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Broedvogels, dagvlinders en reptielen op de heide
Indicator | 13 december 2006
U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met
recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken.
Broedvogels en dagvlinders op de heide nemen sinds 1990 af. Reptielen daarentegen houden zich
staande.

Download figuur [2]
Download data (xls) [3]

Ontwikkeling broedvogels
Gemiddeld genomen komen kenmerkende broedvogels van de heide rond 1990 minder voor dan in
1950. In de periode 1990-2003 nam deze soortgroep nog verder af, waaronder korhoen en soorten
van open heide. Sommige soorten zijn echter toegenomen, waaronder de boomleeuwerik.

Ontwikkeling dagvlinders
Nog sterker dan broedvogels zijn de dagvlinders op de heide achteruitgegaan. Enkele soorten zijn er
zelfs inmiddels verdwenen of bijna verdwenen, waaronder het vals heideblauwtje en de kleine
heivlinder. Belangrijke oorzaken van achteruitgang van vogels en dagvlinders van heide zijn
vergrassing, bosopslag en verdroging.

Ontwikkeling reptielen
De reptielen op de heide kunnen de vergrassing van de heide redelijk goed doorstaan. Weliswaar zijn
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deze in 1994 minder talrijk dan rond 1950, maar alleen de levendbarende hagedis gaat sinds 1994
achteruit.
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Relevante informatie

Netwerk Ecologische Monitoring [4]
Methode indexcijfers (TRIM) [5]

Technische toelichting
Technische toelichting
De Soortgroep Trend Index (STI) betreft de gemiddelde index (indexwaarde 19xx = 100 voor elke
soort) van broedvogels, dagvlinders en reptielen die ofwel op de Rode Lijsten voorkomen ofwel
kenmerkend zijn voor heide. Tussen haakjes is per soort de trend weergeven sinds 1990
(broedvogels), sinds 1992 (dagvlinders) of sinds 1994 (reptielen).De gegevens zijn ontleend aan de
landelijke meetnetten voor broedvogels, dagvlinders en reptielen van het Netwerk Ecologische
Monitoring.Broedvogels: blauwborst (stabiel), boomleeuwerik (toename), boomvalk (stabiel), dodaars
(toename), duinpieper (afname), geelgors (stabiel), gekraagde roodstaart (stabiel), grasmus
(stabiel), graspieper (afname), grauwe kiekendief (verdwenen), grauwe klauwier (afname), groene
specht (toename), grutto (afname), kokmeeuw (afname), korhoen (afname), nachtzwaluw
(toename), paapje (afname), patrijs (min of meer stabiel), roodborsttapuit (toename),
sprinkhaanzanger (stabiel), tapuit (afname), torenvalk (afname), tureluur (afname), veldleeuwerik
(stabiel), wintertaling (afname), wulp (afname) en zwarte stern (min of meer stabiel).Dagvlinders:
aardbeivlinder (onzeker), bosparelmoervlinder (matige afname), bruin zandoogje (matige toename),
bruine vuurvlinder (onzeker), duinparelmoervlinder (sterke afname), groentje (matige toename),
groot dikkopje (stabiel), grote parelmoervlinder (matige toename), heideblauwtje (matige afname),
heivlinder (sterke afname), hooibeestje (matige toename), kleine heivlinder (sterke afname), kleine
vuurvlinder (matige toename), kommavlinder (onzeker), oranje zandoogje (onzeker), tweekleurig
hooibeestje (verdwenen), vals heideblauwtje (verdwenen), veenbesblauwtje (sterke afname) en
veenbesparelmoervlinder (sterke afname).Reptielen: adder (stabiel), levendbarende hagedis
(afname), ringslang (stabiel), zandhagedis (toename) en gladde slang (min of meer stabiel).
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