andromeda polifolia, an 

abundant nectar source of Erica fetra/aand a low 

encroachment of grasses. A practical habitat quality 

index explained 79% of habitat occupancy. The main 

threats consist of desiccation, eutrophication, habitat 

fragmentation and ongoing succession. Solutions can 

be found in the creation of buffer zones between 

nature reserves and agricultural areas, restoration of 

degenerated bogs and small-scale peat cutting to set 

back succession. Consen/ation measures should be 

combined with adequate monitoring as a basis for 

adaptive management. It is argued that a spedes-based 

approach can be combined successfully with a system 

approach to achieve the conservation of entire eco-

systems. 
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