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cDNA-sequenties werden gekloneerd 
uit Deense aardvlolijnen. Deze wer-
den β-glucosidase A, B en C genoemd. 
β-glucosidase C werd alleen aangetrof-
fen in de resistente lijnen en niet in de 
gevoelige lijn. Vervolgens testten we of 
recombinante β-glucosidase C in staat 
was om de meest voorkomende en meest 
effectieve saponine in B. vulgaris G-type, 
hederagenin cellobioside, af te breken. 
Wanneer het eiwit β-glucosidase C tot 
expressie werd gebracht in een insec-
tencellijn, bleek β-glucosidase C in staat 
om één glucose eenheid te hydrolyseren 
van hederagenin cellobioside. Dit sug-
gereert dat de tot expressie gebrachte 
β-glucosidase C de insectenafwerende 
saponinen kan deglycosyleren en wel-
licht een rol speelt in het vermogen van 
de resistente aardvlooien om B. vulgaris 
G-type het hele jaar door te gebruiken als 
waardplant. Daarna is een segregerende 
aardvlofamilie gecreëerd waarin het na-
geslacht verschilde in resistentiegenoty-
pe. Wederom werden β-glucosidase cDNA 
sequenties gekloneerd om te onderzoeken 
of er een duidelijk verschil bestond in het 
voorkomen van deze β-glucosidasen in re-
sistente en gevoelige individuen van één 
familie. Ditmaal waren cDNA sequenties 
van β-glucosidasen A, B and C allen aan-
wezig in zowel resistente als gevoelige 
individuen, hoewel er significant minder 
varianten van de β-glucosidase C cDNA 
sequentie werden gevonden in gevoelige 
individuen dan  
in resistente individuen. Derhalve blijft 
de genetische basis van de aardvloresis- 
tentie nog onopgehelderd. Voor meer dui-
delijkheid hieromtrent moet onderzocht 
worden of het β-glucosidase C eiwit ook 
in staat is hederagenin cellobioside te in-
activeren door de andere glucose eenheid 
te hydrolyseren en of er een verschil is in 
β-glucosidase C enzymactiviteit tussen 
de resistente en gevoelige aardvlo-types. 

Vervolgens heb ik onderzocht of de 
frequenties van resistente kevers daal-
den in populaties die zich bevinden op 
andere waardplanten dan B. vulgaris 
G-type, zoals eerder werd gesuggereerd 
door bevindingen in het veld. Ook onder-
zocht ik of de frequenties van resistente 
kevers op andere waardplanten dan  
B. vulgaris G-type significant veranderden 
binnen een aardvloseizoen. De frequen-
tie resistente kevers bleek significant te 
variëren tussen de jaren, maar ik vond 
geen bewijs voor een verdere daling in de 
frequentie resistente kevers op andere 
waardplanten dan B. vulgaris G-type, 
wat men zou verwachten als er selectie 
plaatsvindt tegen resistentie op andere 
waardplanten dan B. vulgaris G-type. 
Verder bleek dat de frequentie resistente 
kevers significant varieerde binnen een 

aardvloseizoen. Dit onderzoek laat zien 
dat relatieve frequenties van aardvlore-
sistentiefenotypes op andere waard- 
planten dan B. vulgaris G-type erg dyna-
misch zijn, zowel binnen als tussen jaren. 
Het is daarom belangrijk dat men door 
het seizoen heen bemonstert als men de 
veranderingen in resistentiefrequenties 
in insecten wil monitoren in natuurlijke 
systemen. 

Daarna heb ik een populatiegenomics 
aanpak gebruikt om te onderzoeken of 
de waargenomen geografische verdeling 
van de aardvloresistentie tegen de afweer 
van B. vulgaris G-type in aardvlopopula-
ties geheel kan worden verklaard door 
factoren die alleen betrekking hebben 
op genoombrede invloeden zoals mi-
gratie, of dat locus-specifieke factoren 
zoals selectie ook een rol spelen in de 
waargenomen geografische verspreiding 
van resistente fenotypes. Eerst werden 
neutrale microsatellieten gebruikt om 
de genetische differentiatie van de delen 
van het genoom te achterhalen die alleen 
onder invloed staan van genoombrede 
processen. Aansluitend werd het niveau 
van neutrale genetische differentiatie 
vergeleken met de genetische differen- 
tiatie die gevonden werd voor de resis-
tentie-eigenschap. De resistentie-eigen-
schap vertoonde een uitschieter in een 
index voor differentiatie in paarsgewijze 
vergelijkingen tussen aardvlopopulaties 
op B. vulgaris en die op S. arvensis, wat 
betekent dat het niveau van genetische 
differentiatie significant hoger was dan 
verwacht werd als de resistentie-eigen-
schap alleen genoombrede effecten zou 
ondervinden. Daarnaast was de resisten-
tie-eigenschap ook een uitschieter in de 
paarsgewijze vergelijking tussen popula-
ties op S. arvensis, wat een aanwijzing is 
dat de resistentie-eigenschap ook onder 
selectie staat in populaties die zich be-
vinden op andere waardplanten dan  
B. vulgaris G-type. 

Tevens onderzocht ik of de homologe 
β-glucosidase B en C sequenties die ik ge-
vonden had overeen kwamen met twee 
allelen van het resistentiegen, vanwege 
hun overeenkomst en hun aanwezig-
heid in de onderzochte aardvlolijnen. 
De sequentie van β-glucosidase C was tot 
dan toe alleen aangetroffen in resistente 
individuen, dus we veronderstelden dat 
dit het dominante resistentie allel was en 
de sequentie van β-glucosidase B werd 
verondersteld overeen te komen met het 
gevoelige allel. Om te onderzoeken of 
dit veronderstelde PneR-gen (van Phyl-
lotreta nemorum R-gen) het resistentie 
gen is, vergeleken we eerst direct het 
resistentie fenotype van verzamelde ke-
vers van populaties op B. vulgaris G-type 
en S. arvensis met het PneR-gen geno-

type dat we afleidden met behulp van 
primers ontwikkeld om β-glucosidase B 
en C aan te tonen. Het fenotype van de 
aardvlooien kwam niet overeen met het 
genotype. Ook week de frequentie van 
heterozygoten en homozygoten voor het 
PneR-gen genotype niet significant af 
van het Hardy-Weinberg-Evenwicht wat 
impliceert dat locus-specifieke effecten 
geen invloed hebben op het veronder-
stelde PneR-gen. Daaropvolgend werd 
een populatiegenomicsaanpak gebruikt 
waarbij ook de geschatte genetische dif-
ferentiatie van het kandidaatgen werd 
meegenomen in de analyse. Het veron-
derstelde PneR-gen gedroeg zich net als 
de neutrale loci in de analyse terwijl de 
resistentie eigenschap een uitschieter 
was in de meeste paarsgewijze vergelij-
kingen tussen aardvlo populaties. Hieruit 
volgt dat als beide sequenties allelen  
zijn van hetzelfde gen, dit kandidaatgen 
dan niet direct verantwoordelijk is voor 
aardvloresistentie tegen de afweer van  
B. vulgaris G-type. 

Mijn resultaten laten zien dat com-
plexiteit van genetische processen, of 
het nu genoomwijde of locus specifieke 
zijn, lokale adaptatie en de distributie 
van een resistentie eigenschap in insec-
ten in natuurlijke populaties beïnvloedt. 
Verder laat dit onderzoek zien dat ook 
geografische en seizoensbrede variatie in 
allelfrequenties in acht moeten worden 
genomen wanneer men coevolutie tus-
sen plant en insect bestudeert aan de 
hand van adaptieve eigenschappen. Een 
multidisciplinaire aanpak zoals in mijn 
proefschrift is gebruikt, is waardevol voor 
onderzoek aan plant-insectinteracties, 
inclusief toegepast onderzoek zoals naar 
de potentie van waardplanten als ‘vang-
planten’ (dead-end traps) voor insecten 
en het voorkomen en inperken van resis-
tentie-ontwikkeling door plaaginsecten 
tegen de afweer van gewassen.

Through arthropod eyes - gaining  
mechanistic understanding of calcare-
ous grassland diversity
Toos van Noordwijk, Radboud Universiteit, 

promotiedatum 26 augustus 2014

Antropogene invloeden hebben in de af-
gelopen eeuw geleid tot een sterke afna-
me van de biodiversiteit. Deze afname 
vormt niet alleen een bedreiging voor het 
voortbestaan van de rijkdom aan levens-
vormen op aarde, maar kan bovendien 
verstrekkende gevolgen hebben voor het 
functioneren van ecosystemen en de  
onmisbare diensten die deze systemen 
leveren. Inmiddels worden op diverse 
plekken pogingen gedaan om de achter-
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uitgang in biodiversiteit te stoppen door 
bescherming en herstel van natuur. In 
half-natuurlijke ecosystemen, zoals kalk-
graslanden, wordt dit meestal gedaan 
door herinvoering van het oorspronkelij-
ke beheer dat leidde tot het ontstaan van 
deze ecosystemen. Het exact kopiëren 
van traditionele beheervormen is echter 
zelden mogelijk om praktische, sociale 
en economische redenen. Daarnaast 
biedt dit beheer onvoldoende tegenwicht 
aan de toegenomen atmosferische stik-
stofdepositie en de gevolgen van jaren-
lange verwaarlozing. Daar komt bij dat 
de landschappelijke context sterk is ver-
anderd. Waar een eeuw geleden half-na-
tuurlijke ecosystemen nog een groot deel 
van het agrarische landschap innamen, 
is hun oppervlakte nu gereduceerd tot 
sterk geïsoleerde snippers, ingesloten 
door intensieve landbouw. Om de biodi-
versiteit effectief te beschermen zijn 
nieuwe beheerstrategieën nodig, die een 
antwoord bieden op al deze bedreigingen 
en daarnaast ook praktisch uitvoerbaar 
en economisch haalbaar zijn. Het ont-
werpen van dergelijke beheerstrategieën 
vergt inzicht in de mechanismen die ten 
grondslag liggen aan de biodiversiteit in 
half-natuurlijke ecosystemen. Soortei-
genschappen lijken een geschikt instru-
ment te zijn om inzicht te krijgen in deze 
mechanismen. Immers, alleen individu-
en die voldoende zijn aangepast aan het 
heersende milieu kunnen overleven. Dit 
betekent dat de eigenschappen van lo-
kaal voorkomende soorten zijn gekop-
peld aan de heersende omgevingsfacto-
ren. Soorteigenschappen zijn echter niet 
onafhankelijk van elkaar ontstaan. Na-
tuurlijke selectie speelt zich af op het  

niveau van het individu en de fitness van 
een individu wordt bepaald door het ge-
combineerde effect van alle eigenschap-
pen samen. Hierdoor is het essentieel de 
samenhang tussen eigenschappen mee 
te wegen bij het bestuderen van de rela-
ties tussen soorten en hun omgeving. 

In dit proefschrift wordt beschre-
ven hoe soorteigenschappen en hun 
onderlinge samenhang inzicht kun-
nen geven in de relatie tussen soorten 
en hun omgeving. Ongewervelden in 
kalkgraslanden zijn hierbij gebruikt als 
voorbeeldsysteem. Kalkgraslanden zijn 
in potentie zeer rijk aan insecten en an-
dere ongewervelden, onder meer door de 
hoge plantensoortenrijkdom, het warme 
en gevarieerde microklimaat en de vari-
atie in vegetatiestructuur. Het areaal 
kalkgrasland in Noordwest-Europa is de 
afgelopen eeuw sterk achteruit gegaan. 
In de overgebleven gebieden wordt in 
toenemende mate natuurbeheer uitge-
voerd. Dit beheer heeft echter niet overal 
geleid tot het verwachte herstel van soor-
tenrijkdom. 

De onderzoeksvragen die in dit proef-
schrift worden behandeld zijn: 1) In wel-
ke mate heeft de afgelopen twee decen-
nia kalkgraslandbeheer geleid tot herstel 
van de karakteristieke gemeenschappen 
van ongewervelden in de Zuid-Limburgse 
kalkgraslanden? 2) Hoe kunnen soortei-
genschappen en hun interacties inzicht 
geven in de relaties tussen soorten en 
hun omgeving? 3) Hoe worden ongewer-
velden in kalkgraslanden beïnvloed door 
omgevingsfactoren, met name: terreini-
solatie, versnippering, vegetatiestructuur 
en microklimaat en verstoring veroor-
zaakt door het gevoerde natuurbeheer? 4) 
Welke herstelstrategieën zijn het meest 
effectief voor herstel van karakteristieke 
gemeenschappen van ongewervelden in 
Nederlandse kalkgraslanden? Deze vra-
gen worden behandeld aan de hand van 
onderzoek naar verschillende groepen 
ongewervelden. 

Om inzicht te krijgen in de effecten 
van hernieuwd kalkgraslandbeheer op 
ongewervelden zijn potvalvangsten die 
werden verzameld in 1988 en 2005 met 
elkaar vergeleken. De soortensamenstel-
ling was voor alle zeven onderzochte 
groepen aanzienlijk veranderd, maar de 
gevonden patronen varieerden sterk. 
Alleen onder de spinnen was er een 
significant grotere toename aan karak-
teristieke kalkgraslandsoorten dan aan 
overige soorten. De soortenrijkdom aan 
loopkevers nam significant af, terwijl de 
soortenrijkdom aan wantsen en miljoen-
poten toenam. Ook op regionaal niveau 
waren er grote verschillen in de ontwik-
keling van diversiteitspatronen. De re-
sultaten laten zien dat sommige groepen 

vooruit zijn gegaan sinds de herinvoering 
van het kalkgraslandbeheer, maar dat 
andere groepen niet hebben geprofiteerd 
of zelfs verder achteruit zijn gegaan. Om 
verder herstel te bewerkstelligen moet 
achterhaald worden welke knelpunten 
herstel in de weg staan en met welke 
beheervormen deze opgelost kunnen 
worden.

Analyses van soorteigenschappen 
zijn regelmatig ingezet om inzicht te krij-
gen in de relatie tussen soorten en hun 
omgeving. Tot nu toe werden hiervoor 
eigenschappen als onafhankelijke facto-
ren geanalyseerd. Dit is ook gedaan, in de 
hoop inzicht te krijgen in de factoren die 
bepalen welke soorten na herinvoering 
van het beheer voor- of juist achteruit 
gingen. Een aantal eigenschappen bleek 
een significant effect te hebben op de 
verandering in het voorkomen van soor-
ten. Het verklarend vermogen van deze 
losse eigenschappen was echter zeer laag 
en de patronen varieerden sterk tussen 
de geanalyseerde soortgroepen. Dit komt 
omdat eigenschappen niet onafhankelijk 
van elkaar opereren; de daadwerkelijke 
effect op de fitness van een eigenschap 
hangt af van de overige eigenschap-
pen van hetzelfde individu. Bovendien 
spelen in half-natuurlijke systemen een 
groot aantal processen tegelijkertijd, 
die zorgen voor net zoveel verschillende 
veranderingen in soortensamenstelling 
die tegelijkertijd tot uiting komen. Er 
zijn methoden ontwikkeld om deze twee 
tekortkomingen van traditionele eigen-
schapanalyses het hoofd te bieden. Dit 
is gedaan vanuit het perspectief van de 
soort, met behulp van levensstrategieën, 
en vanuit het omgevingsperspectief, door 
één specifieke omgevingsfactor te ana-
lyseren. 

Het formuleren van levensstrategieën 
is bij uitstek geschikt om rekening te 
houden met interacties tussen soortei-
genschappen. De levensstrategie van een 
soort is het gecombineerde effect van 
alle eigenschappen die te maken hebben 
met reproductie, ontwikkeling, dispersie 
en synchronisatie. Er zijn dergelijke le-
vensstrategieën geformuleerd voor de in 
kalkgrasland voorkomende mierensoor-
ten. Uit de analyse van vangstgegevens 
in combinatie met de levenstrategieën 
bleek dat mieren met name gevoelig zijn 
voor terreinisolatie en te lage bodemtem-
peraturen in de zomer. 

Het grootste voordeel van deze me-
thode is dat direct inzicht wordt verkre-
gen in de mechanismen die verantwoor-
delijk zijn voor de respons van soorten 
op het milieu. Bovendien wordt meteen 
duidelijk welke omgevingsfactoren het 
belangrijkst zijn voor de betroffen taxo-
nomische groep. Een nadeel van deze 
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aanpak is dat veel kennis vereist over 
de biologie van alle betroffen soorten en 
over de ecologische gevolgen van deze 
eigenschappen. Bovendien staat niet 
vooraf vast tot welk niveau strategieën 
moeten worden gedefinieerd en hebben 
eigenschappen in deze aanpak geen vas-
te waarde – het nut van een eigenschap 
hangt af van andere eigenschappen van 
dezelfde soort. De grote hoeveelheid bio-
logische en ecologische kennis die vereist 
is voor het opstellen van levensstrategie-
en is een knelpunt in de daadwerkelijke 
toepassing. Met name kennis over de 
ontwikkeling van larvale stadia ontbreekt 
voor veel soorten. Het gebrek aan een 
vaste (adaptieve) waarde van individuele 
eigenschappen is geen onoverkomelijk 
probleem, zolang hypotheses worden 
opgesteld op basis van (combinaties 
van) bewezen biologische verbanden en 
vervolgens worden getoetst met behulp 
van onafhankelijke velddata. Door het 
gebrek aan een vaste (adaptieve) waarde 
van eigenschappen kunnen levensstrate-
gieanalyses juist een belangrijke bijdrage 
leveren aan de ontwikkeling van nieuwe 
kennis over de relatie tussen soorten 
en hun omgeving. De kritiek dat er niet 
één vooraf vastgesteld niveau is tot waar 
strategieën moeten worden opgesplitst 
is deels terecht. Echter, het feit dat er 
niet één duidelijk splitsingsniveau is dat 
geschikt is voor beantwoording van elke 
ecologische vraag, wil niet zeggen dat er 
geen geschikt splitsingsniveau is voor 
specifieke ecologische vragen.

Het leeuwendeel van gepubliceerde 
onderzoeken dat gebruik maakt van 
soorteigenschappen gaat niet uit van 
het soortsperspectief, maar neemt één 
specifieke omgevingsfactor of één gra-
diënt als vertrekpunt. Met deze aanpak 
worden de moeilijkheden omzeilt die het 
ontrafelen van het effect van verschil-
lende omgevingsfactoren met zich mee-
brengt. Daar staat tegenover dat slechts 
inzicht wordt verkregen in het effect van 
vooraf bekende stressoren. Deze aanpak 
is gebruikt om inzicht te krijgen in welke 
mate het belang van terreingrootte voor 
loopkevers afhangt van trofisch niveau, 
habitataffiniteit en vliegvermogen. Deze 
analyse liet zien dat de drie genoemde 
eigenschappen en soortkarakteristieken 
samen bepalen hoe gevoelig soorten zijn 
voor de factor terreingrootte. Alleen soor-
ten die zowel carnivoor zijn als karakte-
ristiek voor kalkgraslanden, zijn in hun 
voorkomen beperkt tot grote terreinen. 
Dit illustreert dat het belangrijk is de 
interacties tussen eigenschappen te ana-
lyseren, ook als slechts één omgevings-
factor tegelijk geanalyseerd wordt. 

Het analyseren van slechts één omge-
vingsfactor heeft als belangrijk voordeel 

dat het duidelijk is welke eigenschap-
pen in de analyse meegenomen moeten 
worden en tot op welk niveau soorten 
moeten worden opgesplitst. Kennis over 
de gehele levenscyclus van een soort is 
voor deze analyse dus niet noodzakelijk. 
Door direct in te zoomen op eigenschap-
pen waarvan bekend is dat zij de respons 
van soorten op de onderzochte omge-
vingsfactor beïnvloeden, blijven onont-
dekte relaties met minder voor de hand 
liggende eigenschappen echter onopge-
merkt. Er kon bijvoorbeeld worden aan-
getoond dat de snelheid waarmee een 
soort zich verspreid door een versnipperd 
landschap niet alleen afhangt van voor 
de hand liggende eigenschappen als 
vliegvermogen en honkvastheid, maar 
ook wordt beïnvloed door eigenschappen 
die te maken hebben met reproductie en 
ontwikkeling.  

Kennis over zowel omgevingsfacto-
ren als levenscyclus van soorten is nodig 
om te begrijpen hoe het voorkomen van 
soorten wordt bepaald door het milieu. 
Dit betekent dat uiteindelijk de twee bo-
vengenoemde aanpakken, het formule-
ren van levensstrategieën en analyse van 
omgevingsfactoren, geïntegreerd moeten 
worden. Een intuïtieve manier om dit te 
doen is om ‘door insectenogen’ de omge-
ving te bekijken. Het doornemen van de 
levenscyclus van een soort in relatie tot 
zijn omgeving gedurende elke levensfase, 
geeft gerichte informatie over mogelijke 
knelpunten die de soort ondervindt. Een 
dergelijke analyse geeft ook inzicht in de 
aanpassingen die een soort ontwikkeld 
kan hebben om met deze knelpunten 
om te gaan. Deze aanpak is vergelijkbaar 
met het opstellen van levensstrategieën, 
maar flexibeler, omdat gebruik gemaakt 
wordt van alle beschikbare informatie. 
Bovendien wordt het detailniveau van 
opsplitsing van de strategieën op deze 
manier afgestemd op de specifieke situ-
atie die wordt onderzocht. Het bekijken 
van de omgeving ‘door insectenogen’ 
legt, evenals de levenstrategieaanpak, de 
nadruk op interacties tussen eigenschap-
pen en neemt eisen van onvolwassen 
stadia expliciet mee. In tegenstelling tot 
de levenstrategieaanpak wordt echter 
niet langer uitgegaan van vaste strate-
gieën die in elke context van toepassing 
zijn, want door de grote verscheidenheid 
aan potentiële omgevingsfactoren is dit 
nauwelijks uitvoerbaar. De afwezigheid 
van vaste strategieën betekent niet dat 
er geen algemene patronen zijn, of dat 
reeds bekende relaties tussen soorten en 
hun omgeving niet doorvertaald kunnen 
worden naar andere systemen of soorten. 
Onderzoekers moeten steeds kritisch  
bekijken of reeds bestaande classifica-
ties relevant zijn voor hun specifieke  

studiesysteem en onderzoeksvraag. 
Om te voorkomen dat deze aanpak 

slechts leidt tot beschrijvende analyses 
met een beperkt voorspellend vermogen, 
dient nadrukkelijk gezocht te worden 
naar de mechanismen die de respons van 
soorten op hun omgeving veroorzaakt. 
Bovendien is het aan te bevelen net als 
in de levensstrategieaanpak, soorten met 
een vergelijkbare respons te groeperen 
en gezamenlijk te analyseren. Tot slot 
moeten de opgestelde hypotheses ge-
toetst worden met onafhankelijk verkre-
gen (veld)data. 

Door toepassing van de hierboven be-
schreven methodes heeft dit onderzoek 
een aantal nieuwe inzichten opgeleverd 
met betrekking tot de eisen die soorten 
stellen aan hun omgeving. Er is aange-
toond dat mieren waarvan jonge konin-
ginnen de eerste werksters voeren vanuit 
hun eigen vetreserves (claustrale kolo-
niestichting) zeer gevoelig zijn voor een 
te lage bodemtemperatuur, met name in 
de (na)zomer. Dit geldt alleen voor soor-
ten die een beperkte ontwikkelingstijd 
hebben voor hun eerste werksters op 
grond van het gecombineerde effect van 
meerdere eigenschappen die te maken 
hebben met de larvale ontwikkeling en 
de synchronisatie van de levenscyclus. 
Soortenrijkdom van arthropoden is over 
het algemeen gevoeliger voor begrazing 
dan plantendiversiteit. Voorts is expe-
rimenteel aangetoond dat intensieve 
herfst- en winterbegrazing een ernstige 
bedreiging kan vormen voor overwinte-
rende rupsen. Dat dispersie en overleving 
van soorten in een sterk versnipperd 
landschap niet alleen afhangen van de 
landschapskarakteristieken en de disper-
sie-eigenschappen van de betroffen soor-
ten, maar ook van hun ontwikkelings- en 
reproductie-eigenschappen, is ook aan-
getoond. Daarnaast is beschreven dat 
de mate waarin loopkevers afhankelijk 
zijn van grote terreinen afhangt van hun 
gecombineerd dispersievermogen, habi-
tataffiniteit en trofische niveau. Voedsel-
specialisatie lijkt hierbij een beperktere 
rol te spelen dan tot nu toe werd gedacht. 
Deze resultaten samen laten zien dat 
voor herstel en behoud van karakteris-
tieke ongewerveldengemeenschappen 
in kalkgraslanden zowel verbetering van 
het interne beheer als vermindering van 
de versnippering en terreinisolatie nood-
zakelijk zijn. Hieronder zijn de specifieke 
knelpunten die zijn gevonden voor de 
Zuid-Limburgse kalkgraslanden en de 
beheeraanbevelingen die daar uit voort-
vloeien samengevat. 

Het huidige beheerregime in de 
meeste Zuid-Limburgse kalkgraslanden 
bestaat uit relatief intensief graas- of 
maaibeheer, uitgevoerd in het najaar.  



203 entomologische berichten
 74 (5) 2014

Dit beheer bleek in de zomer een onvol-
doende open vegetatiestructuur en een 
te koel microklimaat te creëren voor 
mieren. Tegelijkertijd bleek dit beheer te 
verstorend voor overwinterende rupsen. 
Daarnaast zijn de Zuid-Limburgse kalk-
graslanden te klein, te geïsoleerd en te 
homogeen voor optimaal herstel van de 
ongewervelde fauna. De grootste aaneen-
gesloten kalkgraslanden in Zuid-Limburg 
zijn slechts enkele hectare groot. Dit 
blijkt amper groot genoeg te zijn voor  
behoud van populaties goed vliegende, 
carnivore, karakteristieke kalkgrasland-
loopkevers. Slecht vliegende, karakte-
ristieke, carnivore loopkevers zijn zelfs 
geheel uit de Zuid-Limburgse terreinen 
verdwenen. Dit heeft niet alleen gevolgen 
voor de soortenrijkdom, maar kan ook 
serieuze consequenties hebben voor het 
functioneren van het complete ecosys-
teem in terreinen kleiner dan 5 ha. 

Habitatheterogeniteit is een belang-
rijke omgevingsfactor voor de soorten-
rijkdom van ongewervelden. Op klein 
schaalniveau is habitatheterogeniteit in 
de vorm van kale plekken en afwijkende 
vegetatiestructuren essentieel voor het 
succesvol doorlopen van de levenscy-
clus van diverse ongewervelden. Op 
groter schaalniveau kan variatie in hel-
lingshoek, oriëntatie en beheermoment 
schuilmogelijkheden bieden tijdens 
extreme weercondities. Intensief beheer 
dat in een heel terrein tegelijk wordt 
uitgevoerd leidt tot vermindering van de 
heterogeniteit op kleine schaal. Groot-
schalige terreinheterogeniteit ontbreekt 
momenteel bijna volledig door de hoge 
mate van versnippering en isolatie van 
kalkgraslandterreinen. 

In het huidige landschap, dat voor 
ongeveer 1% bestaat uit kalkgrasland, is 
er vrijwel geen uitwisseling van onge-
wervelden tussen gebieden, zelfs niet bij 
soorten met goed ontwikkeld vliegver-
mogen. Slecht verspreidende soorten zijn 
nu al sterk beperkt in hun voorkomen 
door de hoge mate van terreinisolatie. 
Voor loopkevers bleek aanvullend kalk-
grasland in de omgeving een positief 
effect te hebben op de lokale soortenrijk-
dom, maar dit effect was beperkt tot een 
straal van 500 meter. Dit laat zien dat de 
ongewerveldengemeenschappen in de 

meeste Zuid-Limburgse terreinen geen 
deel uitmaken van een metapopulatie-
structuur en daardoor een verhoogd ri-
sico lopen om lokaal uit te sterven.  

Door de belangrijkste beheerperiode 
te verschuiven van herfst naar voorjaar 
en zomer kan een open vegetatiestruc-
tuur en warm microklimaat in de zomer 
worden bewerkstelligd. In een aantal 
gebieden wordt al in de zomer begraasd, 
wat positieve effecten heeft op de karak-
teristieke mierenfauna. Zomerbegrazing 
zou ook uitkomst kunnen bieden voor 
de hoge sterfte onder overwinterende 
rupsen en kan leiden tot een hogere nu-
triëntenafvoer, wat gunstig is voor de ka-
rakteristieke flora. Zomerbegrazing kan 
echter ook leiden tot nieuwe knelpunten, 
zoals gebrek aan voedsel voor bestuivers 
en een verminderde zaadzetting van 
planten. Een gefaseerd beheer, waarbij 
elk terrein in meerdere fases wordt be-
graasd en waarbij voldoende tijd tussen 
de begrazingsrondes zit om hergroei en 
herbloei van de vegetatie te krijgen, lijkt 
het meest effectief voor herstel en be-
houd van zowel flora als fauna. Daarbij 
kan de terreinheterogeniteit worden ver-
groot door de beheerintensiteit binnen 
het terrein te variëren, zodat lokaal kale 
plekken en dichtere vegetatiestructuren 
ontstaan. 

Hoewel gefaseerd beheer goede kan-
sen biedt voor verbetering van de omge-
vingscondities voor ongewervelden in 
kalkgraslanden, is volledig herstel onmo-
gelijk onder de huidige stikstofemissies. 
De beheerintensiteit die nodig is om on-
der de huidige atmosferische depositie-
waardes een optimale vegetatiestructuur 
voor ongewervelden te creëren, heeft on-
herroepelijk een verstorend effect op een 
deel van de ongewervelde fauna. De eni-
ge uitweg uit dit dilemma – vergrassing 
als gevolg van onvoldoende beheer of 
verhoogde mortaliteit onder ongewervel-
den veroorzaakt door intensiever beheer 
– is verlaging van de nutriëntenniveaus 
in de bodem. Dit vereist een drastische 
verlaging van de atmosferische stikstof-
depositie.  

De terreingrootte die nodig is voor het 
in stand houden van levensvatbare popu-
laties neemt toe naarmate de temporele 
variatie in milieuomstandigheden groter 

wordt. Klimaatscenarios laten zien dat 
een toename in extreme (weers)omstan-
digheden zeer waarschijnlijk is. Dit be-
tekent dat vergroting en verbinding van 
de huidige kalkgraslandreservaten de 
hoogste prioriteit moet krijgen. Uitbrei-
ding van het areaal kalkgrasland is het 
meest effectief binnen een straal van 500 
meter rond bestaande kalkgraslanden. 
Zelfs bij dergelijke korte afstanden is het 
aan te bevelen gericht ongewervelden te 
herintroduceren, zoals nu al gebeurt voor 
planten.

Een groot aantal studies heeft inmid-
dels uitgewezen dat herstelbeheer ge-
richt op planten niet noodzakelijkerwijs 
goed uitpakt voor ongewervelden. In het 
algemeen zijn ongewervelden gevoeli-
ger dan planten voor begrazingsbeheer , 
verminderde terreingrootte en klimaat-
verandering. Om ongewervelden en alle 
ecosysteemdiensten die zij vervullen 
effectief te beschermen, moet bij het ont-
werpen van nieuwe beheerstrategieën 
expliciet rekening gehouden worden met 
de eisen die ongewervelden stellen aan 
hun omgeving. Dit wordt door velen ge-
zien als een haast onmogelijke taak, aan-
gezien de verschillende eisen die planten 
en groepen ongewervelden stellen aan 
hun omgeving kunnen leiden tot tegen-
strijdige beheeradviezen. Het onderzoek 
in dit proefschrift heeft inderdaad aan-
getoond dat verschillende taxonomische 
groepen andere knelpunten ondervin-
den. Dit hoeft echter niet te leiden tot 
tegenstrijdige beheeradviezen. Alle 
blootgelegde knelpunten worden op een 
geïntegreerde manier aangepakt met de 
hierboven voorgestelde beheerwijzigin-
gen. Deze integratie is mogelijk doordat 
het onderzoek kennis gegenereerd heeft 
over de mechanismen die verantwoorde-
lijk zijn voor de respons van soorten op 
hun omgeving. Doordat precies bekend 
is welke eisen soorten aan hun omgeving 
stellen, is het mogelijk deze verschillende 
eisen te integreren. Dit onderschrijft dat 
het vergroten van onze kennis over de 
mechanismen die verantwoordelijk zijn 
voor de respons van ongewervelden op 
hun omgeving, essentieel is voor effectief 
ecosysteemherstel. 


