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Kleine korhoenkuikens. De rups van de gewone heispanner is hun belangrijkste prooisoort.
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Relatie met korhoen

De gewone heispanner op 
de Sallandse Heuvelrug 

Uit onderzoek naar levenswijze en regulerende mechanismen van de korhoen op de heide van 
de Sallandse Heuvelrug kwam naar voren dat de belangrijkste prooisoort van de nog kleine 
kuikens de rupsen van de gewone heispanner (Ematurga atomaria) zijn. Dat het niet goed gaat 
met de korhoen houdt mogelijk verband met het voorkomen van deze nachtvlinder. Daarom is 
er van 2016 tot 2020 onderzocht hoe het gaat met de gewone heispanner. 

De gewone heispanner is een opvallende, middelgrote 
(spanwijdte max. 34 mm), dagactieve nachtvlinder 
die leeft op heideterreinen. De vlinders vliegen op 
zonnige dagen met weinig wind aan het eind van de 
ochtend. De rest van de tijd houden de vlinders zich 
schuil in de vegetatie. De rupsen zijn vooral te vinden 
op struikhei (Calluna vulgaris) en worden max. 3 cm 
lang. De tekening en grootte van imago en rups zijn 
nogal variabel. 
Bij de gewone heispanner zijn er jaarlijks twee genera-
ties. De vrouwtjes zijn zogenaamde ‘capital breeders’ 
die bij ontpopping al een groot aantal eitjes (gem. 
350-400 ex.) bij zich dragen. Direct na uitkomst vindt 
de paring plaats, waarna de eitjes in groepjes op 
struikheischeuten worden afgezet. De rupsen verpop-
pen zich na vijf vervellingen en ongeveer 30-40 dagen 
in de strooisellaag in een losse cocon (o.a. Meister et 
al., 2018). De imago’s foerageren niet. Ze leven onder 
goede omstandigheden maar vijf tot zes dagen.

Tellen en slepen
Van april tot augustus 2020 zijn bijna wekelijks tran-
secten van minimaal 50 m gelopen. Dat gebeurde in 
de middag in verschillende typen struikheivegeta-
ties, verspreid over het open heideterrein. Daarbij 
werden de goed herkenbare (dikwijls al op een paar 
meter afstand) opvliegende vlinders geteld. Naast 
gewone heispanners waren kleinere gemsmotten 
(Pleurota bicostella) vrij talrijk aanwezig. Deze soort 
vliegt alleen in mei en juni. Van andere opgejaagde 
vlindersoorten werden slechts enkele individuen 
gezien, voornamelijk in augustus. 

De rupsen zijn verzameld volgens de sleepnet-
methode: 4 x 25 slagen per locatie met een slagnet 
door de struikheiplanten. De slagnetten zijn 30 x 30 
cm en gemaakt van doek. De gevangen rupsen zijn op 
hoofdgroep en lengteklasse ingedeeld en geteld. 
Vooral de nog kleine spannerrupsen waren niet 

goed op naam te brengen. Mogelijk dat zich onder 
de vangst ook rupsen bevonden van de smalvleugel-
dwergspanner (Eupithecia nanata). In Duitse en 
Engelse heiden lijkt dit de talrijkst voorkomende 
rups (Haysom & Coulson, 1998; Rödel, 2011). Maar de 
smalvleugel dwergspanner werd verder tijdens het 
lopen van de transecten niet gezien. 

Favoriete vegetaties
De volwassen heispanners zijn vooral boven oudere, 
meer uniforme struikheidevegetatie waargenomen 
en in mindere mate daar waar heide gemengd was 
met andere soorten zoals rode/blauwe bosbes of 
grassen en zelfs boven sterk begraasde of geplagde 
struikvegetatie.
De meeste spannerrupsen zijn gevangen in de vitale 
jongere struikheivegetaties en minder in de oudere, 
hogere en ruige struikheivegetatie. De sleepnetme-
thode was niet ideaal omdat alleen de toppen van 
de heide konden worden bemonsterd. Het is aanne-
melijk dat de rupsen zich overdag en vooral bij warm 
en zonnig weer in de lagere delen van de planten 
terugtrekken (Rödel, 2011). Bij begrazing worden 

Een van de laatste autochtone korhanen van Salland. Later zijn 
veel Zweedse korhoenders jaarlijks uitgezet.
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Figuur 1. Gemiddeld aantal spannerrupsen in sleepnetmonsters 
(per 100 slagen) in voor korhoenkuikens geschikte 
struikheivegetaties per week op de Sallandse Heuvelrug (geen 
data is niet bemonsterd). 
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Figuur 2. Het gemiddelde aantal opvliegende gewone 
heispanners per 100 m transect per week in verschillende 
struikheivegetaties gedurende het seizoen in verschillende jaren 
op de Sallandse Heuvelrug. 
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Figuur 3. Het jaarlijkse aantal in sleepnetmonsters aangetroffen 
haarloze rupsen (gem. per 100 slagen) in struikheivegetaties met 
jonge korhoenkuikentomen.

vooral de groeitopjes van de struikhei afgegraasd. Dit 
is de plek waar zich ook de meeste rupsen ophouden 
en vermoedelijk ook de eitjes worden afgezet. Bij 
de plagplekken ontbreekt juist de strooisellaag, de 
meest geschikte plaats voor de poppen van de gewo-
ne heispanner. Op de Duitse en Engelse heideterrei-
nen nam het aantal rupsen van de gewone heispanner 
juist toe bij de hogere struikheivegetaties, maar hier 
werd niet begraasd en (deels) ’s nachts bemonsterd.

Fluctuaties
De gewone heispanner overwintert als pop en plant 
zich vooral in mei als vlinder voort. Vervolgens is er na 
de eerste week van juni de eerste piek in het aantal 

rupsen, juist overeenkomend met het voorkomen 
van de meeste jonge korhoenkuikens. Deze rupsen 
verpoppen zich, wat na zo’n vijf weken vanaf eind juli 
weer een dikwijls kleinere vlinderpiek bewerkstelligt. 
Dit patroon is terug te zien in de aantallen rupsen 
en vlinders op de Sallandse Heuvelrug, maar het 
aantal vlinders per week fluctueert erg van jaar tot 
jaar (figuur 1 en 2). De eerste vlinders zijn in de loop 
van april waargenomen en de laatste eind augustus. 
2020 valt hierbij op, omdat de aantallen in de tweede 
generatie hoger waren dan in mei, wanneer de soort 
in de andere jaren een vliegpiek had. Mogelijk heeft 
de eerste generatie in 2020 over een langere periode 
gevlogen door koud weer, maar dit zien we niet echt 
terug in de tellingen. 

Jaarlijkse aantallen
Tijdens eerder onderzoek in de jaren tachtig van de 
vorige eeuw naar levenswijze van de korhoenders 
is op de Sallandse Heuvelrug ook al een vergelijkba-
re sleepnetbemonstering uitgevoerd. Naast grote 
jaarlijkse verschillen zijn in 1985 en 1986 aanmerkelijk 
meer haarloze rupsen gevangen dan in de meer recen-
te jaren (figuur 3). In de recente jaren was er steeds 
eenzelfde overheersend aandeel rupsen van de gewo-
ne heispanner, en uit andere waarnemingen bleek dit 
in de jaren tachtig eveneens zo te zijn. Deze jaarlijkse 

Rupsen van de gewone heispanner.
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fluctuaties verliepen bij de vlinders en rupsen redelijk 
synchroon, maar er waren uitzonderingen. In 2014 
vlogen de vlinders op 26 mei in de loop van de zonnige 
ochtend massaal met duizenden boven een perceel 
met nog vitale oudere struikhei. Binnen ditzelfde per-
ceel zijn daarna echter maar weinig rupsen waargeno-
men. Fikse onweersbuien met slagregens kort na het 
massale vliegmoment waren mogelijk de boosdoe-
ners. Mogelijke andere oorzaken van de fluctuaties in 
aantallen zijn verdroging van en vorstschade aan de 
waardplant. Maar dankzij het grote reproductiepoten-
tieel binnen twee generaties is de gewone heispanner 
een ware opportunist, die zich snel kan herstellen en 
ook piekjaren in voorkomen kan bewerkstelligen.

Algemene trend en conclusie
De kans op een massaal voorkomen van de gewone 
heispanner op onze heiden zal in de loop van de jaren 
mogelijk afgenomen zijn door intensieve beweiding, 
vergrassing en het grootschalig plaggen. Op de Sal-
landse Heuvelrug is de habitat waar de meeste rupsen 
zijn aangetroffen, afgenomen in oppervlakte door 
veroudering en het oprukken van de rode vossebes. 
En daardoor is de overleving van de kuikens in de loop 
van de tijd steeds problematischer geworden, wat 
mede uitsterving van de autochtone sterk geïsoleerde 
korhoenpopulatie tot gevolg heeft gehad (Ten Den & 
Niewold, 2019).
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Gewone heispanner.
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