
Heivlinder
Hipparcbia seniel,e

)c heivlintler is c'cn vrij sch.l;truc \r.indvliilclcr. } iii vliegt in
6Ci generatie tu\sen eintl juli en eintl .ulgusrus bii schrille

gr.tsl.Incic'!t mcr c'c'n gc'v.tril'c'rclc' vc'get.inc in de ku\tsrronk
n in hc'inc'gt'})ic'dc'n in hcr l)inntnl.incl. [)c ru})\ i\ miirk.inr

gc' \t rc.'c}) t

Levenswijze en gedrag
De waardplant van de ht'ivlinder is vooral schapcngras
maar ook andere grassen die in schrale graslanden voorko-
men, zoals stFuis- cn zwcnkgrasscn, worden gcl)ruikt. Na
dt paring duurt hcr nog i4 [ot l8 dagen voordat dc citlcs
rijp zijn; dc inccstc eitjes zijn dus pas in cic laatste decade
v:m nugusrus rijp. Oill eitjes arte zctrcn, landt hcl vrouwtje
n}) dc grond cn loopt na;tr ccn geschikte pick. Ze w orden
vlakbij dc bodem aflondcrlijk afgezet o}) groene of dorre'
dt'len van ccn w.inrd})lont. Ook zci zc dc citlcs wcl eens op
ongeschikte planten, korstmossen of (akJcs aE Hcr vrouw-
tlc' selecteert hierbij op dc structuur x'an dc vcgeuiric cn
hccfr ccn voorkeur x'oor gntspollcn omringd door kale bo-
dem of een lagere begroeiing. De rupsen verbergen zich
overdag in graspollen en eren vooral 's nachts. Ze overs-in-
[eien diep verscholen in ecn graspol eii eten dan bil zacht
weer ook overdag. De d.uirof volgende voorzomer groeien
de rupsen verder. Zil verpopFlen zich in cen klt'ine holte,
ongeveer 66n cm onder de grond, die zil mer een zijden
spindel hebrlen t)edekt. n,i;RI UKt x 19sB.TAX loH9. ni K iq91 XiAi:S $'
\'.\X [)\'(:K 1 9)')]

Begin juli komen de eerste vlinders tevoorschijn. De
dichtheid op de vliegplaarserl is hoog, zo'n iz [ot 84 exem-
plaren per ha. In hun droge, warme leeGgebie(l kan de
temperatuur hoog oplopen. De vlinders zoeken verkoe-
ling in de schaduw van struweel of l)oompjes en draaien
ruft de kop in de richting VQn de zon, zodat het lichaams-
of)pcrvlak dar l)cschcncn wordt zo klein mogelijk is. Bij
koeler weer richten zc hct lichaam juist dwars op dc zon
z.adat hcr groorsrc dc€1 wanntc opvangt. Zij voeden zich
[nct l)oomsnppcil v:ln l)erken ofcikcn cn MC't nc'c]ar vnn

diverse kruiden zoals struikhei crl akkerdislc'l; langs dc
kunst vooral lamsoor cn, indien aanwezig, blauwe zccdis-
rcl. vooral vrouwtjes hebben veel ncclar nodig. ibliuincrlcs
verschijnen enkele dagen eerder dan vrouwtjes. Ze verde-
digen ccn territorium vanaf ccn boomstam of cen open
1)1ek. Alle indringers worden aangevallen, of her nu vlin-
ders, zweer'liegen, mensen of dwarrelende bladeren zijn.
\Wanneer het een soorrgenote blijkt le zijn, achtervolgt her
mannetje haar. Een paringsbereid viouwrje landt op de
grond, waarna her m.tnnetje tegenover haar plaatsneemt
en begint [e baltsen. Het n]annetje klappert dnirbil met
de vleugels, richt zich hoog op de paren, opent zijn vleu-
gels en buigt zich voorover. Dan sluit Kil de vleugels en
klemt een of beide voelsprieten van het vrouwtje daartus
sen. Daarna beweegt hil achteruit totdat de voelsprieten
weer los laren en loopt zijdelings om het vrouwtje heen en
begint [e paren. (b]i rust iP+iA. i].iixn]:R(;i N i94i.i nn] R(n N ]i AL
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Vlicgtijd en overwintering
[)e heivlinder v]iegr in 66n generatie russen zi ju]i en 3i au-
gustus, de uiterste vliegdata zijn 3i mei(m'ee ccrdert' w.iar-
nemingen op 3 a})ril ci] 4 m€i lijken onwaarschijnlijk) cn i7
oktober. De so(lu overwintert als halfVolgrocidc rups.

Open grasland bij heide op het
Mantingerzancl (DR).

spot g-asslatld naar bcatbhnd
.,-t Matttingc,mKd (p-oL-. of
Drelltbe),

Leefgebied
Dc hcivlinder is [c' vindt'n op droge heide, tlrogc hcischralc
graslanden, stuiFzandcn cn o})cn duinen. In hcl l)uitcnland,
mogelijk vroeger aok in Nederland, leeft dc soort ook in
ka[kgras[anden, mccsra] in vce] ]agcrc dichrhedcn. Hij heeft
ccn voorkeur voor een open cn afhissclend landschap; in
uitgestrekte paarse hcidcx-cldcn komt dc soort niet voor. In
het lec6gebied inoct voldoende nectar lc vinden zijn en
plaatsen met een kale bodem. Een enkele struik of boom
biedt de vlinders beschutting en schaduw tijdens warm
\veer. t\r'ER]:]JK]:N ]988. TXX 198t9).

Mobiliteit, verspreiding en trend
De heivlinder is een mobiele vlinder die relatiefvaak buiten

zijn leefgebied wordt gevonden. In i99z en zoog werd de
soort in grote aantallen in tuinen rondom de Veluwe ge
zien. Ook zijn er meldingen van zwervers die meer dan i5
knl hebben afgelegd; in Zuid-Frankrijk is zelfs trek waarge-
nomen. l let blijkt dat zowel mannetjes als vrouw«tjes in ge-
lijke male zwerven. (n i:l WitLL jota. Ri(:Hlr.R i99z. l)t:NNis l;i AL i998.
\.l.-\ F.s E'l' ..\l.. :oo.i)
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DE DA(;VLINDERS VAN NEDERLAND)

De heivlinder komt alleen in Europa voor, x-nn Ierland en
Portugal [ot de Oeral, en van Midden-Scandinavid tot
Spanje en Sicili=. In Nederland is her verspreidingsgebied
tussen her begin van de vorige eeuw en ig65 min of meer
gelijk gebleven. Sindsdien is her in circa zo jaar tijd gehal-
veerd. De vlinder komt nu niet meer voor in de Achter-

hoek en de stand is aanzienlijk verslechterd in Twente en
Limburg. Sinds lg85 is het verspreidingsgebied min of
meer stabiel. Wel heen de soort zich in de duinen enigszins
uitgebreid. In i995, i997 en zaad werd hil in het Lnu-
wersmeer gezien. Daartegenover staat dar de heivlinder in
het l)innenllmd licht achteruitgaat. Nu is de heivlindcr een
vrij schaarse standvlinder langs de gehele kust en in veel
hcidcrcrrcincn in hct noorden, oosten cn zuiden van hcr
land

Tat !ooz bleek uit het L;uldelijk Meetnet Vlinders dar de
aantallen in de duinen min of meer stabiel willen, maar de

aantallen in her binnenland sterk achteruit gingen. Vooral
op de Noord-Nederlandse heiden ging het in deze periode
slecht mel de soort. X'laar sinds zool gaat her ook slechter
in de duinen en vertoont c]e soort overal een sterke ;inname.
i'V',.\N S'WAA\' & (;i ( )tKI.iKI)iJK :(x)s).

Bescherming
De heivlinder st.iat als 'gevoelig' op de Rode Lijst. Hij komt
uitsluitend in Europa voor, maar is nier bedreigd. Uit liegen
van de 1}4 landen waar cle soort voorkonat, wordt ccn achter-
uitgang genle[d cn hil staat op (]c V]a;inge, W2a]se en
Duitse Ro'lc l.list.
In hc( binnc'nlltnd is dc- vlinder op veel plaatscil \crdwcncn
door vsnu dcrd l)chcer vnn heidevelden. Doordat dc begra-
zing wc'rd stopgezet veranderden dc hcidcvcldcii in mono-
[onc vcgctaties waarin dc vlinder niet kan leven. Door ver-
mesting vcrgr:istcn grote delen cn vcrdw cnc'n dl open plaat-
sen waar dc geschikte waardplantcn grot'ien. Ot)k gaat dc
snort achrc'ruilt door uitbreiding van het nier-inheemse mos
grijs kronkclste.'ltjc of tankmos Ca/llpybpns i rr(@A/ri.
Deze soort voelt harde ondoordringb:lrc plakkaten die
woekeren in de geschikte biotoop-
Voor het behoud is het wenselijk dat er meer variatie in
heidevelden komt. De geschikte biotoop besrnn uir een
moza'lek van kale plaatsen met versa)reidstaande pilletjes
guts. lagere stukken vnn heide, gras en korsrmos, enkele
bomen en voldoende necr;trplanren. Dit k;m herkregen
worden door })laatselijk te plaggen of gesmeerd te maaien.
In grotere gebieden k.in extensieve reciealie of extensieve
begrazing een geschikte beheervorm zijn. In dc duinen
groeien steeds meer plaatsen dicht met struweel. l hierdoor
lleemt het oppervlak stuitend zand, open tluin en schraal
duingraslancl afin ontstaat er minder leefgeLlied. Nu ver-
schuift her voorkt)mcn daar srt'c'ds verder in de richting van
de, nog stuiven(]e, eerste duinenrij. In dc binncncluinen
kits de vlinder zich nauwelijks inccr voortplanten. Ook
dntr hc'cft c'xrcnsievc bc'gnizing c'c'n positief effect op hcr
vnorl(OlitCtl. {W'/\l.l.iS 1)1 TRIP.S N k.\EXI.\KLAS !(xll).
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(respecliliely egg, cliterpillar.
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Profiel van de heivlinder

Voedsel rupsen Vooral schnpengras Xriflifrz ar,/#/r.
Voedsel vlinders Nectar van verschillende kruiden of

boomsappen.
VliWijd vlinders E6n generatie russen 111idclen juli

en eind .uigusms.
l)uur stadia Ei: i5-z3, rups: z7o-3oo, pop: 3o-36,

vlinder. zi-4z, rijpuingsduur ei: i4-i8 dagen.
Overwinteringsfase l lalholgroeide rups.
Leefgebied Droge(hei)schrale graslanden.
Mobiliteit X4ol)icl.

Dichtheid Hoog, ca. iz rot 84 exemplarc-n E)er ha.
Status Vrij schaarse .\tandvlindcr.

Rode Lijst Gevoelig.
Europese status Niet bedreigd.
Knelpunten verspreiding Dichlgroc'ien leeGgebicd.
Verwachting toekomst Schaarse st andvlinder.
Beschermingsmaatregelen OI)inhouden leefgebied

door plaggen, extensieve bcgrazing of gefaseerd
ll)aalCll .
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Toekomst

De hcivlinder wordt snel zeldzamer. Door roep;issing van
de genoemde m.tatregelen zal hil zich op veel plaatsen
hands;wen en zich moge]ijk uirbrei(]en.
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De bars van de heivlinder were

al in de dertiger jaren v.tn de
vorige eeuw beschreven door
de bioloog Nike Tinbergen
CarfriT#@ af H. semele ll-.zs

alrcad}(ksrribed in l93os by
tbe Dittcl7 ulthohgist

Nike Tinbcrgen.

VOORPUBLiCAri E UiT NEDERLANDSE FAUNA DEEL 7
Het artikel over de Heidevlinder is een voorpublicatie uit het boek De damp/folders pan
Neder/andse dat begin september verschijnt. Deel 7 uit de serie Nederfar7dse Fauna is
een uniek standaardwerk over alle soorten dagvlinders van Nederland. Het bijna vier-
honderd pagina's tellende boek biedt alle gegevens over de biotoop, levenswijze, ver-
spreiding, determinatie, bedreiging, bescherming en beheer. geillustreerd met foto's.
verspreidingskaarten en overzichtelijke grafieken.
Het boek De dage/;riders pan Neder/ar7d is een uitgave van Naturalis, EIS-Nederland en

de KN NV Uitgeverij. ISBN go-5011-z27-7.
De verkoopprijs is € 49,94(KNNV-ledenprijs € 44,95). Op dit moment geldt een spe
dale voorintekenprijs van € 4o,-. Deze actie is geldig tot l september 20061

[)e auteurs van het boek De damp/laders pan

Neder/and zijn Frank Bos, Marja Bosveld,
Dick Groenendijk, Chris van Swaay en Irma
Wynhoff.
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