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Netelvlinders en 
waardplantkwaliteit 
binnen en buiten 
bosgebied
Hoe landgebruik planten en vlinders kan 
beïnvloeden

Hans Van Dyck & Thomas Merckx

Brandnetels zijn alom aanwezig in een geëutrofieerd landschap op mensenmaat. Vlinders die zich 
specialiseren op deze waardplanten lijken het dus goed voor elkaar te hebben. Of is de ene netel toch de 
andere niet voor de ontwikkeling van deze insecten? We gingen dit na met veldexperimenten aan de 
hand van Dagpauwoog en Kleine vos. Ook de ene vlinder blijkt de andere niet.

Dieren en planten stellen soorteigen eisen aan hun leefmilieu. 
Hun tolerantie voor afwijkende milieuomstandigheden is be-
perkt, al verschilt de mate van tolerantie tussen soorten. Ha-
bitatspecialisten zitten in een strikter regime dan habitatge-
neralisten. Menselijk landgebruik heeft een sterke invloed op 
de heersende milieuomstandigheden. Die impact leidt vaak 
tot ecologische veranderingen, maar soms ook tot evolutio-
naire veranderingen (Pelletier et al. 2009). Dat schept kansen 
voor sommige soorten, maar zet voor vele andere soorten de 
(regionale) overleving onder druk. Rond diverse milieu-in-
vloeden voert de overheid een beleid om deze aan te pakken, 
maar voor vele factoren blijft de milieudruk op de natuur nog 
steeds erg hoog (zie bv. www.inbo.be/nl/natuurindicatoren). 
De negatieve, chronische invloed van hoge stikstofgehalten 
op de plantensoortenrijkdom van schrale graslanden en hei-
den vormt een sprekend voorbeeld (Maskell et al. 2010). 
Maar hoe zit dat met planteneters? Meer stikstof in de bo-
dem leidt tot een meer weelderige plantengroei en tot meer 
stikstof in de planten, die gunstig kan zijn voor herbivoren. 
Dat klopt voor sommige soorten, maar is niet veralgemeen-
baar. Voor sommige insectensoorten van schrale tot matig 
voedselrijke milieus bestaat er experimenteel bewijs dat een 
verhoogde hoeveelheid stikstof een negatieve invloed heeft 
op zowel de overleving van de rupsen als op het gewicht 
van de volwassen vlinder (bv. Bruine vuurvlinder, Fischer & 
Fiedler 2000). Bij insecten zijn de grootte en het gewicht van 
het volwassen insect belangrijke kenmerken voor de overle-
ving en het voortplantingssucces en bij uitbreiding voor het 
voortbestaan van lokale populaties. In een recente analyse 

van trends in de talrijkheid van 673 macro-nachtvlinders 
tussen 1970 en 2010 in Groot-Brittannië boerden de soorten 
met waardplanten typisch voor milieus met lage stikstof-
waarden het sterkst achteruit (Fox et al. 2014). Dit was veel 
minder tot niet het geval voor soorten met stikstofminnen-
de waardplanten. 

Een netelig succes
Netelvlinders, vlindersoorten die als rups op brandnetels le-
ven, lijken het goed voor elkaar te hebben. Deze soorten spe-
cialiseerden zich doorheen hun evolutionair verleden om hun 
levenscyclus te kunnen voltooien met netels als waardplant. 
Dat vergt specifieke aanpassingen voor zowel het leggen van 
eitjes als voor de vertering en levensstijl van de rupsen. Ge-
bruikmaken van netels is interessant omdat brandnetels zich 
goed beschermen tegen begrazing. Alle inheemse grote gra-
zers laten brandnetels links liggen als gevolg van de brand-
haren, hoewel er gedomesticeerde grazers zijn die ze wel 
lusten (bv. geiten). Een bijkomend voordeel is dat brandne-
tels altijd op voedselrijke en ietwat vochtige plaatsen groeien 
en bijgevolg relatief voedselrijke bladeren hebben. Maar elk 
voordeel heeft zijn nadeel. Of beter in het geval van netels en 
netelvlinders, had zijn nadeel. De natuurlijke verspreiding van 
netels was hoogstwaarschijnlijk veel minder uitgebreid. Vóór 
de grootschalige eutrofiëring van ons milieu waren voed-
selrijke plekken relatief zeldzaam en groeiden brandnetels 
vooral in tijdelijke open bosplekken en langs rivieren (Olsen 
1921, Šrutek 1997, Box 1). Wie gebruikmaakt van verspreide, 
tijdelijke hulpbronnen, moet mobiel zijn (Southwood 1977). 
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Netelvlinders behoren inderdaad tot de beste vliegers uit 
onze vlinderfauna. 
Door menselijke activiteiten verdween de laatste eeuwen veel 
bos en aanvankelijk verdwenen wellicht ook de netels. Door 
kleinschalig beheer werd de bodem op veel plaatsen ook 
verschraald. Sinds de jaren 1950 werd een fundamentele ver-
andering ingezet die leidde tot een veel voedselrijker milieu 
(vermesting of eutrofiëring). Intensivering van de landbouw, 
toepassing van kunstmest, invloed van afvalwater en verkeer 
speelden (en spelen) hierbij een belangrijke rol. Door deze mi-
lieuveranderingen en door veranderend landgebruik konden 

brandnetels fors profiteren. De alomtegenwoordigheid is dui-
delijk te zien in de plantenatlas (Van Landuyt et al. 2006). 
Netelvlinders staan vaak te boek als ‘generalisten’ omdat je 
ze nu, net als hun favoriete waardplanten, in verscheidene 
biotopen kan aantreffen. Wie naar waardplantgebruik kijkt, 
moet echter van rasechte ‘specialisten’ spreken omdat ze 
maar één waardplant gebruiken (sommige vlinders gebrui-
ken netels naast andere waardplanten, bv. Gehakkelde aure-
lia). Men kan zich daarom afvragen of netels in die verschil-
lende biotopen dezelfde waarde hebben voor deze vlinders. 
We rapporteren hier over ons recent studiewerk aan de hand 
van twee netelvlinders: de Dagpauwoog Aglais io (Figuur 1) 
en de Kleine vos A. urticae (Figuur 2).

Experiment met de Dagpauwoog
In de zomer van 2011 plaatsten we een reeks jonge rupsen 
van de Dagpauwoog op brandnetelplanten onder drie ver-
schillende omstandigheden: 1) in een bos (langsheen een 
bospad), 2) in landbouwgebied (langsheen een akker) en 3) 
in een stadstuin. We werkten met drie herhalingen per type 
(negen studiegebieden in totaal, allen gelegen in Waals-Bra-
bant). Per site plaatsten we zes aparte kooien (cilinders van 
wit nylon, hoogte: 140 cm, diameter: 50 cm) telkens over zes 
tot tien geschikte brandnetelplanten. In iedere kooi plaatsten 
we een groepje van 15 jonge rupsen (totaal aantal rupsen = 
810). Rupsen waren afkomstig van 25 verschillende rupsen-
groepen (families). De omgevingstemperatuur werd in iedere 
kooi gevolgd met een automatische thermometer met gege-
vensopslag. De overleving van de rupsen werd wekelijks op-
gevolgd en als het popstadium werd bereikt, brachten we de 
poppen over naar het laboratorium. Van de ontloken volwas-
sen vlinders bepaalden we het totale gewicht, de vleugelop-
pervlakte en het vetgehalte. Bij het begin van het experiment 
namen we ook stalen van de brandnetelbladeren om het 
stikstofgehalte te bepalen. Voor bijkomende details over de 
gebruikte methoden en de statistische resultaten verwijzen 
we naar onze publicatie in de vakliteratuur (Serruys & Van 
Dyck 2014).
Van de drie milieus bleek de overleving van de rupsen het 
laagst in het landbouwgebied (overlevingspercentage in 
bos: 30,0%, stadstuin: 22,8% en langs akker: 15,6%). Som-
mige poppen bleken geparasiteerd door sluipwespen 
en -vliegen (o.a. door sluipvlieg Sturmia bella, sluipwesp 

Figuur 1. De Dagpauwoog is een bekende netelvlinder: a) volwassen vlinder, en b) rups op brandnetel. (foto’s: Tiago Magalhães)

BOX 1: Brandnetels: stikstof of fosfor?

Vegetatiedeskundigen zullen verbaasd zijn waarom in dit netelonder-
zoek niet over fosfor wordt gesproken. Brandnetel staat bekend als een 
fosforindicator, veel meer dan een stikstofindicator. Dat sterke verband 
met fosfor in bossen werd al geruime tijd geleden experimenteel aange-
toond (bv. Pigott & Taylor 1964). Entomologen hebben echter een andere 
kijk op de chemische samenstelling van waardplanten. Hun onderzoek 
richt zich in de eerste plaats niet op het begrijpen van de verspreiding 
van planten, maar op het gebruik van sommige planten als waardplant 
door bepaalde insecten. Vanuit het perspectief van een herbivoor insect 
telt niet elke plant van de ‘juiste’ soort mee. Microklimaat is erg belang-
rijk en zal het aantal exemplaren van een waardplant dat in aanmerking 
komt voor het leggen van eieren gewoonlijk al sterk beperken. Boven-
dien zijn wijfjes van zulke insecten vooral gevoelig voor o.a. het stikstof-
gehalte van de waardplant (Awmack & Leather 2002). Daarom zien we bij 
studies over waardplantkwaliteit een sterke belangstelling voor stikstof 
(al dan niet in verband tot het koolstofgehalte in de plant).

Brandnetels langs de Demer in Zichem. (foto: Vilda/Rollin Verlinde)
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Pteromalus puparum en een niet-geïdentificeerde soort van 
de sluipwespenfamilie Ichneumonidae). De parasiterings-
graad was het hoogst in bosgebied (18,3%), het laagst langs 
akkers (8,9%) en intermediair in stadstuinen (11,1%). 
De omgeving waar de Dagpauwoog zich ontwikkelde, had 
een aantoonbare invloed op zijn kenmerken als volwassen 
vlinder. Na een ontwikkeling langsheen een akker bleken 
de vlinders zwaarder dan in de twee andere milieus (Figuur 
3a). Ook de vleugeloppervlakte was groter in dit milieu (Fi-
guur 3c). Deze effecten waren vooral bij wijfjes uitgesproken 
(Figuren 3a en 3c). Een ontwikkeling in het bos zorgde voor 
een lager vetgehalte in vergelijking met de twee andere mi-
lieus (Figuur 3b). Ongeacht het leefgebied, zijn wijfjes zwaar-
der, hebben ze grotere vleugels en een hoger vetgehalte dan 
mannetjes (Figuur 3).
De temperatuur op niveau van de rupsen op de brandnetel 
was gemiddeld lager in het bos dan in de twee andere mili-
eus (gemiddelde temperatuur bos: 16,8 ±  0,8  °C, stadstuin: 
18,2 ±  0,6 °C en langs akker: 18,5 ±  0,4  °C). Het stikstofge-
halte in de brandnetels in bos bleek hoger te zijn dan in de 
netelbladeren in de stadstuin (+ 12,7%) en langsheen akkers 
(+ 8,8%).

Experiment met de Kleine vos
We voerden in de daaropvolgende zomer een vergelijkbaar 
experiment uit met de Kleine vos, maar nu in slechts twee mi-
lieus: agrarisch gebied (langs akker) en in bos (langs bosweg). 
Anders dan in het voorgaande experiment lieten we enkele 
wijfjes eerst in het laboratorium eitjes afzetten op brandne-
tels. We werkten met zeven verschillende families van telkens 
90 rupsen (totaal aantal rupsen = 630). Er waren opnieuw drie 
herhalingen voor elk van de twee milieus en jonge rupsen 
werden opnieuw in een groepje van 15 exemplaren in een 
veldkooi gebracht. Die exemplaren waren telkens van een-
zelfde moeder zodat we ook familie-effecten konden nagaan. 
We registreerden opnieuw de temperatuur in de kooien en 
nu werd niet alleen het stikstofgehalte bepaald, maar ook de 
verhouding koolstof/stikstof in de bladstalen. Dezelfde ken-
merken van de volwassen vlinders werden bepaald (gewicht 
en vleugelgrootte), maar geen vetgehalte. Bijkomend werd 
de pigmentatiegraad (relatieve donkerte) van de vleugels be-
paald met een softwarepakket (Image J) op basis van gescan-
de voorvleugels (bovenkant). Voor bijkomende details over de 

gebruikte methoden en de statistische resultaten verwijzen 
we naar een andere publicatie in de vakliteratuur (Merckx et 
al. 2015). 
De waardplanten langsheen akkers groeiden in een aantoon-
baar warmer microklimaat dan in het bos (gemiddeld verschil 
+ 1,4 °C), maar de temperatuur was er ook meer variabel. Het 
stikstofgehalte van de netels verschilde niet tussen de twee 
milieus, maar netels langs de akkers hadden meer koolstof 
voor dezelfde hoeveelheid stikstof dan in het bosmilieu (15% 
hogere C/N verhouding langs akker). De overleving van de 
rupsen verschilde niet sterk tussen beide milieus. De rupsen 
van de Kleine vos ontwikkelden gemiddeld 20% sneller langs-
heen akkers dan in bos. De volwassen vlinders waren na een 
ontwikkeling langs akker gemiddeld 13% zwaarder dan hun 
soort- en familiegenoten die opgroeiden in bos (Figuur 4). 
Hun vleugels waren ook groter, maar de mate waarin bleek 
significant te verschillen tussen families. Sommige families 
produceerden gelijkaardige vleugelgroottes ongeacht het 
milieu, terwijl andere families net sterke verschillen in vleu-
gelgrootte vertoonden tussen de milieus. Kleine vossen die 
opgroeiden langsheen akkers bleken donkerdere vleugels te 
hebben dan soort- en familiegenoten in bos. 

Interpretatie, lessen en 
perspectieven
Het ziet ernaar uit dat netelvlinders door hun evolutie nu 
over een aantal troeven beschikken om goed te overleven in 
een landschap op mensenmaat. Er is de specialisatie op een 
waardplant die nu erg verspreid is en ook hun hoge mobiliteit 
komt van pas in het moderne landschap. We stelden vast dat 
de kwaliteit van brandnetels en van de omstandigheden om 
als rups op te groeien aantoonbaar verschillen tussen de bio-
topen. Maar zowel Kleine vos als Dagpauwoog blijken tijdens 
hun ontwikkeling als rups flexibele soorten te zijn. Bovendien 
zien we dat de variatie in uiterlijke kenmerken globaal groter 
is in het geheel van leefgebieden dan in bosgebied alleen. 
Onder evolutionaire ecologen is er veel belangstelling voor 
de rol van zulke flexibiliteit of plasticiteit van soorten om 
zich aan te passen aan nieuwe milieus (Moczek et al. 2011). 
Die mate van flexibiliteit kan zelf overerfbaar zijn en dus 
voorwerp uitmaken van natuurlijke selectie. Ook wij vonden 
in onze studie van de Kleine vos zulke familie-effecten voor 
sommige kenmerken. 

Figuur 2. De Kleine vos kan net als de Dagpauwoog in verschillende milieus aangetroffen worden, maar ook de Kleine vos legt alleen op brandnetels 
eitjes: a) volwassen vlinder en b) een groep rupsen. (foto’s: Tiago Magalhães)
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Ook in Zweden wijzen ecologen op het verband tussen de 
toegenomen hoeveelheid stikstof in het buitengebied en de 
uitbreiding van het verspreidingsgebied van dag- en nacht-
vlindersoorten die gespecialiseerd zijn in een dieet van stik-
stofrijke waardplanten (Betzholtz et al. 2013). Dus hoewel 
er ook bij vlinders vele soorten niet meekunnen in een te 
voedselrijke omgeving (Maes & Van Dyck 2001), zijn er ook 
winnaars (Box 2). De rupsen van de Kleine vos hadden een 
hogere overlevingskans in landbouwgebied dan in bosge-
bied en de volwassen vlinders waren er ook groter en wellicht 
vruchtbaarder. Maar de ene netelvlinder is de andere niet. Bij 
de Dagpauwoog stelden we een conflict vast tussen kwaliteit 
en kwantiteit. In landbouwgebied lag de overleving van de 
rupsen lager dan in bos, maar de vlinders waren er wel zwaar-
der. Het bos leverde m.a.w. meer nakomelingen op, het land-
bouwgebied nakomelingen van betere kwaliteit. 
Er is nog meer biologische ingewikkeldheid die hier een rol 
kan spelen. Onze studie gebeurde telkens in een korte pe-
riode en dat vertelt niet alles. Bij extremere weersomstan-
digheden kan het best zijn dat de omstandigheden voor 
de rupsen buiten bosgebied ongunstig worden. In open 
landbouwgebied zijn netels gevoeliger om te verdrogen. 
Sterkere schommelingen in weersomstandigheden en lan-
gere, droge perioden worden frequenter met klimaatveran-
dering. Dit kan leiden tot sterkere schommelingen voor de 
populaties van deze netelsoorten. De jongste tijd sprongen 
tijdelijke dalingen van de aantallen van netelvlinders inder-
daad in het oog (Van Dyck et al. 2009). Die populatieschom-
melingen kunnen ook voor een stuk samenhangen met de 
dynamiek van sluipwespen en -vliegen die op de rupsen zelf 
eieren leggen (bv. Gripenberg et al. 2011). Voer voor verder 
onderzoek.
Naast dergelijke invloeden mogen we ook niet uit het oog 
verliezen dat deze vlinders niet alleen waardplanten nodig 
hebben, maar ook andere hulpbronnen zoals nectarplanten. 
Netelvlinders als Kleine vos en Dagpauwoog hebben grote 
nectarbehoeften en hoewel ze mobiel zijn en op een grote 
ruimtelijke schaal bloemen kunnen vinden, zien we in onze 
streken forse afnames van het bloem- en dus nectaraanbod 
(WallisDeVries et al. 2012). Bij hoge stikstofconcentraties laten 
tal van wilde bloemsoorten het afweten (Bobbink et al. 2010). 
Bovendien weten we dat de kwaliteit van nectar erg belang-
rijk is voor wijfjes, zoals voor de Dagpauwoog werd aange-
toond (Erhardt & Rusterholz 1998). 
Tot slot is er ook nog de factor beheer die het verhaal een 
stukje complexer kan maken. Zo weten we dat gemaaide 
brandnetels die terug uitschieten een tijd stikstofrijker zijn en 
ook een hoger vochtgehalte hebben. Die hergroeide scheuten 
vallen bijzonder in de smaak bij netelvlinders in door de mens 
beïnvloede landschappen. De rupsen van Kleine vos groeien 
er bijvoorbeeld sneller op, wat de overleving ten goede kan 
komen (Pullin 1987). En ook de invloed van pesticiden (zowel 
insecticiden als herbiciden) kan het succes van netelvlinders 
binnen en vooral buiten bos sterk beïnvloeden; in onze studie 
werd er tijdens het experiment (of enige tijd ervoor) geen gif 
gebruikt in de studiezones. 
Onze experimenten met Dagpauwoog en Kleine vos lever-
den nieuwe inzichten en vragen op over de ontwikkeling van 
rups tot vlinder in landschappen op mensenmaat. Brandne-
tels en netelvlinders? De wetenschap is er nog lang niet over 
uitgepraat. 
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Figuur 3. Gemiddelde waarden (± standaardfout) in a) lichaamsmassa, b) 
vetgehalte, en c) vleugeloppervlakte bij mannetjes (groen) en wijfjes (blauw) 
Dagpauwoog die opgroeiden in drie milieutypes: langsheen een akker, langsheen 
een bospad, of in een stadstuin.

Figuur 4. Gemiddelde waarden (± standaardfout) in lichaamsmassa bij mannetjes 
(groen) en wijfjes (blauw) Kleine vos die opgroeiden in landbouwmilieu of bosmilieu.
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BOX 2: De wereld op zijn kop voor specialisten en generalisten

Het gebruik van de termen ‘specialist’ en ‘generalist’ zorgt bij vlinders soms voor 
verwarring. Netelvlinders zoals Dagpauwoog en Kleine vos krijgen vaak de stempel 
van ‘generalist’ omdat ze overal waargenomen kunnen worden. Meerdere biotopen 
komen inderdaad in aanmerking, maar op het vlak van waardplantkeuze zijn ze 
weldegelijk specialisten. Soms krijgen soorten met een wijde verspreiding ten on-
rechte het etiket van ‘generalist’ opgeplakt. Het karakteriseren van de levensstijl van 
een soort kan dus meerdere facetten hebben (biotoop, waardplant, nectarplant, 
enz.). Bovendien is ons beeld van de verspreiding van soorten erg bepaald door re-
cente omstandigheden. Voor vlinders werd duidelijk dat de gemeenschappen, wat 
hun verspreiding betreft, fundamenteel veranderd zijn. In pre-industriële tijden 
was het landelijk landschap door kleinschalig beheer en uitblijven van vermesting 
in belangrijke mate gedomineerd door eerder schrale, snel opwarmende vegetaties 
met ‘eilanden’ van meer voedselrijke omstandigheden. Soorten van schrale milieus 
waren de norm. Nu is deze landschappelijke logica helemaal omgedraaid. Voedsel-
rijke omstandigheden zijn de norm en schralere omstandigheden zijn vandaag de 
verspreide ‘eilanden’. In het oude landschap kwamen soorten als Veldparelmoer-
vlinder zowat overal aan de bak. Nu is dat niet langer zo, hoewel de waardplant 
(Smalle weegbree) nog steeds erg algemeen is. Het ‘veld’ uit zijn naam heeft nog 
weinig te maken met de velden van nu. Voor een meer gedetailleerde bespreking 
van dergelijke veranderingen in vlindergemeenschappen, verwijzen we naar Wal-
lisDeVries (2014).

AUTEURS:
Hans Van Dyck is professor gedragsecologie en natuurbehoud aan 
de Université catholique de Louvain (UCL, Louvain-la-Neuve). 
Thomas Merckx is bioloog en werkt als postdoctoraal onderzoeker 
in hetzelfde onderzoeksteam. 

CONTACT:
Hans Van Dyck, Earth & Life Institute, UCL, Croix du Sud 4-5, 
bte L7.07.04, 1348 Louvain-la-Neuve. 
E-mail: hans.vandyck@uclouvain.be 

Dank
We danken Mélanie Serruys, Benoit Pernechele en François Mathy 
voor hulp bij het verzamelen van de experimentele veldgegevens en 
Dirk Maes voor het nalezen van dit manuscript.

Referenties
Awmack C.S. & Leather S.R. 2002. Host plant quality and fecundity in herbivorous insects. Annual 

Review of Entomology 47:817-844.
Betzholtz P.E., Petterson L.B., Ryrholm N. & Franzén M. 2013. With that diet, you will go far: trait-

based analysis reveals a link between rapid range expansion and a nitrogen-favoured diet. Pro-
ceedings of the Royal Society (B) 280:1750.

Bobbink R., Hicks K., Galloway J., Spranger T. et al. 2010. Global assessment of nitrogen deposition 
effects on terrestrial plant diversity: a synthesis. Ecological Applications 20:30–59.

Erhardt A. & Rusterholz H.P. 1998. Do Peacock Butterflies Inachis io detect and prefer nectar amino 
acids and other nitrogenous compounds? Oecologia 117:536-542.

Fischer K. & Fiedler K. 2000. Response of the Copper Butterfly Lycaena tityrus to increased leaf 
nitrogen in natural food plants: evidence against the nitrogen limitation hypothesis. Oecologia 
124:235-241.

Fox R., Oliver T.H., Harrower C., Parsons M.S., Thomas C.D. & Roy D.B. 2014. Long-term changes to 
the frequency of occurrence of British moths are consistent with opposing and synergistic 
effects of climate and land-use changes. Journal of Applied Ecology 51:949-957.

Gripenberg S., Hamer N., Brereton T., Roy D.B. & Lewis O.T. 2011. A novel parasitoid and a declining 
butterfly: cause or coincidence? Ecological Entomology 36: 271–281.

Maes D. & Van Dyck H. 2001. Butterfly diversity loss in Flanders (north Belgium): Europe’s worst 
case scenario? Biological Conservation 99: 263-276

Maskell L.C., Smart S.M., Bullock J.M., Thompson K. & Stevens C. J. 2010. Nitrogen deposition causes 
widespread loss of species richness in British habitats. Global Change Biology 16: 671–679.

Merckx T., Serruys M. & Van Dyck H. 2015. Anthropogenic host plant expansion leads a nettle-fee-
ding butterfly out of the forest: consequences for larval survival and developmental plasticity in 
adult morphology. Evolutionary Applications 8:363-372.

Moczek A.P., Sultan S., Foster S. et al. 2011. The role of developmental plasticity in evolutionary 
innovation. Proceedings of the Royal Society of London (B) 278:2705-2713.

Olsen C. 1921. The ecology of Urtica dioica. Journal of Ecology 9:1-18.
Pelletier F., Garant D. & Hendry A.P. 2009. Eco-evolutionary dynamics. Philosophical Transactions of 

the Royal Society (B) 364:1483-1489.
Pigott C.D. & Taylor K. 1964. The distribution of some woodland herbs in relation to the supply of 

nitrogen and phosphorus in the soil. Journal of Animal Ecology 33:175-185.
Pullin A.S. 1987. Changes in leaf quality following clipping and regrowth of Urtica dioica, and con-

sequences for a specialist insect herbivore, Aglais urticae. Oikos 49:39-45.
Serruys M. & Van Dyck H. 2014. Development, survival, and phenotypic plasticity in anthropogenic 

landscapes: trade-offs between offspring quantity and quality in the nettle-feeding peacock 
butterfly. Oecologia 176:379-387.

Southwood T.R.E. 1977. Habitat, the templet for ecological strategies? Journal of Animal Ecology 
46:337-365.

Šrutek M. 1997. Growth responses of Urtica dioica to different water table depth. Plant Ecology 
130:163-169.

Van Dyck H., Van Strien A.J., Maes D. & Van Swaay C.A.M. 2009. Declines in common, widespread 
butterflies in a landscape under intense human use. Conservation Biology 23: 957-965.

Van Landuyt W., Hoste I., Vanhecke L., Van den Bremt P., Vercruysse W. & De Beer D. 2006. Atlas van 
de Flora van Vlaanderen en het Brussels gewest. Nationale Plantentuin en het Instituut voor 
Natuur- en Bosonderzoek i.s.m. Flo.Wer vzw.

WallisDeVries M.F. 2014. Linking species assemblages to environmental change: moving beyond 
the specialist-generalist dichotomy. Basic and Applied Ecology 15:279-287.

WallisDeVries M.F., van Swaay C.A.M. & Plate C.L. 2012. Changes in nectar supply: a possible cause 
of widespread butterfly decline. Current Zoology 58:384-391.

Summary:
Van Dyck H. & Merckx T. 2015. neTTle-feeDing buTTerflies anD HosT-planT 
 qualiTy in anD ouTsiDe wooDlanD HabiTaT. naTuur.focus 14(3): 88-92 [in DuTcH]
Stinging nettles are widespread and very common in human-domi-
nated landscapes. However, host-plant quality could be very differ-
ent for developing caterpillars if they feed on nettles in different bio-
topes. This was tested with experiments using the Peacock Aglais io 
and Small Tortoiseshell A. urticae as study species. Young caterpillars 
were allowed to develop on nettles (within enclosures) in different 
biotopes and the larval mortality was monitored. Phenotypic traits 
of the emerging adults were also compared. The results are discussed 
within the framework of changing landscapes and the success of net-
tle-feeding species having pre-adaptations for dealing with current 
landscapes and nitrogen-rich environments.
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