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Uitgegeven door British 
Museum (Engelstalig) 

50 cm x 59 cm 

Planten 
• Sand dunes 
• Heathland 
• Sphagnum bog 

140-120 fr. 

8: 253 
8: 252 
8 262 

• Chalck grassland 
• Deciduous woodlands 
• Waste grounds 

and weeds 
• Salt marshes 
• Fen and fen carr 

Vlinders 
• The Blues, Coppers 

8: 254 
8:258 

8. 256 
8: 260 
8. 261 

and Hairstreaks 8: 266 
• Fritilaries, Tortoiseshells 

and their relatives 8: 265 
• The Whites, skippers 

and Swallowtail 8: 267 
• The 'Brown' butterflies 

and !heir relatives 8: 264 

Uitgegeven door WWF 

i.s.m. British Museum 
50 cm x 59 cm 
(nederlandstalig) 150 fr. 

8:257 
8: 255 
8. 263 
8: 259 

• Heggen en houtwallen 
• Hooilanden 
• Keukenkruiden 
• Waterplanten 
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Door ons gebruikte afkortin
gen 

B bestelnummer 
u uitgeverij 
blz. aantal bladzijden 
fr. prijs 
NM Vereniging tot Behoud 

van Natuurmonumenten 
in Nederland 

!VN Instituut voor Natuur-
beschermingseducatie 

NVBV Nederlandse Vereniging 
tot Bescherming van 
Vogels 

RIN Rijksinstituut voor Natuur-
beheer 

KNNV Koninklijke Nederlandse 
Natuurhistorische Vereni-
ging 

BNVR Belgische Natuur- en 
Vogelreservaten 

CVN Centrum voor Natuur-
beschermingseducatie 

JBU Jeugdbondsuitgave 
KBS Koning Boudewijnstichting 

Hoe bestellen? 

Schriftelijk Je kan de gewenste artikelen bestellen met onderstaande bestelbon, ge
richt aan: 
B.N.VR.-Groene Winkel, Vautierstraat 29, 1040 Brussel 

Gelieve bij elk artikel het bestelnummer te vermelden, dit vergemakkelijkt de verzen
ding. De verzendingskosten worden aangerekend. Mogen we vragen om niet vooraf te 
betalen, tenzij door ons aangegeven. Dank. 

Zelf inkijken Alle artikelen zijn te koop op de verkooppunten van de Groene 
Winkel. 
• Brussel: B.N.V.R.-secretariaat, Vautierstraat 29 te 1040 Brussel (02 ) 648 37 46 
• Gent : B.N.V.R.-huis, Koningin Elisabethlaan 57 te 9000 Gent (091 ) 22 75 41 
• Antwerpen : Centrum voor Natuurbeschermingseducatie (gedeeltelijk aanbod) 

Ommeganckstraat 20 te 2018 Antwerpen (03) 231 84 81 

Vele uitgaven zijn overigens te verkrijgen op beurzen, tentoonstellingen en bijeenkom
sten. 

Ledenprijzen Voor leden van B.N.V.R. gelden in vele gevallen aantrekkelijke leden
prijzen. In geval er dus twee prijzen vermeld staan is het hoogste cijfer de niet-leden
prijs (officiële prijs) , het laagste cijfer is de ledenprijs. 
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de Belgische Natuur- en Vogelreservaten vzw. t~"~ 
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Het doet mij genoegen een NIEUW LID te kunnen opgeven 

Naam van het nieuw lid 

Adres 

Postnummer / Woonplaats 

U ontvangt het tijdschrift NATUURreservaten van zodra er minimum 400 fr. (300 fr. jeugdlid) gestort 
wordt op pr. 
000-0083431-11 van BNVR, Vautierstraat 29, 1000 Brussel. 

Dit nieuw lid wordt aangebracht door: 

Mijn naam 

Mijn adres 

BNVR, Ledenadministratie, Vautierstraat 29, 1040 Brussel. 

i-~- ----·---------------- - --- --------- --'--

' bestelkaart 

1 

1 Naam en voornaam 

1 Adres 

1 

1 

1 

Postnummer / Woonplaats 

Hierbij bestel ik: 

1 Artikel Bestelcode Aantal PRIJS 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

TOTAAL 

KBIN Koninklijk Belgisch Insti-

t tuut voor Natuurweten-
schappen 

Deze bestelkaart zenden naar BNVR "Groene Winkel", Vautierstraat 29, 1040 Brussel. 
De betaling gebeurt na ontvangst. Er wordt een deelname in de verzendingskosten gevraagd. 
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Het ene 
sprietje 
is het 
andere 
niet 

natuurbehoud in graslanden 

Nog geen 50 jaar geleden waren bonte graslanden met Boterbloemen, Koekoeksbloemen, Mar
grieten en vele andere kleurige planten, nog een algemene verschijning op de 'boerebuiten'. 
Dramatische veranderingen vonden plaats sinds de modernisering van de landbouw : de aantrek
kelijke en biologisch waardevolle graslanden verdwenen als sneeuw voor de zon. De uniforme 
grasgroene weiden en hooilanden, die we nu overal langs Vlaamse wegen aantreffen, laten niets 
meer vermoeden van de oorspronkelijke verscheidenheid aan graslandtypes. Sinds vele jaren 
spant B.N.V.R. zich in om waardevolle authentieke relicten voor de toekomst veilig te stellen. 

Orchideeënrijke graslanden bestaan bij de gratie 
van het ouderwetse landbouwgebn.iik: nauwelijks 
bemesting en éénmaal hooien in de zomer. De 
modeme landbouw ziet het anders. 
De Gevlekte orchis (boven). De Rietorchis (onder). 

Zo oud als de mens? 

In de droge, meer continentale streken 
van onze wereld vinden we van nature 
uitgestrekte graslanden : steppen, prai
ries, poesta's en pampa's. Dergelijke 
natuurlijke graslanden komen in ons 
klimaat niet voor. Tot het begin van 
onze jaartelling was alles woud met 
slechts hier en daar enkele grazige 
open plaatsen. Die werden in stand ge
houden door grote wilde planteneters 
zoals de Wisent, het Oerrund (dat in de 
l 7e eeuw werd uitgeroeid) en de 
Eland. Grasland was er verder alleen 
nog te vinden op gronden die regelma
tig met water werden overspoeld, zoals 
schorren en uiterwaarden van rivieren. 
Toen de mens omstreeks het begin van 
onze tijdrekening op steeds grotere 
schaal zijn vee in het bos liet weiden, 
werd deze situatie grondig gewijzigd. 
Natuurlijke verjonging van het bos werd 
onmogelijk en steeds meer open plek
ken sloten aaneen tot graslanden. Het 
vee vond hier trouwens veel meer 
voedsel dan in het bos. Uiteindelijk 
werden zelfs grote oppervlakten bos 
kaalgekapt en in weiden, hooilanden of 
akker omgezet. Soms wilde dit niet best 
lukken en er ontwikkelde zich op de 

schralere gronden een heidevegetatie. 
Ook 's winters moet het vee gevoed 
worden. Hiertoe werd het gras ge
droogd tot hooi en opgestapeld. Hooi
landen waren vooral te vinden op de 
natte valleigronden, meestal het verst 
van de menselijke nederzetting af. Ze 
werden begin juli gemaaid en eventueel 
in de late zomer nabeweid. 
Het Vlaamse landschap werd reeds kort 
na de Middeleeuwen niet langer door 
bos maar door graslanden gedomi
neerd. 
De actieve rol die de mens bij deze 
ontwikkeling voortdurend heeft ge
speeld is essentieel. Samen met bodem 
en waterhuishouding zijn de menselijke 
ingrepen bepalend geweest voor het 
onstaan van een heel gamma grasland
types, elk met een eigen specifieke flo
ra en fauna . Elk type is daarbij het re
sultaat van een unieke combinatie van 
milieufactoren. 

Bloemen 
houden niet van mest 

Eeuwenlang kwam het graslandbeheer 
er op neer dat voedingsstoffen uit de 
bodem werden onttrokken. Doordat de 
bovengrondse plantendelen door hooi-
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lmllli:lilK!Graslandtypes c::::============= =======;;;;;;:;;;:;m 
Een beknopt overzicht van de verschillende gras/andtypes, ingedeeld in vier grote groepen 
naargelang de combinatie droog-nat en voedselarm (schraa/}-voedselrijk. 

Nat en schraal """""""""""""""""""""""""""" ... 

'Blauwgrasland' 
• Waar ? Vroeger algemeen op veengronden, vooral in kwelgebieden (stabiele waterhuishouding). Nu uit 
Vlaanderen verdwenen. Vooral in de Kempen nog enkele gebieden met relictsoorten uit dit type. 
• Kenmerkende planten: Pijpestrootje, Blauwe zegge, diverse soorten orchideeën, Klokjesgentiaan, Heide
kartelblad, Blauwe knoop e.a. (vegetatie met ongeveer blauw-groene kleur) . 
• Beheer : Traditioneel éénmaal gehooid tussen half juli en eind augustus, soms nabeweiding. (dr. zeer 
weinig produktief grasland). 
• Opmerkingen : zeer gevoelig voor ontwatering, kleine schommelingen van het waterpeil , geringe bemes
ting of contact met licht vervuild water; kwetsbaar door geringe oppervlakte. 

Kalkrijke natte schraalgraslanden 
• Waar? In tegenstelling tot het blauwgrasland in West-Europa altijd zeer zeldzaam geweest. 
België : B.N.V.R.-reservaat Torfbroek te Berg; B.N.V.R.-reservaat langsheen de Boven-Semois: natte duin
valleien aan de kust (onder andere staatsnatuurreservaat 'De Westhoek', B.N.V.R. -reservaat 'De Fontein
tjes' ) 
• Kenmerkende planten: Padderus, Parnassia, Moeraswespenorchis, Zwarte knopbies en andere. 
• Beheer: Traditioneel idem blauwgrasland, in het Torfbroek werd 's winters gemaaid (strooiselroof voor 
de witloofteelt). 
• Opmerkingen: ontwatering en struweelvorming in de duinen vormen ernstige bedreigingen. 

Hooiland van het dotterverbond 
• Waar? Iets voedselrijker type (vrij verspreid in Vlaanderen, wordt echter steeds zeldzamer). Voornamelijk 
beekvalleien, sommige polderhooilanden op veen; soms gedegenereerd blauwgrasland. 
• Kenmerkende planten: Veldrus, Dotterbloem, Tweerijige zegge, Koekoeksbloem, Grote ra telaar, Egelbo
terbloem, Breedbladige orchis e.a. Veel streekgebonden variatie: bijvoorbeeld Ruwe bies en Aardbeiklaver 
in polderhooilanden, Knolsteenbreek en Gewone zegge in de Kempen en het noordoosten van Brabant, 
Reuzenpaardestaart in natte weiden van de Vlaamse Ardennen , Moeraskartelblad voornamelijk in het bek
ken van Nete en Demer, Poelruit en Bosbies overal behalve in de Kempen, Dotterbloem niet in de Pol
ders. 
• Beheer: Traditioneel éénmaal gehooid (juli ), meestal nabeweid. 

Nat en voedselrijk """""""""""""""""""""""""" "_ 

Gedegenereerd stadium van voormalig bloemrijk hooiland 
• Waar? De meeste graslanden in beekvalleien, op verstoorde bodems (abnormale waterpeilschommelin
gen , zeer intensieve bemesting), meestal kleibodem of uitgedroogd veen. 
• Kenmerkende planten: Witbol, Geknikte vossestaart, Mannagras, Liesgras, Pitrus, Zompvergeet-mij-nie
tje, Scherpe boterbloem, Pinksterbloem, Paardebloem. 
• Beheer: Weiland, hooiland dat tweemaal per jaar wordt gemaaid, hooiland met nabeweiding, braaklig
gend terrein. Indien onvoldoertde ontwaterd van marginaal landbouwkundig belang. Indien intakte zaad
voorraad in bodem of aansluitend op een natuurreservaat kan een verschralend beheer tot een botanisch 
rijker type leiden. 
• Opmerkingen : Bemeste natte poldergraslanden hebben een gelijkaardige flora. 

Zilt grasland 
• Waar ? In de nabijheid van brak of zout water: schorren (natuurreservaten !Jzermonding, Zwin); te diep 
ontwaterd polderweiland waardoor brak grondwater de oppervlakte bereikt (bijvoorbeeld Oostvlaamse kre
kengebied te Assenede). 
• Kenmerkende planten : Lamsoor, Gewone zoutmelde, Zeekraal, Schorrekruid, Gerande schijnspurrie, 
Kweldergras, Zilte rus. 
• Beheer: Traditioneel begraasd: zonder begrazing ontwikkelt zich op schorren een aaneengesloten vege
tatie van Strandkweek. 

en of begrazen voortdurend werden 
weggenomen, keerden de voedingsstof
fen die in stengels en bladeren werden 
opgeslagen, niet naar de bodem terug. 
Andere meststoffen dan de uitwerpse
len van grazend vee waren niet voor
handen. In de meeste streken moest 
stalmest in eerste instantie dienen om 
de magere akkergronden aan te rijken. 
Het gevolg was dat de graslandbodems 
relatief arm waren aan voedingsstoffen 
(nitraten en fosfaten), waardoor de ve
getatie vrij laag en open bleef. Precies 
in deze milieus zijn de kiemmogelijkhe
den voor allerlei bloemplanten ideaal. 
De vroeger zeer algemene schrale gras-

landen waren dan ook botanische pa
reltjes. Vooral in gradiëntmilieus (zones 
waar verschillende situaties elkaar over
lappen) kon de plantenrijkdom gemak
kelijk oplopen tot 50 soorten op enkele 
vierkante meters. Kleine verschillen in 
hoogteligging, grondsoort, vochtigheid, 
minerale samenstelling van de bodem 
en intensiteit van hooien of begrazen, 
gaven aanleiding tot unieke soorten
combinaties. Het is opvallend dat onze 
meest zeldzame graslandplanten van te
genwoordig, zoals allerlei orchideeën, 
gebonden zijn aan precies deze gra
diëntmilieus. Neem de gradiënt weg en 
ze verdwijnen onherroepelijk. 
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Een graslandtype ontstaat onder inuloed van de 
waterhuishouding, de bodem en de mens. Elk type 
is gekenmerkt door de aanwezigheid van specifieke 
planten en dieren. 

1. Een soortenarm modem grasland; de Pinkster
bloem verraadt een gedempte gracht. 

2. Een kalkgrasland in Wallonië : orchideeënrijk en 
door schapen begraasd. 
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3. Dotterbloem is één van de uroegste bloeiers in 
natte hooilanden. 

4. Koekoeksbloem, Waterkruiskruid en Grote rate
laar, een halfparasiet op grassen, kleuren natte, 
onbemeste hooilanden . 

5. De Magriet was ooit algemeen in onze wegber
men en drogere hooilanden. 

Droog en schraal •. """"..,,...""""""""""""""""""""""" 

Heischraal grasland 
• Waar? Op schrale zandbodems, iets voedselrijker dan heidevegetaties; voornamelijk in de Kempen, zeld
zaam in zandig Vlaanderen (onder andere in het B.N.V. R. -reservaat De Gulke Putten te Wingene). 
Ontstaan door zeer lichte bemesting, oppervlakkige bodemverdichting door regelmatige betreding, op verla
ten voedselarme akkertjes, op verzuurde leembodems. 
• Kenmerkende planten : Borstelgras, Hondsviooltje, Gewone en Liggende vleugeltjesbloem, Welriekende 
nachtorchis, Stijve ogentroost, Blauwe knoop, Tormentil, Veldbies, Veelbloemige veldbies, Maanvarentje. 
Iets nattere omgeving ook: Klokjesgentiaan, Heidekartelblad, Veenmos, e.a. 
• Beheer : Traditioneel lichte begrazing of jaarlijks een maaibeurt (in de late zomer) . 
• Opmerking: Vele wegbermen in de Vlaamse zandstreek en de Kempen zouden , mits een geschikt maai
beheer, in de richting van heischraal grasland kunnen ontwikkelen. 

Struisgrasvegetatie 
• Waar? Op droge, arme zandgronden (iets voedselrijker dan heide), meestal op verstoorde bodems (bij
voorbeeld wegbermen, verlaten cultuurland), vrij gewoon maar wordt steeds zeldzamer. 
• Kenmerkende planten: Gewoon struisgras, Vroege haver, Zandzegge, Fijn zwenkgras, Zandblauwtje, Vo
gelpootje, Grasklokje, Muizeoor, St.-Janskruid , Schapezuring, Rendiermossen en Bekermossen. Meestal sa
men met Brem en Struikheide. 
• Beheer: Regelmatige betreding of vergraving (konijnen). Zoniet verruiging met voornamelijk Gewoon 
struisgras en Fijn zwenkgras. 

Duingrasland 
• Waar ? Nauwelijks nog enkele fragmenten aan onze kust (onder andere in Oostduinkerke en nabij het 
Zwin, komt niet voor in een natuurreservaat) . 
• Kenmerkende planten : ondermeer Nachtsilene, Echt walstro, Grote tijm , Kruipend stalkruid, Lathyrus
wikke, Duinroosje, Gestippeld zonneroosje . 
Indien lichte zandverstuiving (grasmat minder gesloten): Duinsterretjesmos, Duinviooltje, Zanddoddegras, 
Kandelaartje. 
Indien plaatselijke ontkalking (zuur): Buntgras, Struikheide, Korstmossen (vroeger te Westende). 
• Beheer: Traditioneel extensief begraasd door ondermeer koeien, paarden, schapen of ezels. 
• Opmerking: Nu sterk bedreigd door verkaveling, recreatie en gebrek aan beheer (struweelvorrning) . 

Kalkschraalland 
• Waar ? Hellingen met kalkhoudende leem, voornamelijk tussen Samber en Maas en in Lotharingen (ont
breekt in Vlaanderen ). Zeer bekend is ook de St. -Pietersberg in de provincie Luik (50 ha B.N.V. R.-reser
vaat) aansluitend op de Nederlandse kalkgraslanden (zie NATUURreservaten 86/3). 
Beperkt tot hellingen en heuveltoppen (elders is de vruchtbare leemgrond in cultuur gebracht). 
• Kenmerkende planten: Veel orchideeën (Soldaatje, Bruine orchis, Poppenorchis, Hondskruid, Hommel
orchis, Bokkenorchis, en andere), Gewone sleutelbloem, Grote centaurie, Wondklaver, Aarddistel, Duif
kruid, Ruig viooltje, Wilde marjolein , Grote tijm, Gestippeld zonneroosje, Gevinde kortsteel, Bergdravik. 
• Beheer: Traditioneel door schaapskudden begraasd, sporadisch gebrand (nieuw, fris, groen gras + stru
weel verwijderd). Nu sterk bedreigd door verruiging. In natuurreservaten wordt voornamelijk gemaaid en 
struweel gekapt. Begrazing door schapen is uitzonderlijk. Extensieve begrazing is nochtans de ideale be
heersvorm. 
• Opmerking: Veel planten en insekten uit zuidelijke landen bereiken hier de noordgrens van hun areaal 
(warme zuidhellingen) . 

Droog en voedselrijk -"""""""""""""""""""-"""""""" 

Mesofiel hooiland (Frans raaigras-verbond) 
• Waar ? Op voedselrijke licht bemeste klei- en leembodems. Vroeger zeer algemeen; nu in Vlaanderen 
nog slechts kleine relicten (bijvoorbeeld wegbermen en dijkvegetaties), steeds zeldzamer wordend. 
• Kenmerkende planten : Frans raaigras, Kropaar, Beemdlangbloem, Weidestreepzaad, Gele morgenster, 
Margriet, Fluitekruid, Bereklauw, Paardebloem, Gewone vogelmelk, Vogelwikke, Madeliefje, veel Kruipende 
boterbloem. 
• Beheer : Jaarlijks meestal tweemaal gehooid, soms ook afwisselend extensief begraasd, weinig bemes
ting. 

Kamgrasweide 
• Waar ? Intensief bemest, voorheen mesofiel hooiland, algemeen. 
• Kenmerkende planten : Kamgras, Timotheegras, Straatgras, Akkerdistel, Grote weegbree e.a. (kleurrijke 
bloemen ontbreken). 
• Beheer : Weiland of hooiland met nabeweiding. 

Beemdgras - raaigras - weiden 
• Waar ? De meeste van onze weilanden, zeer algemeen (overbemest produktiegrasland). 
• Kenmerkende planten : Absolute dominantie van Engels raaigras en Ruw beemdgras. 
Verder: Witte klaver, Kruipende boterbloem, enkele Paardebloemen. 
• Beheer: Van alle graslanden het zwaarst bemest, sterkst beweid of meest gehooid, regelmatig gescheurd 
en heringezaaid. 

Dit laatste is precies wat er in recente 
tijden op grote schaal met onze graslan
den is gebeurd. Hoofdschuldige is de 
kunst- en drijfmest. Door het onnatuur
lijk hoog aanbod van voedingsstoffen in 
de bodem worden snelgroeiende plan
ten, zoals grassen, sterk bevoordeligd. 
Zelfs in gradiëntmilieus verdwijnt de na
tuurlijke differentiatie doordat de mees
te kruiden er niet meer in slagen zich te 
vestigen of tot zaadvorming te komen. 
Vele soorten kiemen immers alleen in 
voedselarme bodems. De schaarse 
kiemplantjes zijn niet opgewassen tegen 
het snel groeiende gras dat dichte aan
eengesloten zodes vormt. De grotere 

grasproduktie in het moderne land
bouwbedrijf laat bovendien veelvuldig 
maaien of intensiever begrazen toe 
waardoor het vormen van bloemen en 
ontwikkelen van zaden onmogelijk 
wordt. Dit sneeuwbaleffect kreeg dan 
ook het predicaat 'vermesting van het 
landschap' opgespeld. Het is meteen 
duidelijk waarom on?e agrarische gras
landen nog zo weinig fleurigs te bieden 
hebben. Op de landbouwkundig inte
ressante weilanden met hoge melkpro
duktie zijn nu hoop en al nog een vijf
tal plantensoorten te vinden. In sommi
ge moderne hooilanden ligt dit aantal 
soms iets hoger, doch vrijwel steeds be-

1
11--• NATUURreservaten 861166 c========================---===============~======m!:::::::==================-==========::::...-_::::::i NATUURreservaten 861167 

I! 



2 

G:: 
~ 
"'-
3 

" 0 

13 
O'.l 
c 
~ 

~ :r: 
0 
~'-----" 

3 

c 

! 
" "' t: 
0 

-<: 
-'< 
Uj 
0 
~ 

Dagvlinders houden van ouderwetse bloemrijke graslan
den. 
1. Hooibeestje. 
2. Spiegeldikkopje. 
3. Koevinkje. 

De rupsen van deze soorten leven op grassen. Voor
al de laatste twee soorten leven in de overgangszone 
tussen graslanden en bos. 

Zilte graslanden (4) treffen we slechts hier en daar in de 
polders aan. In deze reliëfrijke terreinen vinden Grutto 
en T ure/uur geschikte nestgelegenheid. Allerlei onge
wervelde organismen die talrijk in graslanden voorko
men vom1en hun geliefkoosde hapje. De Kemphaan (5) 
ging bij ons jammer genoeg reeds als broedvogel verlo
ren. 
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Wilde planteneters profiteren van het grote voedselaanbod in onze graslanden. 's Winters mogen de uitgestrekte 
poldergebieden zich jaarlijks verheugen op de komst van ongeveer 40.000 ganzen en 12.000 Smienten. 
Rietganzen (6) komen bij ons minder talrijk voor dan Kol- of Kleine rietganzen. Hier wordt op een bietenakker 
gefoerageerd. 

Modern agrarisch graslandbeheer 

Agrarische graslanden zijn afgestemd op een 
hoge melkproduktie per hectare. Intensieve 
begrazing wordt mogelijk door veelvuldig de 
weilanden te bemesten. De natte gronden 
worden 's winters diep ontwaterd zodat ·het 
gras in het voorjaar sneller begint te groeien 
en mest en vee sneller op de wei kunnen. 
In de zomer is het grondwaterpeil hoger. 
Ook de voedingswaarde en de smaak van 
het gras krijgen speciale aandacht. Tegen
woordig bestaat een modern grasland voor 
99% uit Engels raaigras. Dit "wondergras" 
voldoet aan alle eisen: een snelle groei, be
stand tegen intensieve bemesting en begra
zing, voedzaam en graag door het vee gege
ten. Oude graslanden worden daarom ge
scheurd en met Engels raaigras ingezaaid. 
Wanneer te veel andere planten in het gras
land verschijnen (bv. kruipende boterbloem 
dat door het vee wordt gemeden) of kale 
plekken ontstaan, wordt opnieuw gescheurd 
en ingezaaid. 

Dagvlinders - daag vlinders? 

Voor de winterperiode zal de boer gras op
slaan. Traditioneel gebeurde dit door de 
grasvegetatie te maaien en te drogen tot 
hooi. De hooilanden werden jaarlijks één
maal gehooid en vervolgens nabeweid of 
een tweede maal gehooid in het najaar. 
Omdat Engels raaigras moeilijker droogt, is 
het weinig geschikt voor de hooiproduktie. 
Bovendien kunnen slechte weersomstandig
heden tijdens het drogen al eens roet in het 
"eten" gooien. Het hooien is echter groten
deels overbodig geworden door de techniek 
van inkuilen. Het gemaaide gras wordt ver
zameld, aangedrukt en van de lucht afgeslo
ten. Melkzuurbacteriën ontwikkelen zich 
waarbij suikers worden omgezet in melkzuur. 
Het kuilgras verzuurt zodanig dat geen be
derf kan optreden. Goede graslanden met 
Engels raaigras worden 3 (à 4) keer per jaar 
gemaaid. De eerste maaibeurt valt reeds in 
mei. 

In België werden tot nu toe 119 soorten dagvlinders waargenomen. 9 soorten zijn daarvan 
inmiddels uitgestorven en 7 soorten rekenen we tot de trekvlinders of zwervers die uit het 
zuiden komen aangevlogen doch bij ons de winter niet doorkomen. Voor Vlaanderen zijn we 
zeer pessimistisch. Nog hooguit 56 soorten komen er voor, maar 15 zijn zo goed als uitge
storven. 21 soorten zijn momenteel erg bedreigd en 19 soorten komen overal nog regelmatig 
tot algemeen voor. 
Dagvlinders kunnen goed worden gebruikt als indicatoren voor het milieu en het (natuur)be
heer. Sommige soorten stellen weinig eisen, andere daarentegen komen alleen op zeer speci
fieke plaatsen voor. Maar hoe lang nog? 

De verschillende dagvlinders kunnen we min of meer ordenen naar het milieutype waarin ze 
voorkomen. Zo onderscheiden we soorten van heiden, loofbossen, bosranden, bosweiden en 
hoogvenen.Het gros van de daglilinders treffen we echter aan in graslanden en ruigere zoom
vegetaties (grensgebieden). Afhankelijk van het graslandtype varieert de soortensamenstelling. 
In een volgend nummer keren wij uitvoerig terug op dit boeiende onderwerp. 

treft het eerder banale soorten (bijvoor
beeld de Paardebloem). Voedselarmoe
de van de bodem is daarentegen in re
gel synoniem met plantenrijkdom en 
bloemenweelde. 

Het ene grasland 
Îf het andere niet 

De variatie in het planten- en dierenle
ven van de verschillende graslanden 
wordt vooral bepaald door de water
huishouding en de voedselrijkdom van 
de bodem. Hiermee samenhangend zijn 
nog volgende factoren van belang: 
hoogteligging en ligging tegenover de 
zon, grondsoort (bijvoorbeeld klei, 
leem, zand, ... ) minerale samenstelling 
van de bodem (bijvoorbeeld kalk, zink, 
zout) en intensiteit van het beheer (bij
voorbeeld braakliggend, één of meer
maals maaien, veel of weinig begra
zen). 

In Vlaanderen worden vooral de schra
le types zeer sterk bedreigd. Het vroe
gere agrarisch beheer heeft er plaats 
geruimd voor een grootschalige aanpak 
met moderne middelen : intensieve be
mesting, ontwatering en gebruik van 
sproeistoffen. Secundaire oorzaken vor
men ondermeer waterverontreiniging 
en overbegrazing. Alleen in enkele na
tuurreservaten kunnen bedreigde gras
landtypes in min of meer authentieke 
vorm worden behouden. De kleine per
celen die nog als bij wonder aan de 
moderne landbouwpraktijken ontsnap
ten, moeten dringend het statuut van 
natuurreservaat krijgen. D 
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