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Summary
Restoration of dune slacks
During the last decades, dune wetlands (dune
slacks) along the Dutch coast have shown a
decrease in biodiversity, due to eutrophication,
desiccation and in general a lack of natural
dynamics of wind and water. We report on the
results of three restoration projects where sod
cutting has been applied in combination with
hydrological measures aimed at restoring
groundwater discharge in the wetlands. Two
restoration projects were situated in the Dutch
Wadden Sea islands (Texel and Terschelling)
and one was situated in the mainland dunes of
Goeree in the south of The Netherlands. The
restoration process has been monitored for 10-
16 years.
The most successful project was sod cutting of
35 ha of dune slack vegetation in the Moksloot
area of Texel after stopping of the groundwater
abstraction in 1993. Hydrological conditions in
the slacks ranged from rainwater fed, ground-
water fed and surface water fed. In the (isola-
ted) groundwater fed slacks the accumulation
of organic matter was very low, the pH was high
and the pioneer stage with many rare species
was maintained for at least 13 years. The accu-
mulation of organic matter and the vegetation
was more eutrophic in the slacks fed by surface
water. The pioneer stage was very short, but the
species richness was very high. After about ten
years the biodiversity declined again and also
the rare species disappeared. The rainwater fed
slacks showed the same tendency. 
In the Goeree project restoration started after
the infiltration of polluted surface water, used
for the production of drinking water, had stop-
ped. At present the surface water used for the
production of drinking water is purified. The
soils of this part of the coast are very calcareous
and the sod cutting almost immediately led to
the restoration of typical dune slack vegetation,
especially at the upper parts of the height gra-
dient. Further down eutrophic marsh species,
such as Juncus subnodulosus and Phragmites 
australis expanded again. Apparently much

phosphate is still present in the soil and the
restoration process is influenced by too high
concentrations of nutrients. After 10 years the
species richness and typical dune slack species
declined and mowing or renewed sod cutting is
necessary.
Sod cutting on the island of Terschelling was
less successful in a dune slack where hydrolo-
gical conditions had changed due to planting
pine trees in the infiltration areas and also due
to retreat of the coast line. During the first 5-8
years removal of the top soil appeared quite
successful, but after some 10 years all esta-
blished target species disappeared again due to
intensified summer precipitation. This example
showed that restoration measures that were
successful in the past may not be successful
anymore when climate conditions change, in
this case increased summer rains that flooded
the slack almost every year.
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Foto 3. Het resultaat van
plaggen van een verzuurde
duinvallei (Koegelwieck,
Terschelling) na 13 jaar;
een laagproductieve vege-
tatie van Oeverkruid (Litto-
rella uniflora). Op de voor-
grond een ijle begroeiing
van Riet (Phragmites aus-
tralis) die oprukt vanuit
een oud slootje (foto: Ab
Grootjans).
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Vochtige schrale graslanden vielen 

vroeger op door hun rijke vlinderfauna,

zowel in aantal soorten als in 

individuen. Inmiddels is daar weinig

meer van over. Kennis over deze vlin-

ders en hun waardplanten maakt het

mogelijk de juiste maatregelen te 

kunnen nemen. Het komt vaak aan op

maatwerk om de resterende soorten

voor de toekomst te behouden.

Dagvlinders van natte schraallanden
Chris van Swaay Karakteristieke soorten

Het is op dit moment nergens in Neder-
land mogelijk een compleet beeld over de
dagvlinderfauna van vochtig en natte
schrale graslanden te krijgen. Daarvoor
zijn de natte schraallanden en hun vlinder-
fauna al te veel verarmd. Wel kunnen we
terugkijken in de tijd of naar het buiten-
land gaan. Doordat vlinders van oudsher
verzameld werden en in collecties
bewaard, lukt dat terugkijken in de tijd heel
goed. Daarnaast zijn oude beschrijvingen
bewaard gebleven (kader 1). Zij tonen een
beeld van uitgestrekte natte graslanden,
vaak met veeninvloed, waar de entomo-
loog van die tijd aandacht besteedde aan
bijzondere vormen van de Moerasparel-
moervlinder of de Rode vuurvlinder, en
‘ordinaire en gewone’ soorten als de Zilve-
ren maan en de Aarbeivlinder hooguit als
bijvangst noemde. De teloorgang van één
van deze gebieden, het Wagenings Binnen-
veld, is beschreven door Van Swaay (2000).

Tot de karakteristieke soorten van de dag-
vlinders van natte schraallanden rekenen
we twaalf soorten (tabel 1). Dit zijn soor-
ten waarvoor hier het zwaartepunt van hun
verspreiding ligt. Rode vuurvlinder en
Moerasparelmoervlinder hebben grote
oppervlakten aaneengesloten nat schraal-
land nodig. Met de ontginningen verdwe-
nen deze soorten snel en al in 1948 was de
Rode vuurvlinder als eerste Nederlandse
vlinder verdwenen uit ons land. Pimpernel-
blauwtje en Donker pimpernelblauwtje
leven in wat voedselrijkere graslanden met
veel Grote pimpernel. Nadat deze vlinders
begin jaren zeventig waren verdwenen uit
ons land, zijn ze in 1990 geherintrodu-

ceerd. De Grote vuurvlinder komt in
Nederland voor met een endemische
ondersoort met Waterzuring (Rumex hydro-
lapathum) als waardplant. Deze is beperkt
tot Zuidoost-Friesland en Noordwest-Over-
ijssel. De Zilveren maan is momenteel
onze meest karakteristieke dagvlinder van
natte schraallanden met Moerasviooltje
(Viola palustris) als waardplant. Vooral in
Noord-Nederland zijn nog goede popula-
ties voorhanden. Het Oranjetipje en Groot
dikkopje komen nog wijdverbreid voor en
kunnen ook in andere biotopen gevonden
worden, maar komen in natte schraallan-
den veel voor.

Vergelijking vroeger en nu
Veel oude waarnemingen zijn alleen op de
vrij grove schaal van atlasblokken beschik-
baar. Figuur 1 en 2 geven de verspreiding
van de karakteristieke soorten op atlas-
blokniveau vóór 1980 en in de periode
1995-2003. Deze kaarten zijn gebaseerd op

Tabel 1. Karakteristieke dagvlinders 
van natte schraallanden.
Aardbeivlinder Pyrgus malvae
Bruine vuurvlinder Lycaena tityrus
Donker pimpernelblauwtje Maculinea nausithous
Groot dikkopje Ochlodes faunus
Grote vuurvlinder Lycaena dispar
Koevinkje Aphantopus hyperantus
Moerasparelmoervlinder Euphydryas aurinia
Oranjetipje Anthocharis cardamines
Pimpernelblauwtje Maculinea teleius
Purperstreepparelmoervlinder Brenthis ino
Rode vuurvlinder Lycaena hippothoe
Zilveren maan Boloria selene

Kader 1. De dagvlinders bij Groningen
rond 1860 

De Gavere (1867) beschrijft de vlinders van
de natte graslanden ten zuiden van de stad
Groningen, rond de dorpjes Eelderwolde en
Paterswolde. Dagvlinders die hij meldt zijn
onder andere:
• Rode vuurvlinder: elk jaar op de vochtige
graslanden.
• Gentiaanblauwtje: alleen op vochtige gras-
landen die elke winter onder water staan. Hij
vliegt in lage aantallen in juli en augustus.
• Moerasparelmoervlinder: gewoon.
• Zilveren maan: gewoon op de vochtige
graslanden en veenweiden in juni, juli en
augustus.
• Grote parelmoervlinder: hier wordt alleen
vermeld dat er regelmatig een donkere vari-
ant van de vrouwtjes gezien kan worden.
Vermoedelijk was de soort dus talrijk.

De Moerasparelmoer-
vlinder (Euphydryas
aurinia) kwam ooit
voor in bijna alle natte
schraallanden in Neder-
land. In amper vijftig
jaar werd het voorko-
men gereduceerd tot
één populatie in de
schraallanden langs de
Meije bij Zegveld. Sinds
1983 is deze vlinder ver-
dwenen uit Nederland
(foto: Chris van Swaay/
De Vlinderstichting).
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de recente verspreidingsatlas (Bos et al.,
2006). Vóór 1980 zijn vrij veel hokken niet
onderzocht. Het aantal waarnemers en
waarnemingen was veel lager dan tegen-
woordig. Toch zijn er wel een paar conclu-
sies te trekken:
• Verspreid over alle fysisch-geografische
regio’s en provincies kwamen vóór 1980
maar liefst 68 atlasblokken voor met meer
dan 50 % van de karakteristieke soorten.
• Tussen 1995 en 2003 is er nog maar één
atlasblok dat hieraan voldoet (in Noord-
west-Overijssel).
• Er is tegenwoordig ook een duidelijke
gradiënt over het land: in het noorden lig-
gen meer hokken met veel karakteristieke
soorten dan in het zuiden.
• Het verschil tussen de laagveengebieden
van Noord- en West-Nederland is bijzon-
der groot. In de Noord-Nederlandse laag-
veengebieden liggen de rijkste terreinen
voor karakteristieke soorten van natte

schraallanden in Nederland, terwijl deze
soorten in het Hollandse laagveengebied
zo goed als ontbreken.

De trend nu
In het Landelijk Meetnet Vlinders worden
de trends van de populatiegrootte van de
Nederlandse dagvlinders bepaald. Door
soorten samen te voegen kan een zoge-
naamde soortgroeptrendindex bepaald
worden (Natuurcompendium, 2003).
Helaas blijkt de achteruitgang van de
karakteristieke soorten van natte schraal-
landen nog onverminderd door te gaan.
De populatiegrootte is ten opzichte van
1992 inmiddels gehalveerd (fig. 3).
Overigens was de Purperstreepparelmoer-
vlinder al sinds 1962 verdwenen uit Neder-
land, maar de laatste jaren lijkt de soort
bezig heel voorzichtig terug te keren in
Zuid-Limburg (o.a. Bos et al., 2006).

Achteruitgang
Het is duidelijk dat het slecht gaat met de
dagvlinders van natte schraallanden in
Nederland. In de laagveengebieden van
West-Nederland is de achteruitgang het
sterkst. Daar zijn bijna geen karakteristieke
soorten meer over. Maar ook met de over-
gebleven populaties gaat het slecht. Sinds
1992 is de gemiddelde populatiegrootte
gehalveerd (fig. 3).
Het proces van de achteruitgang komt in
de kaarten niet naar voren. Toch zijn daar
wel een paar grote lijnen aan te geven.
Tot 1950 vormden directe ontginningen de
belangrijkste bedreiging voor vlinders van
natte schraallanden. Overigens leidden die
ontginningen in eerste instantie vooral tot
versnippering van de grote oppervlakten
nat schraalland. Dat was voor de echt kriti-

Fig. 1. Percentage van het aantal
karakteristieke dagvlinders voor
natte schraallanden (tabel 1) per
atlasblok in Nederland vóór
1980.
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De Purperstreepparelmoervlinder (Brenthis ino) was altijd al een zeldzaamheid.
Begin jaren zestig verdween de laatste populatie bij Jabeek (dal van de Rode Beek).
De laatste jaren probeert deze vlinder vanuit de Ardennen en de Eifel Nederland
weer te herkoloniseren (foto: Chris van Swaay/ De Vlinderstichting).
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sche soorten, zoals Rode vuurvlinder en
Moerasparelmoervlinder, echter al te veel,
en ze verdwenen (vrijwel) geheel uit
Nederland. De resterende stukjes waren al
te klein om gezonde populaties van deze
soorten te dragen.
In de periode 1950 tot 1970 vond de groot-
ste achteruitgang plaats, vooral door ruil-
verkavelingen en intensivering van de land-
bouw. Aan het eind van deze periode is het
agrarisch gebied eigenlijk ongeschikt
geworden voor dagvlinders, inclusief die
van natte schraallanden. Alleen in natuur-
gebieden kunnen deze soorten nog gevon-
den worden.
Na 1970 blijkt dat de vlinders van natte
schraallanden helaas ook in die natuur-
gebieden niet veilig zijn. De vooruitgang
houdt niet op bij het hek van het reservaat,
en vermesting, verzuring en verdroging
eisen hun tol. De populaties worden
steeds kleiner en daarmee gevoeliger 
voor ‘ongelukjes’ of pech: een fout maai-
moment, een natte zomer of juist een
droog voorjaar. De ene na de andere popu-
latie verdwijnt zo. Door versnippering zijn
leefgebieden te ver uit elkaar komen te lig-
gen en kunnen ze, ook al zijn ze weer
geschikt (gemaakt), niet opnieuw gekoloni-
seerd worden.
Ook na 1992 is de trend nog onvermin-
derd negatief, dit ondanks lokale inspan-
ningen en kleine succesjes.
Overigens is de achteruitgang niet beperkt
tot Nederland, maar heeft zich in heel
Noordwest-Europa voltrokken., vooral in
Groot-Brittannië en Vlaanderen (o.a. Maes
& Van Dyck, 2001).

Waarom lukt het niet het tij te keren? Daar
zijn wel enkele redenen voor aan te voeren:
• De schrale graslanden liggen tegenwoor-
dig vooral in natuurgebieden. Het beheer
bestaat meestal uit maaien of begrazing.
Maaimoment en -frequentie en begra-
zingsdruk en -duur zijn van grote invloed
op het voorkomen van vlinders. Vaak moe-
ten de beheerders hierbij rekening houden
met een veelheid aan overwegingen, waar-
van de financiële niet de minst belangrijke
zijn. Dit heeft in enkele gevallen geleid tot
een grootschalig beheer van dit soort gras-
landen, waarbij de ‘grootste gemene deler’
ertoe leidt dat enkele vrij gewone soorten
zich handhaven (bijvoorbeeld het Bruin
zandoogje), terwijl de specialisten die een
speciaal en aangepast beheer nodig heb-
ben, één voor één verdwijnen. Dit proces
leidt weliswaar per jaar slechts tot een of
twee extincties, maar sinds 1970 praten we
toch over een grote negatieve invloed.
• Vrijwel al deze graslandreservaten zijn
klein en veel liggen geïsoleerd in het inten-
sief gebruikte agrarische gebied. Dat bete-
kent eigenlijk altijd dat, als een soort uit
een gebiedje verdwijnt door toevallige
ongunstige weersomstandigheden of een
‘beheerongelukje’(bv. maaien op het ver-
keerde moment, plagwerkzaamheden op
een kwetsbare plek), herkolonisatie niet
waarschijnlijk is. Zo is de afgelopen jaren
de ene na de andere kleine populatie van
de Zilveren maan verdwenen. Alleen in
grote complexen, als De Weerribben of 

De Wieden, komen nog gezonde popula-
ties van dit soort graslandvlinders voor
(van Swaay, 2006).
• Voor natte graslanden is de ontwatering
door het omringende landbouwgebied het
grootste probleem. Natuurbeheerders pro-
beren dit op verschillende manieren op te
lossen, maar deze maatregelen zijn duur
en het effect is vaak klein. Uiteindelijk leidt
ontwatering niet alleen tot verdroging,
maar via mineralisatie van de bodem ook
vaak tot verruiging. Dit resulteert in een
achteruitgang van de karakteristieke vege-
tatie en een steeds grotere dominantie van
snel groeiende grassen (dit themanum-
mer).

Maatregelen 
Vlinders van natte schraallanden hebben
op dit moment in Nederland te maken
met kleine, versnipperd liggende natuur-
gebieden, waardoor hun leefgebied beperkt
is. Alleen Noordwest-Overijssel vormt een
uitzondering daarop. En ondanks alle
inspanningen ziet het er niet naar uit dat
deze graslanden op afzienbare termijn
over grote oppervlakten terug zullen zijn.
De vlinders zullen het dus ook de komen-
de tijd moeten doen met deze kleine
gebieden. Dat legt een grote verantwoorde-
lijkheid bij de natuurbeheerders, die ten-
slotte de sleutel in handen hebben voor
het behoud van deze vlindersoorten in
Nederland. 
Wat moet er gebeuren om de situatie voor
de dagvlinders van natte schraallanden te
verbeteren en ze te behouden voor de toe-
komst?
• Op korte termijn moeten die vlinders
worden behouden die er nog zijn. Eigenlijk
zijn veel soorten op zo’n kritisch niveau
gekomen, dat elk verlies een groot verschil
uitmaakt. De meeste natte schraallanden
die van belang zijn voor vlinders, worden
gemaaid. Ondanks het feit dat veel vlin-
ders in zulke hooilanden kunnen overle-
ven, is het maaien een rigoureuze ingreep

Fig. 2. Percentage van
het aantal karakteristieke
dagvlinders voor natte
schraallanden (tabel 1)
per atlasblok in Neder-
land tussen 1995 en 2003. 

Fig. 3. Soortgroeptrendindex 
(blokjes) en lineaire trend (lijn)

van de karakteristieke dagvlinders
van natte schraallanden op de
meetpunten van het Landelijk

Meetnet Vlinders.
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die het aantal vlinders sterk beïnvloedt.
Hoe vaak en wanneer er gemaaid moet
worden, hangt af van de voedselrijkdom
van de bodem en het voorkomen van spe-
cifieke vlindersoorten. Gefaseerd maaien
in ruimte en tijd spreidt de risico’s en ver-
hoogt de variatie in het gebied; dit moet
daarom ten zeerste worden aanbevolen
(van Swaay, 2006). Daarnaast zal er in veel
gevallen maatwerk nodig zijn.
Ook zijn er steeds meer aanwijzingen dat
het nectaraanbod in veel natte schraallan-
den te laag is. Volwassen vlinders hebben
nectar nodig, en het wordt steeds moeilij-
ker die te vinden. Veel gebieden worden
steeds meer gedomineerd door grassen,
zeggen of Riet (Phragmites australis). Lang
niet alle bloemen zijn geschikt als nectar-
bron. Daarnaast moeten verschillende
soorten geschikte nectarplanten op elkaar
volgend beschikbaar zijn. Meer onderzoek
en aandacht voor bloeiende bloemen lijkt
dan ook gewenst.
• Op middenlange termijn moet er gewerkt
worden aan het vergroten van systemen
van natte schraallanden, zodat daar kern-
populaties behouden kunnen worden die
als broedkamer kunnen functioneren voor
de lange termijn. Alleen in zulke grote sys-
temen kan de waterhuishouding op zo’n
manier worden aangepakt, dat een duurza-
me stabiele situatie ontstaat. Het is daarbij

goed om in gedachten te houden dat zelfs
natte schaallandgebieden van 100 ha uit
vlinderoogpunt klein zijn. Daar kan zich
weliswaar een populatie enige tijd zelfstan-
dig handhaven, maar voor duurzaamheid
op lange termijn moet zo’n gebied deel
uitmaken van een veel grotere metapopu-
latie. 
• Voor duurzaam gezonde populaties van
onze karakteristieke vlinders van natte
schraallanden in Nederland zullen
bestaande gebieden moeten worden ver-
groot en moet de waterhuishouding gron-
dig aangepakt. Dat vereist echter een grote
omschakeling in het gebruik van het lande-
lijk gebied.
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Summary
Butterflies of fen meadows
The Netherlands used to be a very wet country.
Characteristic butterflies of fen meadows were
widespread. Because of reclamations before
1950 the area of suitable habitat for specialists
like Euphydryas aurinia and Lycaena hippothoe
already was too small to maintain vitable
populations. After 1950 almost all characteris-
tic butterflies were swept out of the Dutch 
agricultural landscape, and are now restricted
to nature reserves. But here the remaining
small populations are also threatened by
eutrophication and dessiccation. 
On the short term the remaining populations
must be protected by careful management of
the sites. On the longer run sites must be 
connected to form large core populations.
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De Zilveren maan (Bolo-
ria selene) is op dit

moment onze meest
karakteristieke vlinder

van natte schraallanden.
Toch verdwijnen nog

steeds populaties. Alleen
in Noordwest-Overijssel

lijkt de soort ook op
lange termijn veilig

(foto: Chris van Swaay/
De Vlinderstichting).


