de heidewortelboorder PHYMATOPUS HECTA in verzuurde
bossen in zuid-nederland (lepidoptera: hepialidae)
Frans Post
De heidewortelboorder is een vrij kleine, slecht vliegende nachtvlinder die in bossen
op de zand- en veengronden van Nederland voorkomt. De vlinder behoort tot de
familie van de wortelboorders, waarvan de rupsen tijdens de eerste stadia in de wortels
van kruidachtigen leven. Van de heidewortelboorder wordt gesteld dat de verspreiding sterk terugloopt. Bij een onderzoek in 2004 en 2005 bleek echter dat de soort in
vrijwel alle bossen van Noord-Brabant en Midden-Limburg voorkomt, vaak in grote
aantallen. Op basis van incidentele waarnemingen buiten Noord-Brabant en MiddenLimburg, en gevoed door ondersteunende waarnemingen van anderen, wordt vermoed
dat de soort op de Nederlandse zandgronden algemeen tot zeer algemeen is geworden.
Mogelijk profiteert de vlinder van de uitbreiding van brede stekelvaren, die in oudere
naaldbossen sterk toeneemt door verzuring van bosbodems.

inleiding
In Noord-Brabant, Midden-Limburg en enkele
plekken in Zuid-Limburg houd ik mij bezig
met inventarisaties van natuurgebieden op het
voorkomen van nachtvlinders. In de periode
1999-2003 viel het mij op dat in bossen waar ik
bij het invallen van de schemering mijn lichtinstallatie opzette, aan het begin van de avond op
varens tientallen tot honderden exemplaren van
Phymatopus hecta (Linnaeus, 1758) (fig. 1, 2) rondvlogen. Zonder specifiek onderzoek werd de soort
aangetroffen in 29 hokken van 5x5 kilometer.
Groenendijk & Van Zuijen (1999) stellen dat de
heidewortelboorder in Nederland sterk lijkt te
zijn achteruit gegaan. De soort wordt door hen
opgevoerd als indicator voor landschapskwaliteit.
In Noord-Brabant en Midden-Limburg daalde
het aantal uurhokken waarin de soort gemeld
wordt van 16 (vóór 1950) naar 8 (1950-1970) tot
3 (1990-1998).
Deze conclusie verbaasde mij, omdat uit eigen
onderzoek in 1970-1977 rondom Weert in
Midden-Limburg was gebleken dat de heidewortelboorder een algemene soort was in bossen
en veengebieden met een ondergroei van adelaarsvaren Pteridium aquilinum. De soort werd hier
in totaal 14 uurhokken gevonden. In 2004 en

2005 ben ik daarom gericht onderzoek gaan doen
naar de verspreiding van de P. hecta in MiddenLimburg en Noord-Brabant.

biologie
De heidewortelboorder behoort tot de familie
Hepialidae, de wortelboorders, die in Nederland
vijf vertegenwoordigers telt (Kuchlein & De
Vos 1999). Triodia sylvina (Linnaeus, 1761),
Korscheltellus lupulina (Linnaeus, 1758) en
Hepialus humuli (Linnaeus, 1758) zijn vrij algemeen terwijl het voorkomen van Pharmacis
fusconebulosa (De Geer, 1778) zich beperkt tot
de Veluwe. In de eerste stadia leven de rupsen
van deze familie van de wortels van verscheidene
plantensoorten, in de latere stadia bevinden zij
zich op de plant zelf. De vlinders zijn actief van
de vroege tot de late schemering en worden in
het veld waargenomen bij de voedselplanten van
de rups. Lempke (1961) noemt als vliegtijd voor
Nederland de periode van 18 mei tot 9 augustus,
Janssen (1977-1988) vermeldt voor het aangrenzende België 9 juni tot 21 juli als uiterste data en
Ebert (1994) noteert voor Zuid-Duitsland half
mei tot eind juli.
De vrouwtjes zitten verscholen in de vegetatie
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Figuur 1. Phymatopus hecta,
mannetje. Foto Bernard Fransen.
Figure 1. Phymatopus hecta, male.
Photo Bernard Fransen.

en wachten op de mannetjes die met een hoge
slagfrequentie van de vleugels vlak boven kruidachtige planten vliegen. Het zijn slechte vliegers
die met moeite in de lucht blijven. In tegenstelling tot andere vlindersoorten zijn het bij wortelboorders de mannetjes die de vrouwtjes lokken.
In de tibia zitten geurschubben die feromonen
in de lucht brengen. De mannetjes hangen met
schokkerige bewegingen vlak boven de planten
en zodra een vrouwtje ten tonele verschijnt, volgt
een paring waarbij het paartje aan een tak of grasspriet hangt. De paringsvluchten duren hooguit
een uur. Daarna zitten de parende vlinders nog
tot twee uur op kruiden. Op de vindplaatsen
komt de soort meestal in grote aantallen voor.
De eitjes worden niet op de waardplant afgezet
maar worden door de vliegende vrouwtjes rondgestrooid. In de literatuur wordt vaak verwezen
naar adelaarsvaren of andere varensoorten als
voedselplanten voor de rups (Forster & Wohlfahrt
1960, Emmet & Heath 1991). Freina & Witt
(1990) noemen daarnaast sleutelbloem Primula,
zuring Rumex, struikheide Calluna en veenbes
Vaccinium. Ebert (1994) schrijft dat in BadenWürttemberg alleen grote brandnetel Urtica
dioica als voedselplant bekend is. Pro Natura
(2000) meldt voor Zwitserland grote brandnetel
als belangrijkste voedselplant.
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verbreiding in nederland
Volgens Lempke (1938, 1961) kwam de vlinder
voor ‘op zandgronden en boschachtige streken’
in het noorden, het oosten en het zuiden van
het land. Op groeiplaatsen met adelaarsvaren
was de soort vaak gewoon. In de laagveen- en
kleigebieden van West- en Noord-Nederland
kwam de soort ook voor in terreinen met moerasvaren Thelypteris palustris. In 1938 noemt hij tien
vindplaatsen voor Noord-Brabant en MiddenLimburg en in een aanvulling (1961) komen daar
nog eens negen vindplaatsen bij. Uit de publicatie
van Groenendijk & Van Zuijen (1999) kwam
een sterke achteruitgang naar voren. In de
omringende landen is de soort algemeen tot
vrij algemeen (Ebert 1994, Janssen 1977-1988) en
zijn geen berichten bekend over voor- of achteruitgang.

nieuw onderzoek
In 2004 en 2005 werd steekproefsgewijs een
onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van
de heidewortelboorder in Noord-Brabant en
Midden-Limburg; in 2004 van 15 mei tot en met
10 juni, in 2005 van 21 mei tot en met 13 juli. Aan
het eind van de middag werd een route uitgezet
waarbij plekken met varens werden opgespoord
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Figuur 2. Phymatopus hecta,
vrouwtje. Foto Roel Verbraak.
Figure 2. Phymatopus hecta,
female. Photo Roel Verbraak.

en ingetekend op een kaart. Daarbij ging het om
groeiplaatsen met vaak honderden exemplaren
die goed bereikbaar waren. Vanaf een uur voordat
het donker werd tot twee uur nadat het donker
was geworden, werden deze plekken wederom
bezocht. Per plek werd het aantal vlinders genoteerd en bij welke plantensoorten zij zich bevonden. Aan elke plek werd 10-30 minuten besteed.
Op deze manier konden per dag 3-5 uurhokken
bezocht worden. Het onderzoek werd verspreid
over 53 avonden uitgevoerd. Het weer varieerde
van fraai, zwoel zomerweer tot lichte motregen.
Op alle plekken is P. hecta aangetroffen. Inclusief
de gegevens uit 1999-2003 is de soort nu in 156
uurhokken vastgesteld (fig. 3).
In totaal zijn in 1999-2005 ruim 27.000 vlinders waargenomen waarvan meer dan 17.000
in 2004-2005. Op sommige avonden werd
maar één plek bezocht zoals het Leenderbos, de
Loonse en Drunense Duinen, de Maashorst en
de Deurnesche Peel. In deze gebieden vlogen per
avond soms 1000-2000 vlinders rondom varens.
De telling van vlinders nam de hele schemerperiode in beslag.
Bijna 85% van alle vlinders is waargenomen bij
brede stekelvaren Dryopteris dilatata, zie tabel 1.

Een goede derde is de smalle stekelvaren
Dryopteris carthusiana die meestal op dezelfde
plek voorkomt maar vaak op vochtiger bodem
staat. Brede stekelvaren groeit in naaldbossen, met
name op droge rabatten terwijl smalle stekelvaren,
wijfjesvaren Athyrium filix-femina en mannetjesvaren Dryopteris felix-mas, in de rabatten groeien.
Adelaarsvaren Pteridium aquilinum is vooral op
veengrond een belangrijke plant. In de Groote
Peel kan deze plant hoogten van bijna twee
meter bereiken, zodat P. hecta daar op ooghoogte
vliegt. Bijzondere plekken waren beekoevers met
dubbelloof Blechnum spicant, oude eikenstobben
met eikvaren Polypodium vulgare en slootkanten
op moerige bodems met koningsvaren Osmunda
regalis. Een aparte categorie is de ‘vegetatie met
dwergstruiken en kruiden’, verantwoordelijk
voor 3,2% van de waarnemingen. Deze categorie
bestaat uit mengvormen van bosbes Vaccinium
myrtillus, struikheide Calluna vulgaris, varens,
valse salie Teucrium scorodonia en grasachtigen. In
1999 werd een opmerkelijke waarneming gedaan
van vier mannetjes bij wijfjesvaren die op oude
wilgen groeiden. De wilgen stonden met de voet
in het water en op kleigrond. Dit verschijnsel is
ook door C. Gielis opgemerkt (mondelinge mededeling).
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Dominante vegetatie
84,2%
7,1%
3,6%
0,9%
0,7%
0,1%
0,1%
0,1%
3,2%

Brede stekelvaren (Dryopteris dilatata)
Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum)
Smalle stekelvaren (Dryopteris carthusiana)
Wijfjesvaren (Athyrium filix-femina)
Mannetjesvaren (Dryopteris felix-mas)
Koningsvaren (Osmunda regalis)
Dubbelloof (Blechnum spicant)
Eikvaren (Polypodium vulgare)
Vegetatie met dwergstruiken en kruiden

Tabel 1. Percentage van het totaal
aantal rondvliegende Phymatopus
hecta per varensoort in 1999-2005
(totaal 19.00 exemplaren).
Table 1. Percentage of total of
number of flying Phymatopus
hecta per fern species in 1999-2005
(total 19.000 specimen).

Figuur 3. Vindplaatsen van
Phymatopus hecta 1999-2005 in
Noord-Brabant en MiddenLimburg (schaal: 5x5 km). Gebaseerd op de database van de
auteur.
Figure 3. Records of Phymatopus
hecta in Noord-Brabant and
Midden-Limburg (scale 5x5 km).
Based on the database of the
author.

De vliegtijd heeft begin juni een top. Eind mei
zijn er al veel vlinders actief en kunnen paringen
worden waargenomen. De vroegste waarnemingsdatum is negen mei, negen dagen eerder
dan Lempke noemt (1961). Vanaf half juli is het
onderzoek gestopt waardoor niet bekend is tot
hoelang een generatie doorvliegt. Wat wel opvalt
is dat de aantallen vanaf eind juni zeer sterk
teruglopen (fig. 4).
In de periode oktober 2004 - februari 2005 is
onderzoek verricht naar het voorkomen van
rupsen. De hoop was dat winteronderzoek het
onderzoek in de schemering kon vervangen
aangezien dat op gespannen voet staat met het
reguliere nachtvlinderonderzoek met licht, dat
begint wanneer P. hecta al vliegt.
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De rupsen, ter grootte van enkele millimeters,
overwinteren in wortels. In de winter van
2004/2005 zijn zeven adelaarsvarens uit de Peel en
12 brede stekelvarens uit de Loonse en Drunense
Duinen uitgespit en mee naar huis genomen. Het
betrof planten waarbij mannetjes paringsvluchten
uitvoerden en waarbij paring is waargenomen.
De wortels zijn opengesneden en doorzocht op
rupsen. Er zijn geen rupsen gevonden. Daarnaast
zijn vijf adelaarsvarens en vijf brede stekelvarens
uitgegraven, de aarde is van de wortels geschud
en ze zijn thuis in potgrond geplaatst en afgedekt
met gordijngaas. In de periode van 16 mei tot
14 juni 2005 verschenen er negen vlinders (zes
mannetjes en drie vrouwtjes) bij twee adelaarsvarens en vier brede stekelvarens.
De database met al mijn vlindervangsten is
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Figuur 4. Vliegtijd van Phymatopus hecta 1999-2005.
Figure 4. Flight period of Phymatopus hecta 1999-2005.

doorgelicht op het voorkomen van lichtvangsten
van P. hecta. Van 1992-2005 is op 478 avonden
in de vliegtijd van 9 mei tot 10 augustus met
lichtvangsten gewerkt. Op tien avonden werden
één of enkele mannetjes waargenomen, een te
verwaarlozen aantal gezien het feit dat de soort op
veel plekken in hoge aantallen voorkomt. Het is
overigens wereldwijd een bekend verschijnsel dat
de vertegenwoordigers van de Hepialidae weinig
op licht komen.

biotoop
Het onderzoek van 2004-2005 richtte zich speciaal op vegetaties waar varenachtigen dominant
aanwezig waren. Ongeveer 80% van de vliegplaatsen bestaat uit naaldhout van 40 jaar of ouder op
arme zandgrond met een slechte afwatering. In de
meeste gevallen zijn het bossen op rabatten. Er is
een eenzijdige en monotone vegetatie, variërend
van een ijle tot een dichte grasmat en een dominante vegetatie met brede stekelvaren. Ter illustratie figuur 5: in een deel van een naaldbos bij
Goirle van 3 ha staan circa 4.000-6.000 varens.

Er vlogen meer dan 1.000 exemplaren van
P. hecta. In de rabatten en in de slootkanten
komen andere varensoorten voor zoals smalle
stekelvaren, wijfjesvaren, mannetjesvaren en af
en toe de zeldzame stippelvaren Oreopteris
limbosperma. Deze situaties tref je veel aan in
de Noord-Brabantse bossen. Een tweede groep
vindplaatsen van circa 17% wordt gekenmerkt
door gemengde bossen met loofhout op een rijke
bodem met mannetjes- en wijfjesvaren, dubbelloof en eikenstobben met eikvaren (figuur 6).
In oudere naaldbossen op rijke bodems komt
adelaarsvaren voor, in zeer gesloten vegetatie. In
de Peelstreek is adelaarsvaren in bossen de meest
dominante varen met af en toe koningsvaren op
taluds van sloten en afwateringen.

situatie elders in nederland
In de periode 2001-2004 zijn op incidentele
wijze gegevens verzameld op een aantal plaatsen in Zuid-Limburg (drie locaties), de Veluwe
en Utrechtse Heuvelrug (twee locaties), Rijk
van Nijmegen (twee locaties), Achterhoek (één
locatie) en Drenthe (één locatie). Het betrof
naaldbossen of gemengde bossen met lokaal een
ondergroei van varens zoals adelaarsvaren, brede
en smalle stekelvaren en mannetjes- en wijfjesvaren. Op al deze plekken werden tientallen
exemplaren aangetroffen van P. hecta.
Jeroen Voogd, Hans Huisman, Cees Gielis en
de Vlinderwerkgroep Friesland, die actief zijn in
het midden, oosten en het noorden van het land,
hebben mij laten weten dat P. hecta volgens hen
een algemene verschijning is in de bossen die
zij bezoeken. J. Voogd heeft op de Zuid-Veluwe
rupsen aangetroffen op bosbes Vaccinium
myrtillus.
In Zuid-Limburg heb ik in 2003 in het Bovenste
Bos en het Vijlener Bos bij Epen de vlinder in
enkele exemplaren overdag gezien, rondvliegend
bij planten als slanke sleutelbloem Primula elatior,
grote brandnetel Urtica dioica, ridderzuring
Rumex obtusifolius en mannetjesvaren. Het ging
hierbij om sterk beschaduwde bospaden met een
rijke flora aan kruidachtigen.
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Figuur 5. Naaldbos van 40 jaar
oud met dichte vegetatie van
brede stekelvaren Dryopteris
dilatata. Foto Frans Post.
Figure 5. Forty year old pine
wood forest, with a dense vegetation of broad buckler fern
Dryopteris dilatata. Photo
Frans Post.

conclusies en discussie
Het onderzoek laat zien dat P. hecta een algemene
verschijning is in bossen op de zandgronden en
in veengebieden van Noord-Brabant en MiddenLimburg. Gezien de waarnemingen van anderen
neem ik aan dat dit fenomeen niet beperkt is tot
Zuid-Nederland maar zich voordoet in alle bossen
op zand- en veengronden in Noord-, Midden- en
Oost-Nederland.
De beste manier om de soort te vinden is het
in de schemering zoeken naar rondvliegende
vlinders op varenrijke plekken, in de periode van
half mei tot eind juni. Het opsporen van rupsen
of de inzet van lichtapparatuur is als methode
ongeschikt gebleken om een betrouwbaar beeld
te krijgen van de verspreiding. Het zoeken naar
rupsen is niettemin veelbelovend omdat gericht
de wortels van varens onderzocht kunnen worden.
Deze methode verdient nader onderzoek.
In de eerste helft van de vorige eeuw was het
gericht opsporen van vlinders in de schemering
een veelgebruikte techniek. Tegenwoordig is dit
vrijwel geheel vervangen door lichtvangsten met
lamp en laken op een vaste plek. Daardoor is de
kennis over de verspreiding van veel vlindersoorten toegenomen maar het heeft er ook toe geleid
dat het aantal waarnemingen van P. hecta drastisch is afgenomen. Lichtvangsten concurreren
met zoektochten in de schemering omdat ze op
hetzelfde tijdstip plaatsvinden en daardoor zijn
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speurtochten niet meer in zwang. De conclusie in
de literatuur (Groenendijk & Van Zuijen 1999)
dat de verspreiding van P. hecta sterk is teruggelopen, is dan ook onjuist. Deze uitspraak was
gebaseerd op waarnemingen zonder de gebruikte
methodiek in ogenschouw te nemen.
De afgelopen dertig jaar is bovendien de oppervlakte geschikt biotoop met varens flink toegenomen. De sterke uitbreiding van brede stekelvaren,
de belangrijkste waardplant, is te danken aan de
verzuring van de bosbodems sinds de jaren 1960.
Deze varen is vooral te vinden in bossen op een
min of meer zure of verzuurde bodem (Weeda
1985). In naaldbossen tot 30 jaar oud komen
brede stekelvarens spaarzaam voor, maar in
oudere opstanden kunnen ze dominant optreden.
Het ouder worden van naaldbossen en de verzuring van bosbodems hebben een impuls gegeven
aan de uitbreiding van varens waar de heidewortelboorder optimaal van heeft geprofiteerd.
De heidewortelboorder lijkt geen voorkeur voor
een bepaalde varensoort aan de dag te leggen.
Ze werd gevonden bij elke varensoort die
aanwezig is. Tabel 1 is dan ook eerder een afspiegeling van de abundantie van varens dan dat er
sprake is van een gerichte voorkeur. In het veld
viel op dat koningsvaren, eikvaren en dubbelloof verhoudingsgewijs slecht bezocht werden
door rondvliegende hecta’s. Vooral bij eikvaren is
dat geconstateerd, bijvoorbeeld in de Loonse en
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Figuur 6. Enkele verspreid
staande pollen brede stekelvaren
Dryopteris dilatata in loofbos.
Foto Frans Post.
Figure 6. A few scattered tussocks
of broad buckler fern Dryopteris
dilatata in a deciduous forest.
Photo Frans Post.

Drunense Duinen. Gezien het voorgaande is er
geen reden om de vlinder als een indicator voor
landschapskwaliteit te betitelen zoals Groenendijk
& Van Zuijen (1999) voorstelden.
Uit het onderzoek kwam een vervroeging van
de vliegtijd naar voren. De top lag in de periode
1999-2005 rond 4-5 juni. In de collectie van het
Zoölogisch Museum te Amsterdam bevinden zich
380 exemplaren. Er zijn er 14 uit de laatste week
van mei en de top ligt rond 16 juni met een langzame uitloop naar half juli. Lempke (1961) noemt
18 mei voor Nederland als eerste datum en in het
aangrenzende België wordt 9 juni nog als eerste
vliegdatum vermeld (Janssen 1977-1988). Mijn
vroegste datum is 9 mei 2002 met vier mannetjes
in de Loonse en Drunense Duinen; vanaf die
datum werden vrijwel elke dag heidewortelboorders waargenomen en eind mei waren op de meeste vindplaatsen al honderden vlinders aanwezig.
De geschiktheid van de biotoop begint langzaam
te verminderen. In de periode 1981-2002 is de
potentieel verzurende depositie, afkomstig van
verkeer, industrie en landbouw, op natuurgebieden met 50% afgenomen (rivm 2004). Er
vindt een geleidelijk herstel plaats van de natuurlijke situatie (rivm 2003). Op termijn leidt dit
ertoe dat de dominantie van stekelvarens zal
gaan afnemen. De afgelopen tien jaar werd in de

natuurgebieden van Noord-Brabant en MiddenLimburg een beheer ingezet dat nadelig is voor
de huidige populaties met varenachtigen. In de
Peelstreek werden waterpeilen verhoogd waardoor
adelaarsvaren verdween. In de bossen op de zandgronden werd het naaldhout vervangen door loofhout of afgegraven voor nieuwe vennen of heidevelden. Gezien het feit dat de heidewortelboorder
algemeen is en in deze gebieden varenachtigen
veelvuldig aanwezig blijven, hoeft niet gevreesd te
worden voor een achteruitgang van Phymatopus
hecta.
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summary
The gold swift Phymatopus hecta in acidified forests in the southern part of the
Netherlands (Lepidoptera: Hepialidae)
The gold swift Phymatopus hecta (Linnaeus, 1758) is a small moth which occurs in woods on
peaty and sandy soils. The moth belongs to the family of the Hepialidae of which the young
caterpillars feed on the roots of herbaceous plants. It was assumed that the species is declining
in the Netherlands. During a research undertaken in 2004 and 2005 the species appears to be
common in woods in a large area in the south of the Netherlands. Based on observations from
other researchers the species seems to be fairly common on the sandy and peaty soils in the
middle, east en north of the Netherlands. The most important host plant is the broad buckler
fern Dryopteris dilatata. This plant has expanded in old pine woods and profits from the
acidification of the soils caused by emissions from transport, industry and agriculture.
The top of the flight period lies at the beginning of June, which is about one to two weeks
earlier than mentioned in the literature. The presence of the gold swift can be determined by
visiting rich populations of ferns at dusk. The fact that this method is not much used any more
is the cause for the presumed decline and has in fact covered up an expansion.
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