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zijn verspreiding. Minder opvallende  
galmakers, vaak galmijten, komen min-
der uitgebreid aan de orde. Vreemd is dat 
aan het eind van de gids nog eens een 
lijst van gallen die in de hoofdtekst niet 
voorkomen is opgenomen (p. 226-227), dit 
is nogal verwarrend, maar mogelijk een  
poging van de auteur om toch een meer 

uitgebreide lijst van veel voorkomende 
Franse gallen te presenteren. Een volledig 
overzicht valt uiteraard buiten het kader 
van een veldgids.

De inleiding van deze veldgids be-
staat uit een beknopte gebruiksaanwij-
zing en een korte inleiding waarin het 
proces van galvorming, de wisselwerking 
tussen waardplant en galvormer, het 
gebruik van gallen door de mens en de 
betekenis voor de biologische bestrijding 
aan de orde komen. Ook bevat de gids 
een sleutel naar de larvale kenmerken 
van de galvormers. Zonder meer ori-
gineel zijn de blokjes onder de titel ‘le 
saviez-vous?’ (‘wist u dat’) waarin allerlei 
wetenswaardigheden over de betreffende 
gal staan vermeld.

Hoewel de veldgids voor Frankrijk 
(Europa is een beetje teveel van het goe-
de, maar het mediterrane gebied kan  
ermee door) best de moeite van aan-
schaffen waard is, zijn er te veel za-
ken die in de categorie ‘jammer, maar 
helaas’ vallen. Jammer is dat, anders 
dan in ‘Galles de France’, galvormende 
schimmels niet zijn opgenomen. Ook is 
jammer dat literatuurverwijzingen in 
de inleiding soms ontbreken in de lite-
ratuurlijst, dus die moet je via internet 
op eigen kracht maar weten te vinden. 
Evenals in ‘Galles de France’ is de we-
tenschappelijke naamgeving van de 
galvormers soms verouderd of onjuist: 
als er synoniemen worden gegeven zijn 
dat vaak juist de geldige namen. Dit 
terwijl Dauphin coauteur was van een 
standaardwerk van Skuhravá et al. (2005) 
waar de nomenclatuur wel correct is. 

Ook de literatuurlijst is niet up-to-date. 
Van Docters van Leeuwens ‘Gallenboek’ 
wordt alleen de derde druk uit 1982 ge-
noemd zodat J. Lambinon (2013) het in 
zijn Belgische bespreking zelfs nodig 
vond te vermelden dat er ook nog een 4e 
druk in 2009 was uitgekomen… Ter illus-
tratie een kleinigheid: de berkenzaadgal-
mug (Semudobia tarda) wordt vermeld in 
Dauphin & Aniotsbéhère (1997), maar de 
foto van de gal in de veldgids wordt fou-
tief toegeschreven aan Semudobia betulae. 
Had Dauphin toch maar de 4e druk van 
Docters van Leeuwen (2009) ingekeken!

Literatuur
Dauphin P & Aniotsbéhère JC 1997. Galles de 

France. Memoires de la Société Linnéenne 
de Bordeaux 2 [nouvelle édition]: 1-283.

Docters van Leeuwen WM 1982. Gallenboek, 
overzicht van door dieren en planten ver-
oorzaakte Nederlandse gallen, 3e editie, 
bewerkt door Wiebes-Rijks AA, Houtman G 
e.a., KNNV Uitgeverij & W.J. Thieme & Cie.

Docters van Leeuwen WM 2009. Gallenboek, 
overzicht van door dieren en planten ver-
oorzaakte Nederlandse gallen, 4e editie, 
herzien en bewerkt door Hans C. Roskam 
met illustraties van Han Alta en Michael 
Bloxham. KNNV Uitgeverij.

Lambinon J 2013. Boekbespreking Guide des 
Galles de France et d’Europe. Natura Mo-
sana 65(2): 49-52.

Skuhravá M, V Skuhravý, P Dauphin & R Cou-
tin 2005. Les Cécidomyies de France. Me-
moires de la Société Linnéenne de Bor-
deaux 5: 1-212.

Hans C. Roskam
Instituut Biologie, Leiden Universiteit

Promotie
Of dwarves and giants – How large  
herbivores shape arthropod commu- 
nities on salt marshes 
Roel van Klink, Rijksuniversiteit Groningen, 

promotiedatum 20 juni 2014

In natuurbeheer worden steeds vaker 
grote grazers ingezet met als doel om 
plantensoortenrijke, open landschappen 
te behouden. Hierin worden de belangen 
van insecten en andere geleepotigen dik-
wijls over het hoofd gezien, ondanks het 
feit dat dit de meest soortenrijke groep 
meercellige organismen op aarde is. 

Ook op kwelders worden vaak grote 
grazers ingezet om te voorkomen dat 
de vegetatie verandert in een monotone 
dominantie van het hoge, taaie gras zee-
kweek (Elytrigia atherica). Kwelders zijn de 
buitendijkse graslanden die regelmatig 
tijdens hoge vloeden door zeewater over-
stromen. De planten en ongewervelden 
die hier leven zijn doorgaans goed aan- 

gepast aan deze extreme omstandig-
heden en de meeste soorten komen 
dan ook alleen op kwelders voor. Er zijn 
zelfs soorten die alleen voorkomen op 
de kwelders van Noordwest-Europa, en 
daarom heeft Nederland een grote ver-
antwoordelijkheid voor het behoud van 
deze soorten. 

De Nederlandse kwelders worden 
al zo’n 2600 jaar door mensen gebruikt, 
vooral in de vorm van beweiding met 
vee. Nadat in de tweede helft van de 
vorige eeuw de beweiding van kwelders 
op veel plaatsen niet meer rendabel was, 
werd er op veel plaatsen mee gestopt. 
Op de kwelders van Noord-Duitsland 
werd dit juist gedaan om redenen van 
natuurbeheer. Hierdoor werd gaandeweg 
duidelijk dat het stoppen van beweiding 
tot gevolg zou hebben dat grote delen 
van de kwelders overwoekerd zouden 
raken door zeekweek, en dat daardoor 
veel plantensoorten en de daaraan ge-
bonden insecten zouden verdwijnen. 
Om dit te voorkomen is beweiding met 

lage dichtheden met succes ingezet om 
de overwoekering tegen te gaan en plan-
tensoortenrijkdom te herstellen. Het is 
echter niet duidelijk hoe beweiding het 
beste ingezet kan worden, met vooral 
ook de in acht name van de belangen 
van ongewervelden en vogels, twee 
groepen die tot nu toe beperkt aandacht 
hebben gekregen bij beweidingsonder-
zoek.

Om deze reden is aan de Friese vas-
telandskust, in het door de Friese land-
schapsorganisatie It Fryske Gea beheerde 
terrein Noord Friesland Buitendijks, een 
grootschalige beweidingsproef opgezet 
met vijf behandelingen: paardenbewei-
ding en runderbeweiding, elk in twee 
dichtheden: één dier per hectare en een 
half dier per hectare, en rotatiebeheer 
met jaarlijkse rotatie van één rund per 
hectare en geen beweiding. De effecten 
van deze beweiding zijn in eerdere proef-
schriften onderzocht voor planten en 
vogels, terwijl in mijn proefschrift verslag 
wordt gedaan aan geleedpotigen. 
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Er is veel minder onderzoek gedaan 
naar de effecten van beweiding op ge-
leedpotigen dan op planten. Dit geldt 
niet alleen voor kwelders, maar voor alle 
beweide ecosystemen wereldwijd. Om 
deze reden heb ik in samenwerking met 
onderzoekers van mijn eigen en andere 
universiteiten een overzicht gemaakt 
van de tot 2013 verschenen literatuur. In 
totaal hebben we 140 studies gevonden, 
waarvan er 24 geschikt waren om de ef-
fecten van beweiding op soortenrijkdom 
van ongewervelden te vergelijken met 
die van plantensoortenrijkdom. 

We vonden dat soortenrijkdom van 
ongewervelden gemiddeld negatief be-
invloed werd door beweiding, terwijl 
planten even vaak positief afs negatief 
beïnvloed werden. Bovendien was er een 
positief, maar zeer zwak verband tussen 
respons van plantensooretnrijkdom en 
die van ongewervelden. 

Dit gegeven noopte ons tot het uit-
zoeken van de redenen dat soortenrijk-
dom van ongewervelden zo vaak negatief 
wordt beïnvloed. Hiertoe hebben we een 
mechanistisch raamwerk ontworpen van 
hoe ongewervelden worden beïnvloed 
door grote herbivoren (figuur 1). Vijf me-
chanismen bleken belangrijk. Directe 
effecten, zoals de beschikbaarheid van 
mest, kadavers en levend weefsel zullen 
positieve effecten hebben op de soorten 
die daarvan afhankelijk zijn, maar an-
derzijds zullen vertrapping en ingestie 
negatieve effecten hebben. Ten tweede 
wordt de structuur van de vegetatie sterk 
beïnvloed door grote grazers. In korte 
vegetatie met veel kale grond zal de 
temperatuur hoog kunnen oplopen, wat 
voor veel soorten positief is, anderzijds 

biedt hoge vegetatie bescherming tegen 
predatoren, mogelijkheden om verticaal 
verschillende niches te bezetten, en zijn 
er meer belangrijke plantenstructuren 
aanwezig, zoals bloemen. Het ligt daarom 
voor de hand dat in een door grote gra-
zers gecreeërd mozaiek van hoge en 
lage vegetatie de soortenrijkdom aan 
ongewervelden het hoogst zou moeten 
zijn, maar helaas is hiervoor niet veel 
bewijs. In mijn onderzoek heb ik deze 
hypothese zelf ook op kwelders getest, 
maar er geen bewijs voor gevonden. 
Ten derde beïnvloeden grote grazers de 
plantendiversiteit, waarbij doorgaans 
meer plantensoorten aanwezig zijn 
onder beweiding. Dit betekent echter 
niet per se dat de insectensoorten die 
van deze planten afhankelijk zijn er ook 
daarwerkelijk gebruik van kunnen ma-
ken, bijvoorbeeld omdat de benodigde 
structuren niet aanwezig zijn, of juist 
omdat het microklimaat ongeschikt is. 
Een vierde meachanisme loopt via de 
bodem. Grote grazers oefenen druk uit op 
de bodem, waardoor deze verdicht kan 
raken. Onduidelijk was of dit effecten zou 
hebben op bovengrondse fauna, en in 
tijdens mijn onderzoekzijn hier ook geen 
aanwijzingen voor gevonden. Het laatste, 
en eveneens weinig onderzochte aspect 
is verandering in de interacties tussen 
soorten ongewervelden. Het is voorge-
steld dat grote herbivoren een verkorting 
van voedselketens zouden veroorzaken, 
doordat de minder abundante soorten 
hoog in de keten het eerste zullen ver-
dwijnen, maar hiervoor is weinig experi-
menteel bewijs voor handen.

Aan de hand van dit mechanistische 
raamwerk blijkt dat natuurbeheer met 
behulp van grote grazers alleen positieve 
effecten op soortenrijkdom van onge-
wervelden kan hebben als de gecreëerde 
heterogeniteit in vegetatietypen en  
plantensoorten groot genoeg is om de  
negatieve effecten teniet te doen. De 
kans dit te bereiken is het grootst onder 
de volgende beheeropties: een mozaiek 
van verschillende beweidingsregimes, 
onder beweiding met lage dichtheden, 
of onder rotatiebeheer met cycli van een 
jaar of meer.

Om meer grip te krijgen op de speci-
fieke situatie op de kwelders heb ik bij 
aanvang van de beweidingsproef een 
vergelijking gemaakt tussen de gemeen-
schappen van spinnen, loopkevers en 
oeverwantsen op beweide en onbeweide 
kwelders van Noord Friesland Buiten-
dijks en Schiermonnikoog langs de 
gehele overstromingsgradient. Hieruit 
bleek dat de soorten die niet specifiek 
aan kwelders gebonden zijn met een 
toename in overstromingsfrequentie snel 
in soortenrijkdom afnemen, vooral op 

de beweide kwelder. De soorten die aan 
kwelders gebonden zijn lieten het tegen-
overgestelde patroon zien, en hadden de 
meeste variatie op de lage, onbeweide 
kwelder. 

Op drie kwelders in de Duitse deel-
staat Sleeswijk-Holstein liggen al ruim 
20 jaar beweidingsproeven met drie 
verschillende dichtheden schapen (onbe-
weid, matige dichtheid, hoge dichtheid). 
Dit bood een kans om de langetermijn- 
effecten van deze verschillende dicht- 
heden te bestuderen. 

Onder matige dichteden bleken de 
schapen stabiele mozaïeken van hoge 
en lage vegetatie te hebben gecreëerd, 
doordat ze regelmatig terugkeren naar 
reeds afgegraasde vegetatie die daarna 
nutriëntenrijk weer aangroeit, en andere 
stukken links laten liggen. In tegenstel-
ling tot de hieboven al genoemde ver-
wachting vond ik niet dat in mozaïeken 
hogere soortenrijkdom van ongewervel-
den herbergden dan de homogeen hoge, 
onbeweide vegetatie. Wel bevatten de 
mozaïeken veel meer soorten dan de de 
homogeen kort gegraasde vegetatie on-
der hoge dichtheden schapen. De meeste 
soorten insecten en spinnen bleken een 
duidelijke voorkeur te hebben voor òf 
hoge òf lage vegetatie, en slechts een 
klein deel van de soorten bereikte hoog-
ste dichtheden in de vegetatiemozaïeken. 
Voor de soorten die aan kwelders gebon-
den zijn bleek dat dit vooral te danken 
was aan de hoge dichtheden an hun 
waardplanten zeealsem (Artermisia mari-
tima) en zilte rus (Juncus gerardii), die door 
de schapen vermeden werden. 

Om meer grip te krijgen op de me-
chanismen waarmee grote grazers eco-
systemen beïnvloeden heb ik in samen-
werking met verschillende collegas een 
manipulatieexperiment opgezet om de 
effecten van het afgrazen van vegetatie 
en verdichting van de bodem te vergelij-
ken. Hiertoe hebben we op de onbeweide 
kwelder van Noord Friesland Buitendijks 
drie behandelingen uitgevoerd: bodem-
verdichting met behulp van een tril-
stamper (jaarlijks), maaien met een bos-
maaier (maandelijks), en zowel maaien 
als verdichten. Dit hebben we vergeleken 
met een onbehandelde controle en met 
de langduring beweide kwelder (1 rund/
ha) in het beweidingsexperiment. 

Er bleken grote verschillen te bestaan 
in de effecten van onze behandelingen 
op planten, bodemfauna (mijten en 
springstaarten) en bovengrondse fauna 
(spinnen en kevers). De bovengrondse 
fauna reageerde alleen op de maai- 
behandeling, terwijl de bodemfaunage-
meenschap vooral werd beïnvloed door 
bodemverdichting. De plantengemeen-
schap werd door beide behandelingen 
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beïnvloed, hoewel het effect van maaien 
veel groter was dan het effect van bo-
demverdichting. In geen van de drie 
groepen was na behandeling de soor-
tensamenstelling gelijk aan die van de 
beweide kwelder, hoewel vooral de plan-
tengemeenschap een duidelijke trend in 
die richting liet zien. We concluderen dat 
op kwelders bodemcompactie een tot nu 
toe onderschatte bijdrage levert aan de 
effecten die grote grazers hebben op de 
flora en fauna. 

In het beweidingsexperiment aan de 
Friese vastelandskust heb ik onderzocht 
wat de effecten zijn van de verschillende 
beweidingsregimes op bloembezoekende 
insecten. Dit heb ik gedaan door langs 
transecten door elk proefveld zowel het 
bloemaanbod als de abundantie van 
bloembezoekende insecten (vlinders, 
hommels en zweefvliegen) te registreren. 

Paardenbeweiding met hoge dichthe-
den bleek desastreus voor zowel het bloe-
maanbod als de bloembezoekers. Zeer 
positief voor de bloembezoekers waren 
beweiding met lage dichtheden paarden 
of koeien, en vooral ook de onbeweide 

jaren in het rotatiebeheer. De bepalende 
factor hiervoor bleek te zijn het aanbod 
aan bloemen, en in het bijzonder hoge 
composieten zoals zulte (Aster tripolium), 
akkerdistel (Cirsium arvense) en reukloze 
kamille (Tripleurospermum maritimum). De 
hoeveelheid bloemen van deze planten-
soorten in combinatie met jaareffecten 
verklaarde 90% van de variatie in aantal-
len bloembezoekers, en dit lijkt dus een 
sterke indicator voor habitatkwaliteit 
voor bloembzoekers. 

Insecten en spinnen vormen voedsel 
voor veel vogelsoorten, maar worden zo-
als hierboven is gebleken sterk beinvloed 
door grote grazers. We waren daarom 
geïnteresseerd in de keuze van dieet en 
foerageerlocaties van broedende graspie-
pers (Anthus pratensis). 

Door analyse van de uitwerpselen 
bleek dat de grotere spinnen (>5mm) en 
rupsen het belangrijkste voer van gras-
pieperkuikens op de kwelder vormen. 
Deze groepen waren aanzienlijk meer 
vertegenwoordigd in de uitwerpselen 
dan in de bemonsterde vegetatie, terwijl 
andere groepen zoals kleine kevertjes 

en spinnentjes (<5mm), die vaak zeer 
talrijk zijn op de kwelder, niet werden 
gegeten. We hadden verwacht dat gras-
piepers zouden foerageren in vegetatie 
met veel overgangen tussen hoge en lage 
vegetatie, zodat ze zich makkelijk kun-
nen voortbewegen in de korte vegetatie, 
terwijl hun prooien vooral in de hoge 
vegetatie zitten. Dit bleek echter niet 
het geval. We vonden dat de graspiepers 
foerageerden in relatief homogene vege-
tatie, maar vonden geen verschil in ve-
getatiehoogte tussen de foerageerlocatie 
en controleplekken. Dit laat zien dat het 
ontstaan van een mozaïek van hoge en 
lage vegetatie niet per se positief hoeft  
te zijn voor alle soorten, maar duidelijk  
is ook dat meer onderzoek nodig is naar 
de eigenschappen van de vegetatiemo- 
zaïeken en hun belang voor vogels en 
hun prooi. 

Om te begrijpen hoe herbivore insec-
ten reageren op de modificatie van hun 
waardplant en microklimaat is in de be-
weidingsproef op de kwelders van Noord 
Friesland Buitendijks gekeken naar de 
effecten van beweiding op de insecten 
die leven op zulte. Hier bleek het rotatie-
beheer tijdens onbeweide jaren wederom 
erg positief, omdat er per plant meer 
soorten insecten voorkwamen dan on-
der zowel runderbeweiding als langdurig 
onbeweid laten. De verklaring hiervoor 
bleek vooral te liggen in het gewicht van 
de plant, dat goed correleerde met het 
aantal bloemen en dus de grootte van de 
plant. 

Om te kijken in hoeverre deze resul-
taten ook gelden voor andere planten 
heb ik een manipulatiestudie uitgevoerd 
met manipulatie van biomassa (knippen) 
en microklimaat van vijf kwelderplanten: 
zulte, zeelalsem, zeeweegbree (Plantago 
maritima), kweldergras (Puccinellia mari-
tima) en rood zwenkgras (Festuca rubra). 
Voor zulte bleek wederom grootte van de 
plant de belangrijskte verklarende factor 
voor de dichtheid aan herbivore insec-
ten, en de grootte werd vooral bepaald 
door de knipbehandeling. Voor zeealsem 
waren er ook sterke aanwijzingen dat de 
grootte van belang was, maar deze werd 
vooral bepaald door beschaduwing door 
de omringende vegetatie. Tijdens de ves-
tiging van deze plant is het dus van be-
lang om voldoende licht ter beschikking 
te hebben, maar de volwassen planten 
zijn relatief goed bestand tegen overwoe-
kering door hoge grassen. De fauna van 
kweldergras en rood zwenkgras daaren-
tegen werd nauwelijks beïnvloed door de 
grootte van de plant, maar temeer door 
het microklimaat. Er waren dan ook meer 
insecten per plant op de planten die niet 
in de schaduw van de omringende vege-
tatie stonden. Op zeeweegbree werden 1. Een mechanistisch raamwerk over hoe grote herbivoren invloed hebben op ongewervelden.
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om onduidelijke redenen helemaal geen 
insecten gevonden, ondanks dat deze 
soorten wel op deze kwelder aanwezig 
zijn. 

Het doel van beheer van kwelders 
dient het behoud van alle soorten 
planten, ongewervelden en vogels die 
gebonden zijn aan kwelders te zijn. 
Omdat mijn onderzoek heeft duidelijk 
gemaakt dat het onwaarschijnlijk is dat 
alle soorten in hun behoeften kunnen 
worden tegemoetgekomen binnen één 
beheervorm, zal het nodig zijn om zowel 
beweide als onbeweide kwelders naast 
elkaar te behouden. Het is daarin van be-
lang om vast te stellen hoe die beweiding 
het beste plaats kan vinden. Hieronder 
bespreek ik de effecten van verschillende 
beheerkeuzes. 

Stoppen met beweiding zal tot gevolg 
hebben dat grote delen van de kwelder 
worden gedomineerd door zeekweek. 
Slechts enkele plekken met slechte afwa-
tering zullen niet worden gedomineerd, 
maar dit biedt wel zeer gunstige moge-
lijkheden voor veel soorten ongewervel-
den. Ook in de door zeekweek gedomi-
neerde vegetatie kunnen veel soorten 
voorkomen, maar kleine waardplanten 
en hun fauna zullen verdwijnen, en het 
is onduidelijk of dit proces omkeerbaar 
is. Beweiding is dan ook nodig om deze 
soorten plaats te bieden. 

Er is weinig bewijs dat de keuze van 
het soort vee dat gebruikt wordt bij be-
weiding van belang is voor ongewervel-
den, ondanks aangetoonde verschillen 
in activiteit en dieet. Omdat de paarden 
gebruikt in het onderzoek op de Friese 
kwelders zwaarder waren, en ongeveer 
1,7 maal zo veel tijd per dag besteed-
den aan grazen als de runderen, is het 
waarschijnlijk dat gevonden verschillen 
tussen paarden en runderbeweiding te 
wijten zijn aan dit verschil in biomassa 
per hectare. Dit is in overeenstemming 
met literatuur. 

Keuze van de beweidingsdichtheid, 
daarentegen, heeft grote gevolgen voor 
ongewervelden. Terwijl beweiding met 
hoge veedichtheden geen waarde heeft 
voor de bescherming van ongewervelden, 
heeft beweiding met matige dichtheden 
positieve effecten, vooral op de fauna 
van de planten die vermeden worden. Bij 
beweiding met lage dichtheden zullen 
veel soorten ongewervelden profiteren, 
maar zal zeekweek waarschijnlijk wel 
uitbreiden. 

Rotatiebeheer is in mijn onderzoek 
als veelbelovende beheervariant naar bo-
ven gekomen, hoewel de langetermijnef-
fecten nog niet goed bekend zijn. Tijdens 
onbeweide jaren krijgen gevoelige plant- 
en diersoorten de mogelijkheid om grote 
populaties op te bouwen, wat ze kan buf-

feren tegen de negatievere omstandighe-
den tijdens beweide jaren. Voor soorten 
die baat hebben bij beweiding geldt het 
omgekeerde. Bij de keus van beweidings-
dichtheid gedurende beweide jaren zal 
rekening moeten worden gehouden met 
zeer negatieve effecten van hoge dicht-
heden, en het is aan te bevelen om niet 
de hoogste dichtheden te gebruiken, om-
dat veel populaties dat niet zullen overle-
ven. Mijn persoonlijke observatie was dat 
één rund per hectare waarschijnlijk geen 
negatieve gevolgen heeft, maar een zelf-
de dichtheid aan paarden hoogstwaar-
schijnlijk wel. Ook is het waarschijnlijk 
dat zeekweek een bepaalde mate van 
uitbreiding zal laten zien, maar dat heeft 
waarschijnlijk positieve effecten op veel 
soorten ongewervelden.

Wanneer beheer wordt uitgevoerd is 
het van belang om de effecten van dit be-
heer op de doelsoorten te volgen. Omdat 
voor het monitoren van gemeenschap-
pen van ongewervelden veel tijd en ex-
pertise nodig zijn, is het voor managers 
van belang om gemakkelijk meetbare 
indicatoren te kunnen volgen. Uit mijn 
onderzoek zijn enkele betrouwbare indi-
catoren voor de habitatkwaliteit voor een 
aantal soorten ongewervelde naar voren 
gekomen: 
•   Voor ongewervelden die afhankelijk 

zijn van voor vee slecht eetbare 
waardplanten (zeealsem, zeerus en 
onder schapenbeweiding ook zilte rus) 
is bedekkingspercentage van deze 
soorten een goede indicator van hun 
soortenrijkdom. Voor veel andere 
plantensoorten, en in het bijzonder 
grassen, is bedekkingspercentage een 
slechte voorspeller van de soorten die 
erop kunnen voorkomen.

•   Voor bloembezoekers en de soorten 
die leven van zulte is het aantal bloe-
men een betrouwbare indicator voor 
hun dichtheden. Het aantal bloemen 
per plant correleert sterk met het aan-
tal insecten dat er op kan leven, en het 
aantal bloemen (geschat in abundan-
tieklassen) per beheerseenheid is een 
betrouwbare indicator van het aantal 
bloembezoekers dat erop kan leven. 
Er zal echter wel rekening gehouden 
moeten worden met de aanwezigheid 
van andere hoge kwaliteitnectarbron-
nen zoals lamsoor (Limonium vulgare) 
en engels gras (Armeria maritima).

Samengevatte aanbevelingen voor be-
scherming van ongewervelden op kwel-
ders: 
•   Beweiding met hoge dichtheden gra-

zers (1 paard / 1.5 rund / 10 schapen 
ha-1) heeft geen waarde voor de  
bescherming van ongewervelden. 

•  Onbeweide kwelders, zelfs die gedomi-

neerd worden door zeekweek of zout-
melde (Atriplex portulacoides), hebben 
waarde voor ongewervelden, zoals het 
endemische klokspinnetje (Praestigia 
duffeyi) dat alleen voorkomt op onbe-
weide lage kwelders. 

•  Er zijn veel aanwijzingen dat het stop-
pen van beweiding voor korte perio-
den, zoals bij rotatiebeheer, erg posi-
tief is voor ongewervelden. De periode 
waarin de kwelder onbeweid blijft kan 
meerdere jaren duren, maar het moet 
bedacht worden dat zodra er planten-
soorten verdwijnen, hun geassocieer-
de fauna ook zal verdwijnen. Ook moet 
bedacht worden dat zodra beweiding 
wordt hervat de dichtheid aan grazers 
bepaalt of en welke van de opgebouw-
de populaties kunnen overleven. 

•  Onder beweiding met matige dichthe-
den (0.5 paard / 1 rund / 3-4 schapen 
ha-1) zal een mozaïek van hoge en 
lage vegetatie ontstaan waarvan voor 
vee slecht eetbare plantensoorten zo-
als zeealsem en russen en hun fauna 
kunnen profiteren

•  Beweiding met lage dichtheden (0.5 
koe / 1-3 schapen ha-1) kan positief 
zijn voor door vee geprefereerde plan-
tensoorten zoals zulte, maar geeft wel 
ruimte aan de uitbreiding van zee-
kweek.

•  Mijn aanbeveling is dat deze laatste 
vier beheersopties ten alle tijden op de 
kwelder aanwezig zijn zodat de moge-
lijkheden voor alle doelsoorten ge-
maximaliseerd worden. Een mozaïek 
van beheersvormen dat onderling ro-
teert over een periode van tientallen 
jaren zou de bescherming van kwel-
dersoorten moeten waarborgen.

Er is nog veel onbekend over het beheren 
van kwelders voor planten, vogels, en 
vooral ongewervelden. Het eerste en be-
langrijkste aspect dat meer aandacht ver-
dient zijn de langetermijnseffecten van 
de verschillende beheervormen op de 
Friese kwelders. In het bijzonder zal het 
van belang zijn te onderzoeken wat de 
effecten van het veelbelovende rotatiebe-
heer zullen zijn op de lange termijn.

Ten tweede heb ik slechts de effecten 
op een beperkte groep ongewervelden 
kunnen onderzoeken, terwijl enkele zeer 
soortenrijke groepen zijn blijven liggen: 
bijvoorbeeld vliegen en parasitaire wes-
pen. Het zal een zware taak zijn om deze 
soorten bij beheer te betrekken. 

Ten derde zal het zeer belangrijk 
zijn om goede indicatoren voor de ha-
bitatkwaliteit voor ongewervelden te 
ontwerpen. Mijn onderzoek heeft enkele 
indicatoren opgeleverd, maar voor de 
meerderheid van de soorten zijn die nog 
niet voorhanden. 
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Ten slotte is het nodig om de habi-
tateisen van een aantal zeldzame aan 
kwelders gebonden soorten vast te stel-
len. Het gaat hier bijvoorbeeld om de 
zeldzame zilte bontloper (Acupalpus ele-

gans, Carabidae) en de kwelderpistoolmot 
(Aristotelia brizella) en het schorzandvleu-
geltje (Scrobipalpa samadensis) die zich 
respectievelijk voeden met de niet zeld-
zame halofieten engels gras en zeeweeg-

bree. Het kennen van de habitateisen van 
deze soorten zal hun bescherming ten 
goede komen.

Verenigingsnieuws 

Tijdelijk verminderde toegan- 
kelijkheid insectencollectie 
Naturalis door herinrichting
In het kader van een efficiënter gebruik 
van het vloeroppervlak zullen het ko-
mende jaar in alle insectendepots van 
Naturalis de loketten (regalen) vervangen 
gaan worden door rolkasten. Deze enor-
me logistieke operatie duurt van juni 
2014 tot en met augustus 2015. In deze 
periode zullen alle 85.000 insecten lades 
tenminste één maar vaak ook twee keer 
verplaatst worden. De collecties die nu in 
zeven depots in de toren van het Natura-
lis-gebouw aan de Darwinweg en deels 
ook nog in het gebouw aan de Raamsteeg 
staan, worden tijdens de herinrichting in 
zes depots samengebracht. 

De herinrichting met rolkasten wordt 

ook gebruikt om een begin te maken met 
de integratie (op ladeniveau) van de col-
lecties van ZMA en RMNH. Afhankelijk 
van de groep zal deze integratie tot een 
hoger of lager hiërarchisch niveau door-
gevoerd worden. Voor alle ordes geldt 
dat de Nederlandse collectie apart wordt 
opgesteld, vaak als geheel aan het begin 
van een orde, soms apart bij ieder taxon. 
Integratie wordt vergemakkelijkt doordat 
de rolkasten het mogelijk maken ZMA- 
en RMNH-lades (van resp. 30 × 40 cm en 
40 × 50 cm) zowel in verticale als in hori-
zontale richting door elkaar te zetten.

Er wordt naar gestreefd om de over-
last als gevolg van deze logistieke ope-
ratie voor de gebruikers van de collectie 
zoveel mogelijk te beperken. Dit betekent 
dat leenaanvragen zoveel mogelijk op de 

gebruikelijke manier worden afgehan-
deld en bezoekers in principe ook wel-
kom zijn. Echter voor iedere deelcollectie 
geldt dat er een periode is variërend van 
3 tot 12 maanden waarin de collectie niet 
toegankelijk is. In de onderstaande tabel 
wordt per deelcollectie aangegeven om 
welke periode het gaat.

Voor meer informatie over de herin-
richting en een verdere toelichting op  
de toegankelijkheid van de collectie kunt 
u zich richten tot entomologiecollectie@
naturalis.nl, de collectiebeheerders of  
tot het afdelingshoofd entomologie  
(luc.willemse@naturalis.nl; 071-7517351)

Luc Willemse
Afdelingshoofd Collectie Entomologie  

bij Naturalis Biodiversity Center

Toegankelijkheid insectencollectie Naturalis tijdens de herinrichting insectendepots 2014-2015.

orde/groep (alfabetisch) deelcollectie depot Naturalis-toren ontoegankelijk

  oud nieuw begindatum einddatum

Coleoptera ZMA 8R 8L 01-04-2015 01-08-2015
Coleoptera RMNH 11L 8L 01-06-2015 01-08-2015
Diptera ZMA 8R 8R 01-04-2015 01-06-2015
Diptera RMNH 10L 8R 01-06-2014 01-06-2015
Hemiptera RMNH 10R 10L 01-07-2014 01-09-2014
Hemiptera ZMA 8R 10L 01-07-2014 01-09-2014
Hymenoptera RMNH 10L 10R 01-06-2014 01-11-2014
Hymenoptera ZMA 8R 10R 01-09-2014 01-11-2014
Kleine Orden RMNH 10R 10R 01-06-2014 01-11-2014
Kleine Orden ZMA 8L 10R 01-09-2014 01-11-2014
Lepidoptera - Heterocera RMNH 9R 9L 01-11-2014 01-02-2015
Lepidoptera - Heterocera ZMA 8L 9L 01-11-2014 01-02-2015
Lepidoptera - Rhopalocera RMNH 9L 9R 01-09-2014 01-04-2015
Lepidoptera - Rhopalocera ZMA 8L 9R 01-11-2014 01-04-2015
Odonata RMNH 10R 10L 01-07-2014 01-09-2014
Odonata ZMA 8R 10L 01-07-2014 01-09-2014
Orthoptera s.l. RMNH 10R 8R 01-06-2014 01-06-2015
Orthoptera s.l. ZMA RS 8R 01-06-2014 01-06-2015


