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De Heivlinder in Vlaanderen 
genetisch in kaart gebracht

Nieuwe kennis voor het behoud van een bedreigde dagvlinder

Annelore De Ro, An Vanden Broeck, Leen Verschaeve, Ilf Jacobs, Filiep T’Jollyn, Hans Van Dyck & Dirk Maes

Heel wat habitatspecialisten onder de Vlaamse dagvlinders doen het niet zo goed. De Heivlinder is een 

voorbeeld van een soort die al decennia achteruitgaat door verlies en versnippering van zijn leefgebied. Over 

de genetische diversiteit van de Vlaamse populaties van de Heivlinder was tot dusver nog niets geweten. Deze 

kennis is belangrijk voor het opstellen van een gericht actieplan voor de soort. In deze bijdrage lichten we de 

genetische populatiestructuur toe en maken we aanbevelingen voor toekomstige translocaties. 

Kort en bondig

 ◼ De Vlaamse populaties van de Heivlinder kunnen op gene-
tisch vlak in twee groepen ingedeeld worden: de kustpopu-
laties en de Kempische populaties. 

 ◼ Aan de kust komt de Heivlinder voor in de duinen en in de 
Kempen in heidegebieden en op mijnterrils. Hierdoor kan er 
een verschil in mobiliteit zijn tussen beide regio’s. 

 ◼ De versnippering van de habitat van de Heivlinder resul-
teerde in een lage genetische diversiteit binnen lokale 
populaties. 

 ◼ Habitatherstel, geassisteerde herkolonisatie en bijplaat-
sing van individuen is nodig om de functionele verbinding 
tussen lokale populaties te herstellen. Dit moet de geneti-
sche toestand van de Heivlinder in Vlaanderen verbeteren.

Figuur 1. Heivlinder Hipparchia semele waarbij een stukje uit de vleugel is genomen voor DNA-analyse. 
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Achteruitgang van de Heivlinder in Vlaanderen

De Heivlinder Hipparchia semele is een warmteminnende, 
middelgrote dagvlindersoort. De soort is in haar verspreiding 
beperkt tot Europa en komt in de meeste Noordwest-Europese 
landen voornamelijk voor in duinlandschappen en heide-
gebieden (Maes et al. 2013). De Heivlinder werd op de meest 
recente Rode Lijst van dagvlinders in Vlaanderen ingedeeld in 
de categorie Bedreigd (Maes et al. 2021). In België is de soort 
recent verdwenen uit Wallonië (Fichefet et al. 2019) en beperkt 
het verspreidingsgebied van de Heivlinder zich momenteel 
tot twee grote regio’s, aan de kust en in de Kempen (Figuur 2). 
Sinds 2000 is haar verspreiding sterk achteruitgegaan en 
zijn er vooral in de Antwerpse Kempen lokale populaties 
verdwenen. 

De achteruitgang van de Heivlinder in Vlaanderen heeft 
verschillende oorzaken. De oppervlakte van duin- en heidege-
bieden is sterk afgenomen tijdens de 20ste eeuw (De Saeger 
et al. 2020, Provoost & Bonte 2004, Van Landuyt et al. 2008). 
De overgebleven gebieden zijn vaak versnipperd en geïsoleerd 
van elkaar (Exeler et al. 2009, Webb 1998) en worden omringd 
door een stedelijk en intensief landbouwlandschap. De opper-
vlakte kustduinen verdween hoofdzakelijk door bouwprojec-
ten. Ook een verandering in landschapsdynamieken speelt 
een rol in de achteruitgang van de soort. Zo zijn open zand-
plekken en structuurrijke vegetatie met voldoende nectar 
essentiële onderdelen van een geschikte heivlinderhabitat. 
De mannetjes zijn vaak terug te vinden op open zandplekjes 

die als territorium verdedigd worden (Shreeve 1990). Bij regen, 
sterke wind of hitte zoekt de Heivlinder boomstammen, 
struiken en de schaduw van duinhellingen op als schuilplek 
(Segers et al. 2013). Zowel in de duin- als in de heidegebieden 
zorgen eutrofiëring en soms een gebrek aan begrazing voor 
snelle successie naar andere, meer gesloten vegetatietypes 
(Rose et al. 2000, Webb 1998). Aan de kust zorgen fixatie van 
het zandsubstraat in de duinen door de aanplanting van 
Helmgras Calamagrostis arenaria en urbanisatie voor een 
verlies in natuurlijke duindynamiek (Maes et al. 2006). Deze 
veranderingen leidden tot een sterke afname in de opper-
vlakte aan open, geschikte habitat. Alles samen verloor de 
Heivlinder sinds 1991 bijna de helft (47%) van zijn Vlaams 
verspreidingsgebied (Maes et al. 2021). 

In 2016 werd in opdracht van ANB een basisrapport voor 
een soortbeschermingsprogramma (SBP) voor de Heivlinder 
opgesteld (Segers et al. 2014). Naast de bescherming van de 
Heivlinder richt het SBP zich ook op een optimaal beheer 
van vijf Europees te beschermen duin- en heidehabitats, 
waaronder de prioritair te beschermen ‘grijze duinen’. Voor 
elk van deze habitats wordt de Heivlinder als een habitatty-
pische soort beschouwd (De Knijf et al. 2015). Dit type leef-
gebied is niet alleen geschikt voor de Heivlinder. Ook tal van 
andere habitatspecialisten, zoals de Kleine parelmoervlin-
der Issoria lathonia, het Heideblauwtje Plebejus argus en de 
Blauwvleugelsprinkhaan Oedipoda caerulescens gedijen hier 
goed (Decleer 2007, Maes et al. 2013) en liften mee met een 
geschikt beheer voor de Heivlinder. 

Figuur 2. Het verspreidingsgebied en de bemonsteringslocaties van de Heivlinder in de kustregio (A) en de Kempen (B) in Vlaanderen. De oranje polygonen geven de 

observaties van de Heivlinder sinds 2011 weer met een radius van 2,5 km. De zwarte punten tonen de 25 locaties waar individuen bemonsterd werden, met telkens een 

afkorting van de naam van de locatie (b.v. KAH staat voor Kalmthoutse heide). Zie Tabel 1 voor een overzicht van de locaties. (Bronnen: GBIF, iNaturalist en waarnemingen.be)
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Genetisch onderzoek 

Voor een gericht actieplan met het oog op een genetisch herstel 
(‘genetic rescue’) van de resterende populaties van de Heivlinder 
in Vlaanderen is de kennis over de kolonisatiecapaciteit, de 
mate van uitwisseling tussen de populaties en de genetische 
diversiteit noodzakelijk. Door deze nieuwe kennis krijgen we 
meer inzicht in de toestand en de overlevingsmogelijkheden 
van de verschillende lokale populaties op lange termijn (is er 
bijvoorbeeld bewijs voor inteelt?). Met dit doel voor ogen voer-
den we een genetische populatiestudie uit op de populaties in 
Vlaanderen en bekeken we de mogelijkheden voor translocaties. 
Bijplaatsingen van individuen uit genetisch gezonde populaties 
in genetisch verarmde populaties kunnen zorgen voor genen-
uitwisseling tussen versnipperde leefgebieden. Geassisteerde 
herkolonisatie van individuen op plekken met een geschikte 
habitat, waar de soort vroeger aanwezig was maar nu niet meer, 
kunnen de verbinding tussen de populaties en dus spontane 
genenuitwisseling verbeteren. Deze genenuitwisseling zorgt 
voor een verhoogde genetische diversiteit in populaties en 
maakt de populaties weerbaarder tegen veranderende omstan-
digheden, ziektes, enz. (zie Box 1 voor verklaring van begrippen).

In de zomer van 2020 vingen we op vijf locaties aan de Belgische 
kust en twintig locaties in de Kempen in totaal 657 Heivlinders 
(Figuur 2, Tabel 1). Van elke vlinder werd er een klein stukje van 
de achtervleugel geknipt voor DNA-analyses (De Ro et al. 2021a). 
De schade van deze staalname aan de vleugel is zeer beperkt en 
vergelijkbaar met natuurlijke schade door o.a. verwering of een 
vogelhap (Figuur 3). Na het nemen van een vleugelstukje en het 

aanbrengen van een herkenningsmarkering werden de vlin-
ders weer vrijgelaten (zie ook Maes et al. 2020). In 2001 werden 
reeds op twee locaties in de Kempen Heivlinders gevangen en 
bewaard bij een temperatuur van -80 °C. Ook deze stalen namen 
we mee in de DNA-analyses. Door deze historische stalen was 
het mogelijk om de veranderingen in de genetische diversiteit 
van deze twee populaties over een periode van twintig jaar met 
elkaar te vergelijken.

Van elk individu werd vervolgens een genetisch profiel bepaald. 
Aan de hand hiervan schatten we twee aspecten in die belang-
rijk zijn voor het behoud en de dynamiek in de populaties. Ten 
eerste bepaalden we recente verplaatsing tussen de populaties 
en tussen de regio’s. Door de kans te berekenen dat een gene-
tisch profiel voorkomt in een bepaalde populatie kan de geboor-
teplaats van ieder individu met een bepaalde waarschijnlijkheid 
bepaald worden. Wanneer een individu genetisch meer overeen-
komt met een andere populatie dan waar het gevangen werd, 
beschouwen we het individu als een migrant. Op deze manier 
kunnen we achterhalen hoeveel individuen er zich verplaat-
sen tussen populaties en ook over welke afstand dit gebeurde 
(Paetkau et al. 2004). Dit geeft meer inzicht in de interactie 
tussen populaties en met andere woorden ook de uitwisseling 
van genen tussen de populaties. Ten tweede bepaalden we ook 
de genetische diversiteit en effectieve populatiegroottes (een 
maat voor de genetische diversiteit) van de Heivlinderpopulaties. 
Voor soorten, zoals de Heivlinder, met één generatie per jaar, 
komt de effectieve populatiegrootte overeen met het geschatte 
aantal individuen dat zijn genen succesvol doorgaf aan de 
volgende generatie. De genetische diversiteit binnen populaties 

Box 1: Verklarende woordenlijst

Bijplaatsing: het opzettelijk uitzetten van een organisme in 
een bestaande populatie van dezelfde soort. 

Dispersie: het proces van spontane verplaatsingen van indivi-
duen (hier tussen lokale populaties).

Effectieve populatiegrootte: maat voor de grootte van de 
genenpoel van een populatie. Het aantal individuen dat zijn 
genen succesvol heeft doorgegeven aan de volgende generatie.

Genetische redding (‘genetic rescue’): een verhoging in de 
genetische diversiteit in een populatie door het toevoegen van 
individuen afkomstig uit een populatie met een hoge geneti-
sche diversiteit.

Genetische diversiteit: genetische verschillen tussen indivi-
duen binnen een populatie of soort.

Geassisteerde herkolonisatie: het verplaatsen van een indi-
vidu(en) van een bestaande deelpopulatie naar een leeg leef-
gebied waar ooit een deelpopulatie aanwezig was.

Genetische drift: verlies van genetische diversiteit door 
toeval.

Herkenningsmarkering: unieke code aangebracht op de 
vleugel van een vlinder met behulp van een stift.

Inteelt: het kruisen van verwante individuen binnen een 
populatie. De verwantschap tussen beide individuen is daarbij 
groter dan de gemiddelde verwantschap tussen individuen 
van de populatie.

Metapopulatie: een verzameling van deelpopulaties waar-
tussen enige dispersie optreedt. Als individuen die zich 
verplaatsen naar een andere deelpopulatie zich voortplanten, 
zorgt dit voor genenuitwisseling.

Translocatie: het doelgericht verplaatsen van levende indi-
viduen in het kader van soortenbeheer en natuurbehoud. 
Bijplaatsing en geassisteerde herkolonisatie zijn vormen van 
translocatie.

Uitteelt: het tegenovergestelde van inteelt. Het kruisen van 
twee individuen waarbij de verwantschap kleiner is dan 
de gemiddelde vastgestelde verwantschap van de totale 
populatie.
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vertelt ons meer over de gezondheid van de populaties en hun 
overlevingskansen op lange termijn. Populaties met een hoge 
genetische diversiteit zijn namelijk weerbaarder tegen snelle 
omgevingsveranderingen zoals bv. ziektes en stressfactoren 
zoals extreme temperaturen.

Recente dispersie onthult mogelijke barrières

De mobiliteit van de Heivlinder werd tot dusver vooral aan de 
hand van merk-hervangststudies onderzocht (bv. Maes et al. 
2006, Vanreusel et al. 2002, Segers 2012). Uit deze studies bleek 
dat de Heivlinder een redelijk mobiele vlinder is die uitzonderlijk 
kolonisatieafstanden van 10 tot 15 km aflegt. Uit onze genetische 
analyse blijkt dat de potentiële mobiliteit van de Heivlinder nog 
sterk onderschat werd. Binnen de twee bemonsterde regio’s 
(kust en Kempen) observeerden we uitwisseling van individuen 
tussen populaties die tot 69 km uit elkaar liggen. Opmerkelijk is 
dat we ook uitwisseling tussen de kust en de Kempen hebben 
waargenomen, waarbij de grootst waargenomen afstand 142 km 

bedroeg. We vonden echter maar een klein aantal individuen die 
deze lange afstanden hadden afgelegd. De Heivlinder heeft dus 
de capaciteit om zich over lange afstanden te verplaatsen, maar 
dit gebeurt slechts uitzonderlijk. Verder kunnen we de Vlaamse 
Heivlinderpopulaties in twee duidelijke genetische clusters 
indelen: een genetische cluster aan de kust en een genetische 
cluster in de Kempen (Figuur 4). Dit duidt er opnieuw op dat er 
weinig uitwisseling van individuen is tussen de twee regio’s. 

Wanneer we de uitwisseling binnen de regio’s kust en Kempen 
nader bekeken, bleek dat er weinig tot geen uitwisseling van 
individuen tussen de kustpopulaties voorkwam, maar dat er 
beduidend vaker uitwisseling gebeurde tussen de Kempische 
populaties. Dit kan deels verklaard worden door verschillen in 
het landschap waarin de habitat van de Heivlinder is ingebed. 
Aan de kust is een hoge urbanisatiegraad waarschijnlijk de reden 
voor de lage uitwisseling tussen de kustpopulaties. Gebouwen, 
parkings en wegen zorgen ervoor dat grijze duingebieden 
van elkaar gescheiden worden (Provoost et al. 2002). Deze 

Figuur 3. Het vangen van de Heivlinder en verzamelen van vleugelstukjes op een niet-destructieve wijze. Na het bemonsteren werd elke vlinder met een zwarte stift met een 

uniek nummer gemerkt op de vleugel (foto linksonder).
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Tabel 1. De bemonsterde locaties met hun afkorting, ingedeeld volgens regio. Voor de analyses werden alle populaties van de Kempen samengenomen. Het aantal 

bemonsterde individuen en bewijs voor inteelt in een populatie is ook weergegeven. Inteelt in een populatie werd met twee verschillende methodes nagegaan. Een populatie 

heeft een sterke aanwijzing voor inteelt wanneer beide methodes dit aangaven, een zwakke aanwijzing voor inteelt wanner dit door slechts één methode werd aangegeven. 

Op drie locaties (GRS, KLS en MAH) werden er (bijna) geen individuen waargenomen tijdens de bemonstering. Deze populaties werden niet meegenomen in de analyses. 

Regio Locatie Code
# bemonsterde 
individuen

Aanwijzing voor 
inteelt

Kust Schipgatduinen SGD 30 geen

Sint-Laureinsduinen SLD 30 zwak

Ter Yde - Zeebermduinen TYZ 30 sterk

Westhoek WEH 30 sterk

Zwin ZWI 30 zwak

Kempen – west Kalmthoutse Heide KAH 30 sterk

Groot Schietveld GRS 0 /

Klein Schietveld KLS 0 /

Kempen - oost Balimgronden BAL 30 sterk

Beverbeekse Heide BBH 30 zwak

Hageven HAG 30 zwak

Keiheuvel – De Most KDM 30 zwak

Klaverberg KLB 30 zwak

Maatheide MAH 2 /

Mechelse Heide MEH 30 zwak

Militair Domein Houthalen-Helchteren HHH 30 geen

Molse Zandputten MZP 30 zwak

Niras NIR 30 sterk

Schemmerberg SCB 30 geen

Terril Lindeman TLM 30 sterk

Terril Winterslag TEW 30 zwak

Teutelberg TEB 25 geen

Kamp Beverlo Noord WEV 30 sterk

Zwarte Beek – Noord ZBN 30 geen

Zwarte Beek – Zuid ZBZ 30 geen

Mechelse Heide 2001 MEH2001 24 geen

Teutelberg 2001 TEB2001 20 geen

Figuur 4. Grafische weergave die de genetische groepen van de bemonsterde heivlinderpopulaties weergeeft. Elke kolom stelt een individu voor en is verdeeld volgens de 

waarschijnlijkheid dat een bepaald individu tot een bepaalde genetische groep behoort. Elke genetische groep is voorgesteld door een verschillende kleur. Individuen die tot 

dezelfde genetische groep behoren zijn genetisch sterk gelijkaardig. De regio waar de populatie toe behoort is boven de kolommen weergegeven. De populaties van beide 

regio’s worden duidelijk in twee verschillende groepen ingedeeld (voornamelijk geel voor de kust, voornamelijk rood/blauw voor de Kempen). De Mechelse Heide populatie 

die in 2001 bemonsterd werd (MEH2001) behoort tot de genetische groep van de kust. 
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infrastructuren kunnen, zelfs als de gebieden dicht bij elkaar 
liggen, voor barrières zorgen. In de Kempen worden de popula-
ties vooral omringd door bossen, heidegebied en weiden. Bossen 
worden vaak als een barrière beschouwd voor de verbreiding van 
vlinders van open habitats. Een studie van Nowicki et al. (2014) 
toonde echter aan dat dit niet altijd het geval is. Bovendien 
behoren bossen en bomen tot de habitat van de Heivlinder in 
de meest zuidelijke en oostelijke delen van zijn verspreiding in 
Europa (Maes et al. 2013). De populaties in de Kempen zouden 
dus door een ‘gunstiger’ landschap omgeven zijn dan de popu-
laties aan de kust. 

De effecten van habitatversnippering op de 
genetische diversiteit

Habitatverlies en -versnippering zorgen voor een grotere af te 
leggen afstand tussen lokale populaties, alsook naar potenti-
eel geschikte gebieden waar de soort (nog) niet aanwezig is. 
Dit verhindert de uitwisseling van individuen (en dus genen) 
tussen populaties (Hanski 1999). Samen met toevalseffecten 
(genetische drift) kan dit een negatieve impact hebben op de 
gezondheid van populaties door een afname van de genetische 
diversiteit. Een lage genetische diversiteit en volledig isolement 
van populaties, waardoor er geen nieuwe genetisch diversiteit 
meer binnenstroomt, kunnen uiteindelijk resulteren in inteelt 
en een verhoogd risico op uitsterven van een lokale populatie 
(bv. Zilko et al. 2020). Populaties met een lage genetische diver-
siteit bezitten namelijk niet genoeg variatie om zich te kunnen 
aanpassen aan een snel veranderende omgeving. Een lage 
genetische diversiteit wordt ook weerspiegeld in lage effectieve 
populatiegroottes. 

Uit onze genetische analyses blijkt dat de effectieve populatie-
groottes van de Vlaamse Heivlinderpopulaties aan de lage kant 
zijn: van 20 tot 54 individuen. Een minimum van honderd indi-
viduen is nodig om sterk negatieve effecten van inteelt op korte 
termijn te vermijden. Om het aanpassingsvermogen van een 
soort aan bijvoorbeeld klimaatverandering te behouden, worden 
zelfs duizend individuen aangeraden (Frankham et al. 2014). In 
meerdere populaties vonden we ook sterke aanwijzingen voor 
inteelt (Tabel 1). De populaties van de kust zijn er op genetisch 
vlak erger aan toe dan de populaties van de Kempen. In enkele 
kustlocaties, zoals het Zwin (ZWI) en de Sint-Laureinsduinen 
(SLD), vonden we de laagste genetische diversiteit (Figuur 5). 
Binnen de kustpopulaties vonden we ook gemiddeld lagere 
effectieve populatiegroottes (Figuur 6) dan binnen de Kempische 
populaties, met de laagste effectieve populatiegrootte in het 
Zwin (ZWI). 

Om de effecten van habitatversnippering op de genetische 
diversiteit verder te bestuderen, konden we ook gebruikmaken 
van stalen van twee Kempische populaties (Mechelse Heide en 
Teutelberg) uit 2001. We vergeleken de genetische diversiteit 
van deze stalen met de genetische diversiteit van de recente 
stalen van beide locaties. De genetische diversiteit in de histo-
rische populaties was gelijkaardig aan de genetische diversiteit 
in de recente populaties. Terwijl we een zwakke aanwijzing 
vonden voor inteelt in de huidige populatie van de Mechelse 
Heide, vonden we echter geen aanwijzing voor inteelt in de 

historische populatie (Tabel 1). Dit betekent mogelijks dat de 
genetische diversiteit gedurende de laatste twee decennia 
stabiel bleef, maar dat een consistent lage gemiddelde popula-
tiegrootte na verloop van tijd voor een hogere graad van inteelt 
zorgde. De effectieve populatiegroottes worden laag ingeschat 
en het waargenomen aantal individuen daalt in beide gebie-
den al sinds enkele decennia (Maes et al. 2021). Bovendien is 
het bijzonder dat de historische stalen van de Mechelse Heide 
in dezelfde genetische groep worden ingedeeld als deze van 
de kustpopulaties (Figuur 4). Dit kan erop wijzen dat de twee 
regio’s in het verleden genetisch gelijkaardiger waren door een 
hogere historische uitwisseling tussen de regio’s. De genetische 
opdeling tussen de regio’s zou dan relatief recent tot stand 
gekomen zijn.

Aanbevelingen voor het beheer

Deze studie ondersteunt de resultaten van eerdere demografi-
sche studies over de Heivlinder, die vaststellen dat de Heivlinder 
gekarakteriseerd wordt door een sterke populatieafname. 
Vooral in Noordwest-Europa wordt de soort sterk beïnvloed 
door habitatverlies en -versnippering (bv. Fox et al. 2011, Maes 
et al. 2021, van Strien et al. 2011). Gerichte beheermaatregelen 
zijn nodig om de achteruitgang van de Heivlinder in Vlaanderen 
tegen te gaan en regionaal uitsterven te vermijden (De Ro et al. 
2021b). Uit onze studie bleek dat populaties in grote gebieden 
zoals Zwarte Beek-Noord (15,3 km², ZBN) en de Westhoek (2,05 
km², WEH) een beduidend hogere effectieve populatiegrootte 
hadden. Ook de genetische diversiteit van de populaties was 

Figuur 5. Visualisatie van de genetische diversiteit per populatie aan de kust (a) en 

in de Kempen (b). De kleurengradiënt geeft aan voor welke populaties de laagste 

diversiteit werd geschat (rood) en voor welke populaties de hoogste werd geschat 

(groen). De maat die gebruikt werd is ‘allelische rijkdom’ (Ar) en varieert van 2,60 

tot 2,99 aan de kust en van 2,73 tot 3,65 in de Kempen. 

Figuur 6. Visualisatie van de geschatte effectieve populatiegrootte (Ne) per 

populatie aan de kust (a) en in de Kempen (b). De kleurengradiënt geeft aan 

voor welke populaties de laagste Ne werd geschat (rood - oranje) en voor welke 

populaties de hoogste Ne werd geschat (geel - groen). De populatiegrootte varieert 

van 26 tot 44 aan de kust en van 21 tot 54 in de Kempen.
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hoger in grotere gebieden en in populaties die dicht bij een 
andere populatie gelegen zijn, zoals Kamp Beverlo Noord (WEV) 
en Terril Lindeman (TLM) die beide op minder dan 500 meter van 
een andere populatie verwijderd zijn. Het is daarom aanbevolen 
om de beheermaatregelen vooral te richten op het verbeteren 
en vergroten van bestaand habitat en het herstellen van alle 
potentiële habitat om zo een robuuste metapopulatie van de 
Heivlinder te creëren aan de kust en in de Kempen. 

Aan de kust is de uitwisseling van individuen tussen de popula-
ties bijzonder laag. Antropogene barrières zoals appartementen 
en stedelijk gebied hinderen waarschijnlijk voldoende frequente, 
spontane (her)kolonisatie van geschikt habitat en dus ook van 
de genetische uitwisseling tussen lokale populaties. Bewijs voor 
inteelt in verschillende populaties en lage effectieve popula-
tiegroottes wijzen op een relatief sterke isolatie van de kustpo-
pulaties. Aangezien de Heivlinder reeds op de meest geschikte 
gebieden aanwezig is, die bovendien vrij dicht bij elkaar liggen, is 
het (her)introduceren van Heivlinder in onbezette gebieden hier 
niet de hoogste prioriteit. Een van de kustpopulaties (de Sint-
Laureinsduinen) is er op genetisch vlak echter vrij slecht aan toe 
en hier zouden bijplaatsingen van individuen uit andere kustpo-
pulaties soelaas kunnen bieden.

Ook in de Kempen is de kans laag dat hersteld of nieuw heidege-
bied spontaan op korte termijn zal ge(her)koloniseerd worden, 
aangezien de uitwisseling van individuen tussen de populaties 
eerder uitzonderlijk lijkt. De achteruitgang van de Heivlinder is 
vooral merkbaar in de centrale en westelijke Kempen, waar de 
soort recent uit drie gebieden verdween (het vliegveld van Malle 
en het Klein en Groot Schietveld, Figuur 7). Aangezien de poten-
tieel geschikte gebieden in het westen van de Kempen dicht bij 
elkaar liggen, zou hier vooral ingezet moeten worden op geschikt 
biotoopbeheer. Voor meer informatie over het vegetatiebeheer 
verwijzen we naar het soortbeschermingsplan (Segers et al. 
2014). In de centrale Kempen zou geassisteerde herkolonisatie 
in vier verschillende gebieden (Figuur 7) ervoor kunnen zorgen 
dat er opnieuw een betere verbinding ontstaat tussen de enige 
overgebleven populatie in de westelijke Kempen (Kalmthoutse 
Heide) en de populaties in het oosten van de Kempen. In de 
Kempense Heuvelrug en het Engels kamp in Grobbendonk raden 

we echter aan om voorafgaand aan een eventuele translocatie 
nog een aantal gerichte beheersmaatregelen uit te voeren.

Om de kans op sterke uitteelt te vermijden raden we aan om 
geen translocaties uit te voeren tussen de kustpopulaties en 
die van de Kempen. Heivlinders gebruiken namelijk andere 
waardplanten aan de kust dan in de Kempen. Het verplaatsen 
van een individu naar een andere omgeving kan ervoor zorgen 
dat een individu en zijn nakomelingen niet meer aangepast 
zijn aan de nieuwe omgeving. Hierdoor daalt de kans op over-
leving sterk (Weeks et al. 2011). De meest geschikte bronpo-
pulaties voor translocaties selecteerden we op basis van de 
waargenomen populatiegrootte en de genetische diversiteit. 
In de bronpopulaties die we aanraden voor de translocaties 
zijn deze criteria relatief hoog. Voor translocaties aan de kust 
komen de populaties uit de Westhoek, de Schipgatduinen en 
Ter Yde – Zeebermduinen in aanmerking als bronpopulatie. 
De populaties uit de Kalmthoutse Heide, Zwarte Beek-Noord 
en -Zuid en het Militair Domein van Houthalen-Helchteren 
komen in aanmerking als bronpopulatie voor de translocaties 
in de Kempen. De populatie op de Balimgronden is gelegen op 
een industrieterrein, waardoor een groot deel van de habitat op 
termijn dreigt te verdwijnen. Door de onzekere toekomst van 
deze populatie selecteerden we deze locatie dan ook als bron 
voor translocaties in de Kempen. Om de bronpopulaties zelf 
niet in gevaar te brengen is het beter om op meerdere locaties 
enkele individuen te vangen, dan één enkele bronpopulatie te 
selecteren voor een translocatie. 

Bij het toepassen van deze crisisbeheermaatregelen is het 
belangrijk dat de soort zowel op demografisch als genetisch vlak 
verder wordt opgevolgd (Mergeay & Verbist 2021). Veranderingen 
in het aantal waargenomen Heivlinders in bestaande populaties 
worden opgevolgd met behulp van het monitoringnetwerk van 
Meetnetten.be. Omdat het succes van een translocatie eveneens 
afhangt van de aanwezigheid van geschikte habitat, is het aan 
te bevelen om ook de veranderingen in geschikt functioneel 
habitat op de locaties van de translocaties in kaart te brengen en 
verder op te volgen. Om de trend in genetische diversiteit binnen 
populaties te monitoren, raden we aan om herhaaldelijk geneti-
sche analyses, zoals in deze studie, uit te voeren. Op de locaties 
waar translocaties worden uitgevoerd, bevelen we dan ook aan 
om in het derde en vierde jaar na de translocatie een genetische 
bemonstering te doen. Om het effect van de translocaties op de 
genetische populatiestructuur van de Heivlinder in Vlaanderen 
in kaart te brengen, is het aan te bevelen om elke vijf jaar in elke 
populatie de genetische diversiteit te bepalen. 

Onze genetische populatiestudie van de Heivlinder in 
Vlaanderen toont aan dat de mobiliteit van de Heivlinder veel 
verder kan reiken dan eerder gerapporteerd werd. Dispersie over 
lange afstanden is echter zeldzaam. De effectieve populatie-
groottes werden als laag geschat en enkele populaties vertoon-
den sterk bewijs voor inteelt. Dit weerspiegelt de sterke afname 
van de populatiegrootte over de laatste decennia. Verder raden 
we bijplaatsingen in populaties met een lage genetische diver-
siteit en geassisteerde herkolonisaties in de centrale Kempen 
aan om de verbinding tussen de populaties te verhogen en de 
gezondheid van de populaties te verbeteren.

Figuur 7. Kaart van de Centrale Kempen. De locaties waarin translocaties 

(geassisteerde herkolonisatie) worden aanbevolen, zijn aangeduid in het oranje. 

In de grijze gebieden (KSV en GSV) werden geen individuen waargenomen tijdens 

de staalnameperiode van de studie. In de groene gebieden zijn momenteel nog 

populaties aanwezig van de Heivlinder.
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SUMMARY 

De Ro A., Vanden Broeck A., Verschaeve L., Jacobs I., T’Jollyn F., 
Van Dyck H. & Maes D. 2022. The Flemish Grayling populations 
genetically uncovered. New information for the conservation of a 
threatened butterfly. Natuurfocus 21(2): 62-69. [In Dutch]

To set up successful conservation measures with an interest in genetic 
rescue, detailed knowledge on the dispersal and colonization capacities 
of the focal species, connectivity between populations and the genetic 
diversity are highly relevant. Additionally, detailed knowledge about the 
functional habitat quality of occupied and potential habitat patches is 
highly valuable. We performed a genetic population study on the Flemish 
populations of the Grayling Hipparchia semele, a butterfly endemic to 
Europe and of growing conservation concern in NW-Europe. Our study 
included samples from 23 different locations nested in two regions and 
additional historical samples (from 2001) from two of these locations. We 
investigated the effect of habitat loss and fragmentation on its genetic di-
versity and population structure. Subsequently we studied contemporary 
long-distance dispersal within and between the regions based on genetic 
assignment tests. Results show that the mobility of the Grayling was pre-
viously underestimated. We detected dispersal events that covered remar-
kably long distances, with the longest movement recorded in this study 
even exceeding 100 km. We however did not detect many long-distance 
dispersal events, especially in the coastal region and between the regions, 
indicating that these events are rare. Our results further point to the con-
sequences of strong population decline of the last decades, with strong 
evidence of inbreeding in several of the recently sampled populations and 
low estimates of effective population sizes (ranging from 20 to 54 indivi-
duals). We discuss the significance for species conservation including fu-
ture translocation events and discuss appropriate conservation strategies 
to maintain viable Grayling (meta)populations in Flanders. 
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