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1 HOOFDSTUK  1.  INLEIDING

Het voorliggend rapport Soortbeschermingsplan gentiaanblauwtje is het eindresultaat van een twee
jaar durende studie in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Milieu,
Natuur, Land- en Waterbeheer, afdeling Natuur. Het project werd uitgevoerd door de Onderzoeksgroep
Dierenecologie van de Universiteit Antwerpen m.m.v. Dirk Maes van het Instituut voor Natuurbehoud
(zie Colofon). Het biedt een wetenschappelijk onderbouwd, concreet en gebiedsgericht actieplan om
de bedreigde dagvlinder het gentiaanblauwtje (Maculinea alcon) in Vlaanderen te behouden en zijn
leefgebieden (vnl. natte heiden) te versterken en te herstellen. Het plan bestaat uit twee afzonderlijke
delen: dit hoofdrapport (Deel 1) en de gebundelde gebiedsfiches (Deel 2). Het hoofdrapport is vrij
uitgebreid, maar de haastige lezer vindt per hoofdstuk ook essentie-boxen: kadertjes waarin de
belangrijkste elementen van dat hoofdstuk worden opgesomd.

1.1 SOORTBESCHERMINGSPLAN: VAN WETENSCHAP TOT PRAKTIJK

1.1.1 Soortgericht of gebiedsgericht natuurbehoud?

Natuurbehoudsmaatregelen kunnen op soorten of gebieden gericht zijn. Of een soort een verantwoord
surrogaat kan vormen voor het behoud en herstel van een hele gemeenschap (lokale biodiversiteit) in
een gebied is omstreden (Simberloff 1998). Anderzijds wordt vastgesteld dat het beheer en de
inrichting van gebieden zonder rekening te houden met specifieke, ecologische eigenschappen van
bepaalde kwetsbare of bedreigde soorten, niet in staat is om duurzame overlevingskansen voor deze
soorten te bieden (bv. Grote vuurvlinder in Nederlandse rietmoerassen – Oostermeijer 1996a). Deze
problematiek stelt zich bijvoorbeeld ook bij het inrichten van verbindingen of corridors tussen
gebieden (bv. Baguette et al. 2000). 

Hoewel bepaalde vormen van soortbescherming geen uitdrukkelijk verband hebben met het behoud en
het herstel van een leefgebied en dus van andere soorten (bv. het plaatsen van nestbeschermers bij
weidevogels), omvatten vele vormen van soortbescherming wel aspecten van het beheer en de
inrichting van habitats. Voor dagvlinders in het bijzonder, is het behoud en herstel van geschikte
leefgebieden met een voldoende grote draagkracht de voornaamste zorg (Maes & Van Dyck 1999).
Maatregelen die in functie van het gentiaanblauwtje genomen worden, zijn gericht op het handhaven
en uitbreiden van intacte, structuurrijke natte heidebiotopen. Het is aannemelijk dat dergelijke
maatregelen ook andere, vaak typische of bedreigde soorten van dit biotoop ten goede komen, maar
het blijft evenwel van belang om de draagwijdte ervan op andere soorten dan de doelsoort te
evalueren.     

Vele soorten die nu in Vlaanderen bedreigd zijn, zijn organismen die in belangrijke mate aangepast
zijn aan biotopen uit het traditioneel beheerde landschap (bv. heiden, schrale hooilanden, vroeg-
successieve gemeenschappen in hakhoutbossen, enz.), en die weinig of geen alternatieven in het
intensief gebruikte, huidige landschap vinden. Het behoud en creëren van geschikte
leefomstandigheden voor deze soorten, is lange tijd een onbedoeld bijproduct geweest van het
kleinschalige landgebruik (in het bijzonder van agrarische activiteiten). Deze soorten waren vroeger
dan ook vaak relatief verspreid. Nu is hun overleving afhankelijk van bedoelde maatregelen vanuit het
natuurbehoud. Ruimte reserveren is voor het voortbestaan van deze soorten en gemeenschappen een
noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde. Geschikte leefomstandigheden dienen gehandhaafd,
hersteld of gecreëerd te worden. De vereiste milieukwaliteit en het optreden van bepaalde ecologische
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processen zijn ook noodzakelijk en vergen gepaste beleids-, beheers- en inrichtingsmaatregelen. De
problematiek van het behoud van dergelijke soorten is dan ook complexer dan het “blind” toepassen
van de traditionele beheerstechnieken (en uitvoeringswijzen). Op basis van gedetailleerde ecologische
kennis van een soort en zijn habitat, kan in eerste instantie beoordeeld worden welke condities,
invloeden en processen van belang (of noodzakelijk) zijn voor een duurzame overleving, en in tweede
instantie welke maatregelen daartoe nodig zijn.

De mogelijkheid voor het opstellen van soortbeschermingsplannen met aanwijzing van de gebieden
waarin deze van toepassing zullen zijn, werd voor het Vlaamse natuurbehoud voorzien in het decreet
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (cfr. Hoofdstuk III., art 11 en Hoofdstuk VI, art.
51). Het Soortbeschermingsplan gentiaanblauwtje vormt een toepassing van wat in de memorie van
toelichting bij dit decreet als “bijzondere soortenbescherming” wordt omschreven. Het opstellen van
soortbeschermingsplannen vormt een onderdeel van de uitvoering van het natuurdecreet
(Milieubeleidsplan 1997-2001, actie 120). Het milieujaarprogramma 2000 beschouwt
soortbescherming als een zwaartepunt voor de verdere aanpak van de uitvoering van dit decreet
(Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 1999).

1.1.2 Een praktijkgericht actieplan vanuit ecologische kennis en inzichten

Vlaanderen heeft een beperkte ervaring met het opstellen en implementeren van
soortbeschermingsplannen (Van Dyck et al. 1999). Specifieke richtlijnen voor de inhoud en de vorm
zijn niet beschikbaar. Dit plan is het eerste Vlaamse soortbeschermingsplan voor een ongewerveld
dier. Het is gestoeld op een uitgebreide wetenschappelijke literatuurkennis én op vele, nieuw-
verzamelde gegevens over het gentiaanblauwtje, zijn habitat en de betrokken gebieden. Het bundelen
van en rapporteren over deze kennis, vormt een belangrijk onderdeel van dit plan, maar leidt evenwel
niet vanzelfsprekend tot gepaste behouds-, herstel- en inrichtingsmaatregelen. Soortbeschermings-
plannen krijgen in dit verband wel vaker de kritiek dat ze te veel een academische oefening zijn die
een concrete vertaling naar de praktijk (het terrein of het beleid) mist (Machado 1997). Daarom hebben
we in dit plan bijzondere aandacht besteed aan de praktische invulling van de maatregelen door zowel
beheerders als natuurbeleidslieden van afdeling Natuur en de private, terreinbeherende verenigingen
bij dit project te betrekken. De toetsing van onze bevindingen en voorstellen aan de praktijk – alsook
het verzamelen van gebiedsspecifieke informatie (bv. huidige beheersvisie en –uitvoering) – gebeurde
aan de hand van persoonlijke gesprekken, terreinbezoeken en workshops. Bovendien hebben we in de
loop van het project op verzoek van beheerders reeds (gedeeltelijke) beheersadviezen afgeleverd en
ook de uitvoering van enkele maatregelen op het terrein begeleid (bv. Zwart Water, Withoefse Heide).

1.1.3 Waarom het gentiaanblauwtje?

Er bestaat in Vlaanderen geen expliciet referentiekader om de noodzaak van een beschermingsplan
voor een soort (bv. tegenover andere bedreigde soorten) te verantwoorden. De voornaamste
beleidsrelevante overwegingen die de keuze van het gentiaanblauwtje (Maculinea alcon) motiveren,
worden hieronder opgesomd. 

1) Het gentiaanblauwtje is in Vlaanderen een volledig beschermde diersoort die door de
achteruitgang van de verspreiding en door de actuele zeldzaamheid op de Vlaamse Rode Lijst van
de dagvlinders als bedreigd staat gerangschikt (Maes & Van Dyck 1996), en op de Europese Rode
Lijst als kwetsbaar (van Swaay & Warren 1999). Op de mondiale Rode Lijst van het IUCN (versie
1996) staat de soort als “Low Risk/Near-threatened” (vergelijkbaar met de Rode-Lijstcategorie
achteruitgaand in Vlaanderen).
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2) De enige waardplant van het gentiaanblauwtje – de klokjesgentiaan – is in Vlaanderen een
integraal beschermde plantensoort die als potentieel bedreigd wordt beschouwd (Cosyns et al.
1994).

3) De voornaamste habitat van het gentiaanblauwtje in Vlaanderen – de Noordatlantische vochtige
heide met gewone dophei – is een te beschermen habitattype van de Europese Habitatrichtlijn (nl.
Habitat 31.11 in Habitat Directive 92/43/EEC). Andere habitattypen die voor het gentiaanblauwtje
van belang kunnen zijn: actief hoogveen (51.1), aangetast hoogveen (51.2) en slenken in
veengronden (Rhynchosporion – 54.6). Actief hoogveen is een prioritair te beschermen europees
habitattype. 

4) Het gentiaanblauwtje wordt erkend als een zwaarwegende indicatorsoort voor de natuurkwaliteit
van zijn habitat (Bink 1992). De soort vormt samen met de enige waardplant, de waardmier en
andere knoopmieren (Myrmica sp.) en met een specifieke sluipwesp, een complexe
gemeenschapsmodule (Thomas 1995, Thomas et al. 1998). Het MIRA-T rapport 1998 vermeldt de
soort expliciet als een typevoorbeeld van de onvolledigheid van de huidige kennis van de
biodiversiteitsproblematiek en de voorzichtigheid waarmee maatregelen moeten genomen worden
(Dumortier & De Blust 1998). 

5) Omwille van de uitzonderlijke en complexe levensstijl, heeft het gentiaanblauwtje een grote
wetenschappelijke waarde. Het vormt – samen met de andere Maculinea-vlinders – een
studieobject voor diverse aspecten van fundamenteel biologisch onderzoek: o.a.
populatiedynamiek in een complexe gemeenschap (Thomas et al. 1998), uitzonderlijk
groeipolymorfisme (Thomas et al. 1998; Schönrogge et al. 2000), complexe patronen bij het
afzetten van de eitjes (Van Dyck et al. 2000). Het optreden van verschillende waardmiersoorten
binnen het areaal en zelfs op kleinere schaal tussen populaties, wijst mogelijk op de aanwezigheid
van cryptische soorten binnen de soort gentiaanblauwtje (Gadeberg & Boomsma 1997; Nash, niet
gepubl.), maar is nog niet opgehelderd. 

6) De toestand van dagvlinders in Vlaanderen is zorgwekkend; ongeveer een derde van de soorten is
reeds uitgestorven, en de helft van de andere soorten is min of meer bedreigd (Maes & Van Dyck
1999). De achteruitgang voor soorten van vochtige habitats is zeer uitgesproken. Het
gentiaanblauwtje heeft ondanks zijn sterke achteruitgang (Maes & Van Dyck 1996) toch nog
realistische perspectieven voor herstel.   

7) De actuele en potentiële leefgebieden van het gentiaanblauwtje liggen voor België uitsluitend in
Vlaanderen (nl. de Antwerpse en Limburgse kempen) en vallen hoofdzakelijk in groengebieden en
militaire gebieden (waaronder natuurreservaten) die door hun actuele biologische waarde
belangrijke potentiële schakels zijn voor het Vlaams Ecologisch Netwerk, als onderdeel van het
Europees Ecologisch Netwerk (Natura 2000). 

8) De Raad van Europa heeft recent een globaal actieplan gepubliceerd voor de dagvlindersoorten van
het genus Maculinea waartoe het gentiaanblauwtje behoort (Munguira & Martin 1999). Dit plan
maant de lidstaten aan om plaatselijke actieplannen op basis van wetenschappelijke inzichten op
te stellen en uit te voeren.

Samengevat wordt het gentiaanblauwtje beschouwd als een zwaarwegende indicatorsoort voor een
habitattype van internationaal belang en ondervindt de soort ondanks zijn wettelijk beschermd statuut,
nationaal en internationaal een sterke achteruitgang, zelfs in beschermde gebieden (bv.
natuurreservaten). Dit verantwoordt de investering in bijkomend onderzoek om tot een actieplan te
komen waarin specifieke, nieuwe maatregelen of bijsturingen van huidige maatregelen worden
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voorgesteld om de toestand van deze dagvlinder en de habitat beduidend te verbeteren. Gezien de
actuele en historische verspreiding (en de regionale bevoegdheid inzake natuurbehoud) is in België
alleen Vlaanderen verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen.

1.2 DOELSTELLINGEN 

De onderzoeksopdracht – en uiteindelijk dit beschermingsplan – heeft de volgende doelstellingen:

� Het in detail documenteren van de natuurbehoudsstatus van het gentiaanblauwtje en zijn
leefgebieden in Vlaanderen;

� Het vergroten van de ecologische kennis over het gentiaanblauwtje door bestaande  gegevens
te bundelen en nieuwe te verzamelen;

� Het verklaren van de sterke achteruitgang van het gentiaanblauwtje; 
� Het formuleren van wetenschappelijk onderbouwde remediërende maatregelen inzake het

natuurbeleid en het beheer en de inrichting van actuele en potentiële leefgebieden om de
kansen op een duurzame overleving van het gentiaanblauwtje in Vlaanderen aanzienlijk te
verhogen. 

1.3 STRUCTUUR VAN HET PLAN

Het Soortbeschermingsplan gentiaanblauwtje bestaat uit twee afzonderlijke delen die ieder een andere
toegang tot het plan bieden. Het Hoofdrapport (Deel 1) presenteert alle verzamelde kennis, verwerkte
gegevens, knelpunten en voorstellen tot maatregelen op een geïntegreerde wijze. De Gebiedsfiches
(Deel 2) presenteren de verzamelde gegevens, knelpunten en maatregelen per gebied met uitgewerkte
teksten en kaartmateriaal. Voor meer toelichting en achtergrond, als ook voor vergelijkingen tussen
gebieden, moet de lezer Deel 1 raadplegen.

Dit hoofdrapport  bevat 11 hoofdstukken en geeft na dit inleidend stuk (Hoofdstuk 1) informatie over
de gebruikte onderzoeksmethoden (Hoofdstuk 2), de ecologische kennis (Hoofdstuk 3), het
natuurbehoudsstatuut op Europees, Belgisch en Vlaams niveau inclusief de relevante beleidscontext
(Hoofdstuk 4), de huidige verspreiding (Hoofdstuk 5), beleidsgerichte situering en kwetsbaarheid van
de gebieden (Hoofdstuk 6), de huidige toestand op gebieds- en populatieniveau (Hoofdstuk 7), de
knelpunten voor het behoud, inclusief een prognose zonder bijkomende maatregelen (Hoofdstuk 8),
voorstellen tot maatregelen inzake het beleid, beheer en inrichting van de leefgebieden (Hoofdstuk 9),
de mogelijkheden en noodzaken voor verder onderzoek en opvolging (Hoofdstuk 10) en tenslotte een
bibliografie (Hoofdstuk 11).

INLEIDING -  Het Soortbeschermingsplan gentiaanblauwtje werd opgesteld door de
Onderzoeksgroep Dierenecologie (UIA-UA) in opdracht van afdeling Natuur van de Vlaamse
Overheid. Het gentiaanblauwtje is een beschermde diersoort en gaat in heel Europa sterk
achteruit. In België, heeft de soort alleen populaties in Vlaanderen, en is bedreigd. Dit is het eerste
beschermingsplan voor een ongewerveld dier. Het is een wetenschappelijk onderbouwd,
praktijkgericht plan dat gebaseerd werd op literatuurkennis en veel nieuw verzamelde informatie
en gegevens. Het plan bestaat uit twee afzonderlijke delen: dit hoofdrapport (Deel 1) en de
gebundelde gebiedsfiches (Deel 2) met gedetailleerd kaartmateriaal en aanbevelingen per gebied.
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2 HOOFDSTUK 2.
MATERIAAL & METHODEN VAN HET ONDERZOEK

De onderzoeksopdracht is gestart op 1 december 1998 en duurde 24 maanden. Om de toestand van
de populaties van het gentiaanblauwtje en het actueel en potentieel leefgebied te beoordelen, en om
wetenschappelijk onderbouwde beleids, beheers- en inrichtingsmaatregelen te kunnen voorstellen,
hebben we enerzijds verschillende typen van beschikbare informatie bijeengebracht en anderzijds
gedurende twee opeenvolgende zomers nieuwe veldgegevens verzameld. Daarnaast hebben we ook
gegevens gebruikt die we vroeger (periode 1996-1998) in enkele van de studiegebieden hebben
verzameld.

2.1 LITERATUURSTUDIE

Er werd een grondige literatuurstudie uitgevoerd over de kennis van het gentiaanblauwtje, de
klokjesgentiaan, de knoopmieren, andere mierenblauwtjes, het beheer van heidegebieden en
schraalgraslanden, het beheer en de inrichting van gebieden ten behoeve van dagvlinders (en andere
ongewervelden), en over (lokale) herintroductie. Er werd ondermeer gebruik gemaakt van het eigen
literatuurbestand van de onderzoeksgroep Dierenecologie en van internationale
literatuurgegevensbanken (Current Contents en Biosis). Als resultaat hiervan bevat dit eindrapport
naast nieuw vergaarde kennis, informatie uit en verwijzingen naar meer dan 150 publicaties. Het
grootste deel omvat artikels en (hoofdstukken uit) boeken uit de vakliteratuur, maar ook meerdere
niet-gepubliceerde binnen- en buitenlandse rapporten werden geraadpleegd.

2.2 INVENTARISATIE VAN HABITATS EN AANWEZIGHEID VAN HET
GENTIAANBLAUWTJE 

Op basis van de gecombineerde informatie over de verspreiding van het gentiaanblauwtje
(gegevensbank Vlaamse Vlinderwerkgroep), de klokjesgentiaan (gegevensbank flo.wer) en de habitat
van de natte heide (BWK), werd de reeks van studiegebieden opgesteld. Deze gebieden werden in de
beginfaze van het project allen bezocht om de actuele toestand van het gebied globaal te beoordelen.
Gebieden werden in vier categorieën ingedeeld: 1) gebieden die actueel door het gentiaanblauwtje
bevolkt zijn, 2) gebieden die in het recente verleden door het gentiaanblauwtje bevolkt waren, 3)
gebieden die langer geleden door het gentiaanblauwtje bevolkt waren, en 4) gebieden die niet door het
gentiaanblauwtje bevolkt zijn of waren, maar wel mogelijk geschikt habitat herbergen. De actuele
kwaliteit en kwantiteit van het beschikbaar habitat en als ook de potenties, werden aan de hand van de
verzamelde ecologische en beleidsgerichte gegevens beoordeeld (zie verder). De effectieve aan- of
afwezigheid van het gentiaanblauwtje (adulten en/of eitjes) werd aan de hand van terreinbezoeken in
de zomermaanden vastgesteld.

Tabel 2.1 geeft een overzicht van de studiegebieden die in dit onderzoek betrokken werden, met
aanduiding van hun categorie en de aard van de gegevens die we voor het gebied verzamelden. Met
het oog op haalbaarheid en prioriteiten, volgden we een gedifferentieerde benadering voor het
verzamelen van gegevens in de verschillende studiegebieden; De mate van detail en veelheid van
informatie is het grootst voor de gebieden die actueel bevolkt zijn door het gentiaanblauwtje, en
vermindert naarmate een gebied in een lagere categorie zit. 
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Tabel 2.1 – Overzicht van de studiegebieden met aanduiding van de categorie m.b.t. de aanwezigheid van het
gentiaanblauwtje en de habitat, en met aanduiding van de verzamelde informatie binnen de twee onderzoeksjaren.
A: actueel bevolkt door het gentiaanblauwtje, R: recent (>1991) nog bevolkt door het gentiaanblauwtje maar nu
uitgestorven, H: historisch (<1991) bevolkt geweest door het gentiaanblauwtje, maar nu uitgestorven, en P:
mogelijk geschikt habitat voor het gentiaanblauwtje.
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Groot Schietveld A X X X X X X X X X X X X X
Hageven A X X X X X X X X X X X X X X X
Liereman A X X X X X X X X X X X X X X X
Sonnisheide A X X X X X X X X X X X X X X
Teut A X X X X X X X X X X X X X X
Visbedden A X
Withoefse heide A X X X X X X X X X X X X X X X
Zwart Water A X X X X X X X X X X X X X X
Fonteintje A X X X X X X X X X X X X X
Katershoeve A X X X X X X X X X X X X
Matthiashoeve A X X X X X X X X X X X X
Panoramaduinen A X X X X X X X X X X X X X
's Gravendel R X
Buitengoor R X X X X X X X X X
Goor R X X X X X
Kauwbosstraat R X X X X
Korhaan R X X X X X
Tielenheide R X X X X X
Wolfsven R X
Ziepbeek R X X X X X X X X
Zwarte heide R X
De Maten H X X X X X
Hei van Van Damme H X
Hoge Mierdse Heide H X
Kalmthoutse heide H X X X X X
Koeiven H X X X
Meerseldreef H X
Ronde Put H X
Elsakker P X
Gerhagen P X
Goorken P X
Kattenbosserheide P X
Klein Schietveld P X X X
Koemook P X
Langdonken P X
Moensweyer P X
Neerharenheide P X X X X X
Plat-Holven P X
Riebos P X
Slangebeekbron P X X X X X
Tenhaagdoornheide P X X X X X
Vriesput P X
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Om onderzoek te kunnen uitvoeren over het wettelijk beschermd gentiaanblauwtje, beschikten we over
speciale, persoonlijke vergunningen die ondermeer vangen (en opnieuw vrijlaten) toestaan (Afwijking
van het KB van 22.09.1980). Ook voor de toegang tot de gebieden en toelating voor het uitvoeren van
ons onderzoek werd bij de verschillende eigenaars en/of beheerders mondelinge of schriftelijke
toelatingen bekomen (oa. persoonlijke toelatingen voor de militaire domeinen van het Groot
Schietveld, Kamp van Beverlo, Meeuwen-Helchteren, Tielen).  

2.3 VERZAMELEN VAN GEBIEDSSPECIFIEKE GEGEVENS

Om de gebiedsspecifieke informatie te verzamelen, hebben we enerzijds beroep gedaan op de
betrokken terreinbeheerders (en/of hun medewerkers), en anderzijds op diverse beschikbare
informatiebronnen. De terreinbeheerders werd gevraagd om een standaardformulier in te vullen.
Naderhand werden bijkomende gegevens tijdens terreinbezoeken met de terreinbeheerders
opgetekend (bv. toelichting bij beheerskeuzes en eventuele discussies, uitvoeringswijze van
beheersmaatregelen). De andere geraadpleegde bronnen zijn: topografische kaarten (Nationaal
Geografisch Instituut), zwartwit orthofoto’s (Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen), cartografische
informatie op de Natuur-CD 2000 versie 2.0 (Instituut voor Natuurbehoud), en uitgaven over
studiegebieden (o.a. brochures, artikels, licentiaatsverhandelingen, doctoraatsverhandelingen en
boeken over enkele natuurreservaten, al dan niet voorlopige versies van beheersplannen, -visies en
erkenningsdossiers). 

Tabel 2.2 - Overzicht van de verzamelde gebiedsspecifieke gegevens 

Naam
Gemeente
Eigenaar
Beheersinstantie
Conservator
Terreinbeheerder(s)
Statuut op gewestplan
Beschermingsstatus binnen natuurbehoud (Erkend reservaat, Vlaams reservaat, …)
Internationale bescherming (Vogelrichtlijngebied, Habitatrichtlijngebied, ...)
Oppervlakte
Kaartblad op de topografische kaart
Statuut aangrenzende en omliggende gebieden, inclusief landgebruik, 
Historiek, huidige toestand en problemen
Vegetatietypes (volgens BWK en eigen criteria, relevant voor dit onderzoek)
Beheersvisie en uitgevoerde beheerswerken
Bijkomende gegevens (indien beschikbaar en relevant) over:
-(her)introductie en translocatie gentiaanblauwtje of klokjesgentiaan
-vermestings-, verdrogings, verzuringsproblematiek
-toekomstvisie op beheer en inrichting
-aanwezigheid van andere aandachts- of doelsoorten
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2.4 VERZAMELEN VAN GEGEVENS OVER HET GENTIAANBLAUWTJES-
SYSTEEM IN DE STUDIEGEBIEDEN

Binnen de bevolkte gebieden en de voorheen bevolkte gebieden, werd(en) de habitatplek(ken)
afgebakend. Een habitatplek definieerden we als een aaneengesloten eenheid natte heide of
veengebied met klokjesgentiaan. Plekken die meer dan 50 m van elkaar gescheiden waren (bv. ander
habitattype of geen klokjesgentianen) werden als aparte habitatplekken beschouwd. De
habitatplek(ken) binnen een gebied werden zeer nauwkeurig opgemeten met een GPS-toestel (Global
Positioning System met differentiële correctie). Met GIS-software (Geografisch Informatiesysteem, nl.
ArcView) was het dan mogelijk om deze digitale informatie op kaart te zetten en oppervlaktes,
omtrekken, onderlinge afstanden, enz. te berekenen. Voor enkele van de meer geïsoleerde, kleine
historische populaties werd de habitatplek rechtstreeks op de topografische kaart gedigitaliseerd
zonder bijkomende GPS-metingen op het terrein.      

Binnen de habitatplekken werden in de zomer van 1999 alle adulte klokjesgentianen en, in het geval
van bevolkte gebieden, de eitjes van het gentiaanblauwtje geteld. In het Fonteintje werd een
representatief deel van de grote habitatplek geteld (1,50 ha van 5,29 ha) Wegens de uitgestrekte
oppervlakte en het verspreid voorkomen van de groeiplaatsen van de klokjesgentiaan werden op het
Groot Schietveld ook niet alle planten (en eitjes) geteld, maar wel een ruime steekproef uit de
verschillende zones waarvan het gentiaanblauwtje bekend was. In 2000 werden volledige tellingen van
de klokjesgentianen en van eitjes in enkele gebieden herhaald (Tabel 2.1); in de overige gebieden
werden steekproeven genomen zodat voor beide jaren gegevens beschikbaar zijn over de verdeling
van de eitjes en de bouwkenmerken van de planten.

In de habitatplekken van de bevolkte en voorheen bevolkte gebieden werden afhankelijk van de totale
oppervlakte, een of meerdere representatieve onderzoeksproefvlakken van 10 x 10 m afgebakend en
intensiever onderzocht: 1) inventarisatie, kartering en karakterisatie van de aanwezige mierenkolonies,
2) vegetatie-opnames, 3) beschrijving van de abiotische condities, 4) tellingen van de klokjesgentianen
(inclusief typering van de leeftijdsopbouw van de klokjesgentiaan aan de hand van de verhouding
kiemplanten, juveniele en adulte planten), en 5) eitellingen. 

2.4.1 Inventarisatie, kartering en karakterisatie van de aanwezige mierenkolonies

De proefvlakken werden volledig uitgezocht op de aanwezigheid van mierenkolonies. Nesten van de
waardmieren (en van de meeste andere soorten) zijn niet opvallend; de vegetatie werd intensief en
systematisch bekeken en potentiële nestplaatsen werden met een klein zakmes opengemaakt en op de
aanwezigheid van mieren gecontroleerd. Van ieder mierennest (dus ook de niet-waardmieren) werden
enkele werksters verzameld (in eppendorfjes met ethanol) voor latere determinatie in het laboratorium
(met behulp van Seifert 1996, van Boven & Mabelis 1986 en Wardlaw et al. 1998), en werd voorts de
positie binnen het hok bepaald en het substraattype (bv. pijpenstrootjesbult, veenmosbult, ...)
genoteerd. De posities van de nesten binnen een proefvlak werden achteraf in het GIS ingevoerd om
berekeningen mogelijk te maken (bv. afstanden tussen de waardmiernesten en berekening van
ruimtelijk bedekkingspercentage van de waardmieren op basis van gekende foerageerafstanden uit de
vakliteratuur). 

2.4.2 Vegetatie-opnames en beschrijving van de abiotische condities

Binnen ieder proefvlak van 10 x 10 m werden vegetatie-opnames gemaakt in vier 2 x 2 m sub-
proefvlakken. Binnen ieder subproefvlak werd voor alle aanwezige plantensoorten de bedekking
geschat op de schaal van Londo (Schaminée et al. 1995). Ook de totale bedekking van de kruid-, struik
en moslaag (opgesplitst in blad-, veen- en korstmos) werd genoteerd, Daarnaast werd ook de dikte en
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de spreiding van de strooisellaag, de structuur van de pijpenstrootjesbulten en andere microreliëf-
elementen, de oppervlakte naakte bodem, bodemtype en de vochtigheid ingeschat. Met uitzondering
van de oppervlakte naakte bodem, werden deze laatste parameters in kwalitatieve klassen uitgedrukt.
De structuur voor het pijpenstrootje: 1) ijl, 2) uniform (grastapijt), 3) ijle pollen en 4) dense pollen. Het
microreliëf: 1) zwak (vlak), 2) matig (zwakke depressies aanwezig), en 3) sterk (bulten en slenken). De
strooisellaag (naast de hoger vermelde bedekkingsgraad): 1) ijl, 2) dun, maar dens, 3) dik, maar niet
dens, en 4) dik en dens. Het bodemtype: 1) venig, 2) zandig, 3) humeus. De vochtigheid: 1) droog, 2)
vochtig, 3) drassig, en 4) water boven maaiveld. Fig. 2.1 toont het gebruikte veldformulier voor het
optekenen van deze kenmerken.   

Fig. 2.1 – Voorbeeld van het in dit onderzoek gebruikte
formulier voor het registreren van veldgegevens over de
vegetatiesamenstelling en –structuur, alsook enkele
abiotische parameters.

2.4.3 Tellingen van de adulte klokjesgentianen (inclusief bouwvariatie) en eitjes van het
gentiaanblauwtje

Door aandachtige visuele inspectie van de vegetatie kunnen generatieve, adulte klokjesgentianen
(inclusief kleinere exemplaren) betrekkelijk eenvoudig opgespoord worden. Voor iedere individuele
plant werd het aantal stengels en aantal knoppen per stengel genoteerd. Indien eitjes van het
gentiaanblauwtje aanwezig waren – de eitjes zijn opvallend, onmiskenbaar en makkelijk te tellen (zie
Fig. 2.1) – , werd het aantal eitjes per knop (afzonderlijk voor iedere stengel per plant) genoteerd. Er
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werd telkens van de onderste naar de bovenste knop geteld. Als eitjes niet op de knop maar op andere
plantendelen zaten, werd dat ook genoteerd. Merk op dat deze tellingen niet alleen in de proefvlakken
werden uitgevoerd, maar tenminste in 1999 in de volledige habitatplekken (zie figuur op voorblad).
Deze tellingen (geen schattingen) bieden dus cijfers over populatiegroottes van waardplant en vlinders,
maar ook over de bouwkenmerken van de gentiaan (aantal knoppen per stengel, aantal stengels per
plant) en de spreiding van de eitjes binnen en tussen planten. 
Traditioneel wordt de populatiegrootte bij dagvlinders aan de hand van merk-hervangst-methoden bij
adulten geschat (Sheppard 1973). Vangstkansen van deze heliotherme insecten hangen echter sterk af
van weersomstandigheden. Bovendien zijn dergelijke methoden zeer arbeidsintensief en leveren ze
schattingen met grote foutenvlaggen op (Murphy 1988). Omwille van de alternatieve mogelijkheid van
het tellen van eitjes, werd hiervoor geen merk-hervangst-onderzoek uitgevoerd. In vroeger uitgevoerd
onderzoek dat we ook in dit plan gebruiken, hebben we wel gentiaanblauwtjes gemerkt met het oog
op mobiliteitsonderzoek (zie verder). In drie gebieden (Hageven, Liereman en Zwart Water) worden de
eitjes reeds langer door de beheerder en/of medewerkers geteld, en kunnen we iets langere
tijdsreeksen beschouwen. 

2.4.4 Typering van de leeftijdsopbouw van de klokjesgentiaanpopulatie

Gestandaardiseerde opnametechnieken voor het bepalen van de toestand van een populatie
klokjesgentianen aan de hand van de leeftijdsopbouw werden opgesteld en beschreven door
Oostermeijer et al. (1994). Daartoe telden we binnen het proefvlak het aantal juveniele planten,
vegetatieve adulten en bloeiende adulten. Aanwezigheid en aandeel voor iedere leeftijdsgroep kan
vervolgens bepaald worden. De kans op het terugvinden van kiemplanten bleek sterk afhankelijk van
de structuur van de aanwezige vegetatie. Daarom werd de aan- of afwezigheid van kiemplanten
genoteerd.

2.5 KARAKTERISATIE VAN DE BIOTOPEN TUSSEN EN ROND DE
HABITATPLEKKEN

Met het oog op eventuele uitbreidingen van en verbindingen tussen habitatplekken, werd de actuele
aard en toestand van de omliggende percelen geïnventariseerd. De bestaande Biologische
Waarderingskaart (BWK versie 2.0) bleek hiervoor vaak te onnauwkeurig (bv. door andere
perceelsafbakening of gebruik van habitatcomplexen), en de nieuwe BWK (versie 2.1) was op het
moment van dit werk nog niet voor alle gebieden beschikbaar. Daarom werd een kartering van alle
omliggende percelen tot een straal van ± 50 m op het terrein beoordeeld op de aanwezigheid van
eventuele heide-elementen en de mogelijkheid/wenselijkheid van omzetting naar natte heidebiotoop).
De nieuwe methodiek van de BWK-kartering werd hierbij gevolgd: ieder vegetatietype werd individueel
bezocht en als aparte eenheid gekarteerd. De aanwezige ecotopen werden volgens de bestaande BWK-
codes benoemd. Indien meerdere ecotopen in hetzelfde vegetatietype aanwezig waren, werden de
ecotopen in mate van belangrijkheid (aandeel van de totale opervlakte) gerangschikt.

2.6 MOBILITEITSINFORMATIE GENTIAANBLAUWTJE

Vóór de periode van deze onderzoeksopdracht, hebben we in 1997 merk-hervangstgegevens van
adulte gentiaanblauwtjes verzameld in drie actuele populaties: De Liereman, het Fonteintje en de
Panoramaduinen. Gentiaanblauwtjes werden gevangen met een handnet en individueel gemerkt met
een fijne stift met zwarte, niet-toxische, water- en lichtbestendige inkt. Als merkteken werd een cijfer
op de ventrale zijde van de achtervleugels geschreven. De individuen werden meteen na het merken
(en meten van de vleugellengte met een schuifpasser) op de plaats van vangst weer losgelaten. Op alle
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dagen waarop de weersomstandigheden het toelieten, werden de gebieden bezocht om het merk-
hervangstwerk uit te voeren. Plaatsen van vangst of hervangst werden tijdelijk gemerkt met stokjes
(voorzien van een etiket met de gepaste code). Naderhand werden de posities opgemeten met
lintmeter en theodoliet. Op basis van de xy-coördinaten van ieder punt, werd de afgelegde, rechte
afstand berekend. Hierdoor beschikken we over informatie over de mobilitieit van de vlinder en de
mate van uitwisseling tussen habitatplekken.

2.7 INVOEREN VAN GEGEVENS, GEGEVENSBEHEER EN VERWERKING

Alle gebiedsgegevens en ecologische gegevens werden in computerbestanden ingevoerd om diverse
berekeningen eenvoudig te kunnen uitvoeren (Excell, Access, ArcView). Om basisstatistieken voor de
verschillende parameters (of gecombineerde parameters) per gebied te bekomen, werden de gepaste
queries in Access aangemaakt. Grafieken werden met het programma Sigma-plot aangemaakt.
Statistische analyses werden uitgevoerd met de SAS- en StatXact-software (oa. Fisher’s Exact test,
Binomiaal test, multivariate lineaire regressiemodellen, logistische regressiemodellen, principale
componenten analyse). Voor multivariate regressiemodellen werd telkens gestart met een volledig
model dat alle factoren en hun interacties bevat, waarna vervolgens de niet-significante termen (van
hoge naar lage p-waarde) volgens een backward-selectie uit het model werden gehaald om alzo een
finaal model te bekomen. In sommige gevallen werden de parameters voor de analyse getransformeerd
(log10 x, boogsinus �x). Om de leesbaarheid van de tekst niet te veel te belasten, wordt de statistische
output in belangrijk mate in voetnoten en in de legendes van figuren opgenomen. Analyses van
interessante ecologische relaties die echter minder relevant zijn in het kader van dit beschermingsplan,
werden niet opgenomen.  
 

2.8 OVERLEG MET ANDERE DESKUNDIGEN, BEHEERDERS EN
NATUURBELEIDSLIEDEN

In de loop van dit project werden meerdere buitenlandse collega's geconsulteerd voor het afstemmen
van onderzoeksmethoden en voor de bespreking van (voorlopige) resultaten. De meest intensieve
samenwerking gebeurde met de Vlinderstichting die momenteel eveneens een landelijk actieplan voor
het gentiaanblauwtje uitwerkt in Nederland. Volgende buitenlandse experten (met vermelding van hun
instituut en specialisatie) werden ten behoeve van het project geconsulteerd: 

Dr. Graham W. Elmes (Institute of Terrestrial Ecology, U.K. – Herkenning en ecologie van
knoopmieren)

Dr. David Nash (Universiteit Copenhagen, Denemarken – Waardmierspecialisatie en chemische
mimicry bij o.a. het gentiaanblauwtje)

Dr. J. Gerard B. Oostermeijer (Universiteit Amsterdam – Populatiebiologie van zeldzame planten,
o.a. klokjesgentiaan, en waardmiergebruik door het gentiaanblauwtje)

Dr. Jeremy A. Thomas (Institute of Terrestrial Ecology, U.K. – Ecologie en behoud van Maculinea-
vlinders)

Jan G. van der Made (Directeur Nederlandse Vlinderstichting – Vertaling van dagvlinderonderzoek
naar praktijkgericht beheer en naar het beleid)

Dr. Michiel Wallis de Vries (Nederlandse Vlinderstichting – Invloed van begrazing als
beheersmaatregel & wetenschappelijk coördinator van het gentiaanblauwtjesproject in
Nederland)

Irma Wynhoff (Nederlandse Vlinderstichting – Ecologie, behoud en herintroductie van Maculinea-
vlinders, in het bijzonder het pimpernelblauwtje en het donker pimpernelblauwtje)  
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Voor specifieke informatie over de studiegebieden (Tabel 2.2) en voor kennisuitwisseling inzake
heidebeheer en natuurbeleid in Vlaanderen, hadden we overleg (o.a. via de workshops) met de
volgende mensen van de afdeling Natuur, de afdeling Bos & Groen, de particuliere terreinbeherende
verenigingen en het Instituut voor Natuurbehoud (in alfabetische volgorde):  

Hugo Bulteel (Withoefse en Kalmthoutse Heide – afdeling Natuur)
Alex Ballet (Schietveld Meeuwen/Helchteren - afdeling Natuur)
Geert De Blust (Instituut voor Natuurbehoud)
Luc De Bruyn (Instituut voor Natuurbehoud)
Joost Dewyspelaere (Reservatenwerking – Natuurreservaten vzw)
Jan Dirckx (Buitengoor – Natuurreservaten vzw)
Eddy Feyen (Mol-Postel – afdeling Natuur)
Dirk Geysels (De Liereman – Wielewaal vzw)
Jos Gorissen (o.a. Ziepbeek, Teut –  afdeling Natuur)
Bert Goyens (Withoefse en Kalmthoutse Heide – afdeling Natuur)
Jos Gysels (Beleidswerking – Wielewaal vzw)
Rik Hendrix (Koeiven - Wielewaal vzw)
Joris Janssens (afdeling Natuur)
Ignace Ledegen (Hageven – Natuurreservaten vzw)
Jef Leestmans (afdeling Natuur)
Hubert Lehaen (Hageven – Natuurreservaten vzw)
Karel Molenberghs (Kalmthout - afdeling Natuur)
Ghis Palmans (Hageven – Natuurreservaten vzw)
Willy Pardon (Hageven – Natuurreservaten vzw)
Alex Riemis (Zwart Water - Wielewaal vzw)
Jos Rutten (Sonnisheide - Natuurreservaten vzw)
Marc Smets (Zwart Water – Natuurreservaten vzw)
Marc Schuermans (Groot Schietveld - Afdeling Bos en Groen)
Harry Thys (Groot en Klein Schietveld – afdeling Natuur)
Eddy Timmers (Aminal afdeling Natuur buitendienst Limburg)
Luc Van Assche (Turnhout – afdeling Natuur)
Hugo Van Besauw (Groot Schietveld - BVNF)
Jan Wellekens (Teut - afdeling Natuur)
Willy Van Bergen (Langdonken – Natuurreservaten vzw)
Johan  Vandenbossche (Zwarte Beek – Natuurreservaten vzw)
Willy Vanlook (Zwarte Beek – Natuurreservaten vzw)  
Tom Verschraegen (o.a. Ziepbeek, Teut – afdeling Natuur)
Manu Vlaeyens (Het Goor – Natuurreservaten vzw)
Marcel Van Waerebeke (Zwarte Beek – afdeling Natuur)

AANPAK VAN HET ONDERZOEK - De onderzoeksopdracht om het soortbeschermingsplan op te
stellen liep van 1 december 1998 tot 30 november 2000. Om beleids-, beheers- en
inrichtingsmaatregelen voor te stellen, werden beschikbare gegevens (bv. literatuurkennis,
gebiedsgegevens) bijeengebracht en nieuwe veldgegevens (bv. ecologie en toestand van
gentiaanblauwtje, klokjesgentiaan, waardmieren, afbakening habitatplekken) verzameld in 9
gebieden waar het gentiaanblauwtje nog aanwezig is, 9 gebieden waar de soort recent verdwenen
is, 7 gebieden waar de soort reeds langer verdwenen is en tenslotte 11 gebieden die mogelijk
habitat voor het gentiaanblauwtje bevatten. Er werd ook overleg gehouden met buitenlandse
experten, en vele beheerders en beleidslui werden bij de opmaak van dit plan betrokken.ES
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3 HOOFDSTUK 3.
OVERZICHT VAN DE ECOLOGISCHE KENNIS VAN HET 

GENTIAANBLAUWTJESSYSTEEM

3.1 HET GENTIAANBLAUWTJE

3.1.1 Taxonomische en biogeografische situering

Het gentiaanblauwtje (Maculinea alcon Denis & Schiffermüller 1775) – ook wel het
heidegentiaanblauwtje genoemd – is één van de vijf erkende Europese soorten van het genus
Maculinea Van Eecke 1915. De andere soorten zijn het berggentiaanblauwtje (M. rebeli), het
pimpernelblauwtje (M. teleius), het donker pimpernelblauwtje (M. nausithous) en het tijmblauwtje (M.
arion). Het genus Maculinea behoort tot de onderfamilie Polyommatinae binnen de familie van de
blauwtjes of Lycaenidae. Alleen het gentiaanblauwtje en het pimpernelblauwtje behoren voor
Vlaanderen tot de inheemse fauna, maar de laatste soort is sinds 1980 uitgestorven (Maes & Van Dyck
1999). In Wallonië zijn voorts het tijmblauwtje en het berggentiaanblauwtje inheems (Goffart et al.
1992)

Het gentiaanblauwtje en het berggentiaanblauwtje worden pas recent als twee aparte soorten
beschouwd (Thomas et al. 1989; Munguira 1987,1989; Munguira & Martin 1993): ze leven in andere
biotopen, hebben een andere waardmiersoort en de rupsen verschillen in lichaamsbouw. De variatie in
morfologische kenmerken van adulten alleen zorgt bij determinatie voor verwarring tussen beide
soorten (Tolman & Lewington 1999). Voorheen werden ze in de regel als ondersoorten beschouwd (bv.
Kaaber 1964). De terechte verandering in de taxonomische status van het gentiaanblauwtje leidde voor
sommige Europese regio’s tot interpretatieproblemen van oude verspreidingsgegevens (Wynhoff
1998a), maar voor Vlaanderen (België) stelt zich dat probleem niet. Het gentiaanblauwtje is voor België
in verspreiding steeds beperkt geweest tot het noordoostelijk deel van Vlaanderen (Maes & Van Dyck
1999), terwijl het ondertussen in België uitgestorven berggentiaanblauwtje alleen in het zuiden van
Wallonië voorkwam (Goffart et al. 1992).

Fig. 4.1 – Europese verspreiding van het gentiaanblauwtje volgens Wynhoff (1998a).
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Het gentiaanblauwtje heeft een palearctische verspreiding waarvan vooral het westelijk deel recent in
kaart werd gebracht (Wynhoff 1998). Het areaal strekt zich uit van Zuid-Scandinavië tot Noord-Spanje
en van West-Frankrijk tot de Kaukasus en Centraal-Azië (Fig. 4.1). Hoewel slecht gedocumenteerd,
strekt de verspreiding in oostelijke richting ver buiten Europa (Kudrna 1986). Er zijn populaties in
volgende Europese landen: Albanië, België, Bosnië, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland,
Hongarije, Italië, Joegoslavië, Lichtenstein, Lithouwen, Nederland, Oekraïne, Oostenrijk, Polen,
Roemenië, Rusland, Slovenië, Slowaakse republiek, Spanje, Tsjechische republiek, Turkije, Witrusland,
Zweden, Zwitserland (van Swaay & Warren 1999). 

3.1.2 Morfologische typering van de levensstadia

De eitjes zijn hagelwit en afgeplat-bolvormig met een kleine indeuking aan de top. Tijdens de eerste
stadia op de waardplant heeft de rups een rood-roze kleur en is bij het verlaten van de plant 3 tot 4
mm lang met een massa van 1-2 mg. De huid is opvallend taai en dik zodat ze bestand is tegen de
greep door mierenkaken (Malicky 1969). Later in het mierennest ontwikkelen de rupsen een blekere
kleur. Op de rugzijde beschikken de rupsen over verspreid liggende, kleine klierwratjes (zgn.
orgaantjes van Malicky) en over een dorsaal nectarorgaan op het zevende achterlijfssegment (zgn.
orgaan van Newcomer) waaruit energierijke secreties voor de waardmieren worden uitgescheiden.
Volgroeide rupsen verpoppen bij een massa van gemiddeld 70 mg (Schönrogge et al. 2000).

Bij adulte mannetjes is de bovenkant van de vleugels blauw zonder vlekken, terwijl deze van de wijfjes
grijsbruin is met onduidelijke vlekken en soms blauwe bestuiving (Wynhoff et al. 1999). De onderzijde
is bij beide geslachten grijsbruin met aan de vleugelbasis soms enige blauwe bestuiving. In
vergelijking met andere Europese blauwtjes zijn het gentiaanblauwtje en de andere Maculinea-soorten
vrij groot (cfr. Engelse naamgeving 'Large blue butterflies'). De voorvleugel van het gentiaanblauwtje is
van vleugelbasis tot -tip 16 tot 20 mm lang, en wijfjes zijn gemiddeld groter dan mannetjes (Van Dyck
& Maes, niet-gepubl. - gegevens uit De Liereman en Zwarte Beek). 

Voor zowel Nederland (Bink 1992), Zwitserland (LSPN 1987) als Denemarken (Kaaber 1964; Gadeberg
& Boomsma 1997) is bekend dat adulte gentiaanblauwtjes van afzonderlijke populaties kunnen
verschillen in grootte en kleur. Het is een algemeen biologisch gegeven dat geïsoleerde populaties met
de tijd sterker van elkaar verschillen en tot rassen, ondersoorten of soorten kunnen leiden. Zo werd
het duingentiaanblauwtje (M. alcon arenaria) – dat voorkwam in de Nederlandse duinen en
zuidhollandse blauwgraslanden maar sinds 1979 is uitgestorven – als een endemische ondersoort van
het gentiaanblauwtje beschouwd (van Ommering et al. 1995). Het vloog gemiddeld twee weken
vroeger dan het gentiaanblauwtje, en bovendien bleken de morfologische verschillen zelfs groter dan
deze tussen het gentiaanblauwtje en het berggentiaanblauwtje (Bink 1992).

Sommige auteurs onderscheiden nog meer aparte rassen of regionale variëteiten, en soms wordt
gepleit voor het statuut van afzonderlijke soorten (bv. M. xerophila, Balint 1991). Of er voor het
gentiaanblauwtje naast lokale differentiatie in morfologische kenmerken ook geografische variatie op
een grotere schaal bestaat (bv. clinale variatie in grootte) is niet bekend.

3.1.3 Beschrijving van de levenswijze

3.1.3.1 Levenswijze en -cyclus

Gentiaanblauwtjes zijn voor hun overleving volledig afhankelijk van een specifieke waardplant
(monofaag) en van de adoptie en verzorging door een kolonie van een specifieke waardmier (obligaat
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myrmecofiel). De waardplant is de klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe), de waardmieren zijn
knoopmieren (Myrmica spp.). In Vlaanderen is de bossteekmier M. ruginodis meer dan waarschijnlijk
de optimale waardmier. De levenswijze van deze dagvlinder is zeer gespecialiseerd, complex en
uitzonderlijk te noemen. Fig. 3.2 geeft een overzicht van de levenscyclus.  

Het gentiaanblauwtje heeft één generatie per jaar. De vliegperiode valt in de zomer (juli-augustus) en
duurt vier tot vijf weken. In Vlaanderen ligt de aantalspiek van de adulten gewoonlijk tussen 20 juli en
20 augustus (Maes & Van Dyck 1999); met als gedocumenteerde uitersten van de vliegperiode 2 juli (in
1992) en 4 september (in 1976) (Gegevens Vlinderwerkgroep). De gemiddelde levensverwachting van
een adult gentiaanblauwtje is enkele dagen tot een week (Wynhoff et al. 1996). Wijfjes paren vrij snel
na het uitsluipen en starten na een korte rijpingsperiode van één tot hooguit twee dagen met het
zoeken van geschikte waardplanten en het leggen van eitjes (Bink 1992). Eigen observaties tonen dat
paren en vervolgens eitjes leggen ook reeds enkele uren na het uitsluipen kunnen gebeuren (Regniers,
Maes & Van Dyck, niet gepubl.). De eitjes worden in de regel één per één op de buitenzijde van de
bloemknoppen van klokjesgentianen gelegd. De eitjes komen uit na 7 tot 11 dagen (Bink 1992). De
jonge rups vreet zich een weg naar het vruchtbeginsel langs de basale zijde waar de eischaal veel
dunner is (d.i., waar het ei aan de gentiaan zit) (Thomas et al. 1991). Uitwendig is niet te merken dat
een rups uit het eitje geslopen is; de lege eischaaltjes blijven nog dagen tot soms weken op de
bloemknop hangen. De herbivore levensfaze in de bloem van de waardplant duurt 9 tot 18 dagen (Bink
1992). De jonge rupsen voeden zich met het vruchtbeginsel en vervellen drie maal. De
voedingsperiode op de waardplant betekent in termen van de massa die de rups finaal zal bereiken
slechts 1-2 %. Dan vreet de rups zich opnieuw een weg naar buiten doorheen een klein, rond gaatje in
de bloemknop. Grotere, minder symmetrische of meer uitgerafelde vraatschade is het werk van andere
insecten: bv. hommels en larven van galmuggen (Petanidou et al. 1995). De kleine rups (3-4 mm) laat
zich op de grond vallen en wacht daar passief op passerende knoopmieren. Ze kruipen dus geen grote
afstanden (hooguit enkele centimeters – Thomas et al. 1998) en volgen dus ook niet de geursporen
van waardmieren.

Aanvankelijk werd de bossteekmier Myrmica ruginodis als de enige waardmier voor het
gentiaanblauwtje erkend (Thomas et al. 1989). De overleving bij de andere knoopmiersoorten bleek
(bijna) nihil. Ook de andere Maculinea-vlinders hebben ieder een eigen optimale knoopmiersoort als
waardmier (bv. Myrmica scabrinodis voor het pimpernelblauwtje – Thomas et al. 1989). Recenter is
gebleken dat er bij het gentiaanblauwtje geografische variatie voor de optimale waardmiersoort
bestaat: in twee Zweedse populaties betrof het de rode steekmier (M. rubra), in drie Nederlandse
populaties de bossteekmier (M. ruginodis), maar ook M. rubra (1 ex.) en in twee Spaanse populaties de
ruwknoopmier (M. scabrinodis) (Elmes et al. 1994). 

Als de rups door een knoopmier wordt ontdekt, wordt zij onmiddellijk meegenomen naar het
mierennest. Onder natuurlijke omstandigheden zijn adopties moeilijk te observeren, maar Elfferich
(1963) beschrijft de adoptie en het rupsenleven in het mierennest aan de hand van waarnemingen in
uitgebreide kweekexperimenten in terraria met gipsnesten. Het meenemen van de rups gebeurt door
alle soorten knoopmieren die in de leefgebieden van het gentiaanblauwtje leven, maar alleen in een
kolonie van de waardmier verloopt de adoptie en de daaropvolgende verzorging succesvol. In het nest
eet de rups soms van het mierenbroed (eitjes, larven, pre-poppen), maar wordt vooral door de
werksters gevoed met stukjes insectenprooien of met opgebraakt voedsel (Elfferich 1963). Het
gentiaanblauwtje volgt hiermee, net als het berggentiaanblauwtje, een zgn. koekoekstrategie. De
andere Maculinea-vlinders eten alleen mierenbroed en worden niet gevoed (predatorische strategie).
Deze tweede faze waarin de rupsen niet langer planteneters zijn, duurt ongeveer 330 dagen. Toch
betreft het maar één vervellingsstadium, nl. het vierde. Het gentiaanblauwtje leeft dus het grootste
deel van zijn leven als broedparasiet in een mierenkolonie. In de herfst heeft de rups een actieve
voedingsperiode van ongeveer 32 dagen en na een winterdiapauze een nieuwe voedingsperiode van
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40-50 dagen in de lente (Bink 1992). Overwinteren gebeurt als halfvolgroeide rups tussen het
mierenbroed. Tijdens het overwinteren ondervinden de rupsen enig gewichtsverlies. De sterkste groei
van de rups (ca. 68% van het finale rupsgewicht) gebeurt in het voorjaar (Schönrogge et al. 2000).
Tenslotte, verpoppen de rupsen in een van de bovenkamers van het mierennest (vaak vlak onder het
solarium van het nest – LSPN 1987) en blijven ongeveer 22 dagen in het popstadium waarna opnieuw
adulten uitsluipen (Bink 1992).  

Fig. 3.2 – Schematische weergave van de complete levenscyclus van het gentiaanblauwtje.

De levenscyclus is evenwel nog complexer want slechts een deel van de rupsen groeit snel en levert –
zoals in de vorige paragraaf beschreven – het volgende jaar adulten. De andere rupsen groeien traag
en overwinteren een tweede keer (Bink 1992, Schönrogge et al. 2000). Een dergelijk groeipolymorfisme
wordt begrepen als een aangepaste overlevingstactiek, met name een strategie van risicospreiding om
de waardmier beter te kunnen exploiteren (Thomas et al. 1998; Schönrogge et al. 2000). Als meerdere
rupsen in eenzelfde nest zitten is er minder voedselconcurrentie wanneer niet alle rupsen snel groeien
en dus niet allemaal gelijktijdig veel voedsel nodig hebben. Een deel blijft dus ongeveer een jaar klein
en wordt pas in het tweede jaar groot. Habitatplekken waarvan men oordeelt dat het gentiaanblauwtje
niet meer aanwezig is, dienen dus in twee opeenvolgende jaren bezocht te worden om de afwezigheid
met zekerheid vast te stellen. 

Knoopmierkolonies blijken regelmatig te verhuizen naar andere, vacante nesten. Het mierenbroed
wordt dan – net als bij een verstoring van een nest – meegenomen waarbij de grootste larven de
hoogste prioriteit genieten. Gentiaanblauwtjesrupsen vallen door hun grootte ook binnen deze
categorie (Thomas et al. 1998). Uit het voorgaande volgt dat alleen rupsen afkomstig van gentianen
binnen het foerageerbereik van een waardmierkolonie (2-3 m) een redelijke kans op adoptie hebben,
maar het is wel mogelijk dat adulte gentiaanblauwtjes uit een mierenkolonie sluipen die door het
verhuizen verder verwijderd is van de dichtstbijzijnde klokjesgentiaan.
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3.1.4 Myrmecofilie: Samenleven met mieren

Meer dan de helft van de blauwtjes (Lycaenidae) leven samen met mieren (myrmecofilie), maar de
relaties variëren van getolereerd worden tot mutualistische en zelfs parasitaire samenlevingsvormen
(Fiedler 1991, Fiedler et al. 1996). Ook tal van andere insecten onderhouden relaties met mieren (bv.
spinnen: Myrmarachne formicaria; kortschildkevers: Pselaphus heisei; lieveheersbeestjes: Coccinella
magnifica; wantsen: Myrmecoris gracilis). Vlinder-mier relaties kunnen afhankelijk van de vlindersoort
facultatief of obligaat zijn. De levenswijze van het gentiaanblauwtje is een voorbeeld van een zeer
gespecialiseerde, obligate vorm van myrmecofilie waarbij de rups de waardmierkolonie parasiteert.
Gentiaanblauwtjes zijn dus niet in staat om zonder de waardmieren te overleven. Dergelijke obligate
relaties tussen vlinders en mieren zijn zeldzaam en momenteel wereldwijd slechts bij 37 soorten
bekend (Fiedler et al. 1996). In Europa gaat het alleen om het gentiaanblauwtje en de andere
Maculinea-vlinders. De meeste andere blauwtjes die zonder de gepaste mieren niet kunnen overleven,
behoren tot niet-Europese fauna’s (bv. het Afrikaanse blauwtjesgenus Lepidochrysops – Porter et al.
1992). Naast de Maculinea-vlinders, vinden we in Vlaanderen de meest intense, maar niet obligate
myrmecofiele relaties bij het heideblauwtje (Plebeius argus) en het reeds uitgestorven vals
heideblauwtje (Plebeius idas), die beiden samenleven met Lasius platythorax. 

Het mechanisme achter de parasitaire levensstijl van het gentiaanblauwtje valt onder de noemer
mimicry. De rupsen zenden signalen uit die door de mieren worden begrepen als signalen van een
soorteigen mierenlarve. Het betreft mimicry van Wasmann (d.i., het principe van het Trojaanse paard of
“een wolf in schaapskleren”). De mimicry omvat bij het gentiaanblauwtje zowel visuele, auditieve als
chemische signalen. De globale vorm van de rups lijkt op deze van een mierenlarve, zij het in een
grotere uitvoering. Verder beschikken de rupsen over de mogelijkheid om geluiden (stridulaties) van
de mieren na te bootsen (DeVries et al. 1993). Rupsen produceren ook contactferomonen die wat het
chemische profiel betreft goed op deze van de waardmieren gelijken (Akino et al. 1999; Nash, niet
gepubl.). Een gedeelte van het chemisch profiel wordt verkregen na aanwezigheid in het nest, maar
een belangrijk deel van de geurstoffen produceert de rups zelf voordat er enig contact met de mieren
is. Er zijn ook gedragsmatige aanpassingen; rupsen maken nooit bruuske bewegingen die in het nest
agressief gedrag bij de mieren kunnen uitlokken (Cottrell 1984).

Volgens Fiedler (1998) evolueerde de levensstijl van het gentiaanblauwtje (en van de andere
Maculinea-vlinders) uit soorten van sterk seizoenale habitats (met een lange droge of koude periode)
waarbij de rupsen beschutting in mierennesten zochten. Zijn vergelijkend ecologisch en
zoögeografisch onderzoek suggereert verder dat de levenswijze van deze vlinders uit een facultatieve,
niet-specifieke mutualistische relatie met mieren evolueerde, meer bepaald in oostelijk centraal Azië
(Fiedler 1998).

3.1.5 Gedragsaspecten van de adulte vlinders

3.1.5.1 Foerageren

Adulte gentiaanblauwtjes voeden zich voornamelijk met nectar van gewone dophei, maar ook van
struikhei. Deze nectarplanten zijn in de habitat het meest talrijk en het betreft waarschijnlijk geen
bijzondere voorkeur. Dit wordt ondersteund door de waarneming van gentiaanblauwtjes in niet-
geschikt habitat die nectar drinken van klaversoorten en composieten (Van Dyck & Maes, niet gepubl.).
Gentiaanblauwtjes bezoeken zeer regelmatig de nectarplanten. Wijfjes wisselen bijvoorbeeld perioden
van eitjes leggen af met nectar drinken. Een ruim aanbod en spreiding van heideplanten (bv. in de
nabijheid van de waardplanten) is een belangrijk aspect van habitatkwaliteit voor het gentiaanblauwtje.
Bij vergrassing kan het aandeel heideplanten aanzienlijk verminderen. Nectar levert vocht en suikers,



 Ecologische kennis van het gentiaanblauwtjessysteem

22

hetgeen in hoofdzaak energie voor actief gedrag betekent (bv. vliegen). Vochtvoorziening is ook voor
een continue eiproductie van belang. Voor eiwitten en vetten is een gentiaanblauwtje – zoals andere
vlinders – vooral afhankelijk van de opgebouwde reserves uit het rupsstadium.

3.1.5.2 Zonnen

Net als andere dagvlinders zijn gentiaanblauwtjes afhankelijk van zonnewarmte om actief te zijn (zgn.
heliothermie). Zonnen gebeurt met open gespreide vleugels (‘dorsal basking’, sensu Clench 1966). De
gemiddelde lichaamstemperatuur in het borststuk – waar zich de vliegspieren bevinden – bedraagt
voor actieve individuen > 30 °C (30.8 � 0.5 °C, N=12 – Van Dyck, niet gepubl.). Dit is vergelijkbaar met
vele andere dagvlinders (Van Dyck & Matthysen 1998). Bij relatief koele, bewolkte dagen zijn
gentiaanblauwtjes niet actief. 

3.1.5.3 Partner-zoek gedrag en copuleren

Mannetjes van het gentiaanblauwtje vertonen geen territoriaal zit-en-wacht gedrag, maar vliegen
permanent rond op zoek naar wijfjes (‘patrolling’-gedrag, sensu Scott 1974). Soms worden ze wel
betrokken in korte conflicten ingeleid door andere agressieve, territoriale soorten (bv. heideblauwtje).
Ontmoetingen tussen twee mannetjes van het gentiaanblauwtje zijn erg kort en zonder vechten.
Actieve mannetjes besteden het grootste deel van hun tijd aan het zoeken van wijfjes met een typische
licht zigzaggende vlucht op 0,5-1 m boven de vegetatie. Een opgemerkt wijfje wordt onmiddellijk
benaderd en het mannetje landt vlak naast haar. Als ze bereid is tot copuleren wordt er snel
overgegaan tot de daad zonder veel baltsgedrag. Enkele geobserveerde paringen duurden 50-60
minuten (Van Dyck & Regniers, niet gepubl.). Bij het opmerken van wijfjes spelen vooral visuele
signalen een rol. Onafhankelijk van de vorm van het object, blijken mannetjes kortstondig
aangetrokken te worden door bepaalde kleuren (bv. witte etiketten aan merkstokjes die courant voor
veldonderzoek gebruikt worden). Het is niet bekend of daarbij naast zichtbaar licht ook U.V.-reflecties
van belang zijn. Als het wijfje niet bereid is tot copuleren – in de meeste gevallen heeft ze dan reeds
gepaard – zal het mannetje vrij snel de aftocht blazen en verder vliegen. Het ligt in de lijn van de
verwachting dat wijfjes van het gentiaanblauwtje zoals vele andere dagvlindersoorten in de regel
slechts éénmaal paren, maar spermatofoortellingen om dit te bevestigen (cfr. Ehrlich & Ehrlich 1978)
zijn niet beschikbaar.

3.1.5.4 Afzetten van eitjes

Wijfjes leggen de eitjes in de regel apart en niet in pakketjes. Er zijn wel observaties gedocumenteerd
waarbij een wijfje drie tot vier eitjes in één legbeurt afzette (Elfferich 1963). Als wijfjes een of
meerdere dagen niet hebben kunnen leggen door slechte weersomstandigheden, gebeurt het dat ze
wel meerdere (2 tot 10) eitjes in een zelfde legbeurt op eenzelfde knop afzetten. Voor het afzetten van
eitjes, fladdert een wijfje typisch laag boven de vegetatie. Welke visuele of andere prikkels het wijfje
gebruikt om geschikte waardplanten uit te zoeken is niet bekend. Als ze neerstrijkt op een
gentiaanknop wordt deze afgetast met de poten en het achterlijf die, zoals bij andere vlinders,
uitgerust zijn met gevoelige receptoren. 

De rol van specifieke eigenschappen van de klokjesgentiaan bij het leggen van eitjes is nog
onduidelijk. Variatie in de voedingswaarde van individuele planten werd voor de klokjesgentiaan nog
niet onderzocht, maar er zijn voorbeelden bij andere dagvlinders waarbij wijfjes in staat zijn om
exemplaren met een hogere voedingswaarde te selecteren (bv. McKay 1991). De voorkeur voor forse,
uit de omringende vegetatie uitstekende klokjesgentianen om eitjes op af te zetten wordt voor het
gentiaanblauwtje in meerdere bronnen vermeld (bv. Tax 1989). Deze vaststelling wordt door ons
gedetailleerd ovipositie-onderzoek niet volledig ondersteund, en we menen dat het soms om een
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waarnemingsartefact gaat. Grote gentianen springen een waarnemer vlugger in het oog en dus ook de
eitjes op die waardplanten. Meer systematische, en dus objectieve eitellingen waarbij alle gentianen
worden beschouwd, tonen dat ook kleine exemplaren een relatief hoge eilading kunnen hebben
ondanks de aanwezigheid van naburige forse exemplaren. In een beperkt experiment in Nederland
werd gevonden dat gekweekte klokjesgentianen die langsheen een grens in de vegetatie (pad) werden
geplaatst, vaker belegd werden dan de rij gentianen die er loodrecht op werd geplaatst (Feenstra & van
der Hidde 1998). Over de rol van de vegetatiestructuur bij het leiden of aantrekken van
gentiaanblauwtjes naar bepaalde klokjesgentianen is weinig gekend.

Tot voor kort werd aangenomen dat de aanwezigheid van waardmieren geen rol speelde bij het kiezen
van een klokjesgentiaan voor het leggen van eitjes; gentiaanblauwtjes (en de andere Maculinea-
vlinders) zouden dus willekeurig te werk gaan (Fiedler 1991, Thomas et al. 1998). Dit lijkt verrassend
voor de erg gespecialiseerde leefwijze aangezien elke eigenschap die het voor de vlinder mogelijk
maakt om waardmiernesten te kunnen detecteren een enorm selectief voordeel zou betekenen. Er is
echter een alternatieve verklaring mogelijk voor deze schijnbaar willekeurige verspreiding van eitjes
waarvoor eigen onderzoek (i.s.m. Nederlandse collega’s) voor het eerst ondersteuning heeft geboden
(Van Dyck et al. 2000); wanneer doorheen het seizoen reeds vele eitjes zijn afgelegd zou een optimale
beslissing voor het afzetten van eitjes niet alleen adoptiekansen van een waardplant (d.i., de nabijheid
van een waardmiernest) in rekening moeten brengen, maar ook de tegengestelde selectiedruk van
competitie. Dan zou het in theorie ‘lonen’ om ook eitjes te leggen op nog ‘lege’ gentianen buiten het
foerageergebied van de waardmieren, want die planten hebben wel een lagere adoptiekans, maar ook
een geringere competitiedruk. Als dat gebeurt, verwacht men een verschuiving in het eilegpatroon
doorheen het seizoen. Om dat te kunnen onderzoeken moeten binnen een zomer de eitjes op een
reeks van gentianen herhaaldelijk geteld worden, wat andere studies niet eerder hadden gedaan. Aan
de hand van dergelijke gegevens voor de Liereman en de Hoge Veluwe, stelden we inderdaad vast dat:
1) er in het begin van het seizoen op gentianen binnen het bereik van de ‘juiste’ waardmier - in ons
geval Myrmica ruginodis - (die een hogere adoptiekans hebben – zie hoger) significant meer eitjes
werden gelegd dan op de overige gentianen, en dat 2) deze laatste gentianen later in het seizoen
relatief meer eitjes bijkregen wanneer de gentianen binnen het bereik van de ‘juiste’ waardmier reeds
vele eitjes hadden gekregen. Waardmiernesten zouden als directe of indirecte prikkels (bv. via
vegetatiestructuur, microklimaat) fungeren bij de selectie van een klokjesgentiaan en bij het afzetten
van de eitjes, maar hoe dit in zijn werk gaat, werd nog niet opgehelderd. Dit vergt nader onderzoek
met gepaste observaties en vooral experimenten. Merk op dat het alleszins geen voorbeeld betreft van
eiafzetgedrag dat alleen afhankelijk is van de aanwezigheid van waardmieren zoals bij sommige
andere, myrmecofiele soorten (zgn. ‘ant-tended butterflies', bv. Wagner & Martinez del Rio 1997) en
waarbij de eigenschappen van de waardplant zelf niet meer van belang zijn. Het verder onderzoek
dient zich dus toe te spitsen op het relatief belang van planteigenschappen en de aanwezigheid van
waardmieren bij het afzetten van eitjes.
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3.1.6 Populatie-ecologie

Variatie in de populatiegrootte van om het even welke soort wordt bepaald door de gecombineerde
invloed van variatie in geboorte, sterfte en dispersie (emigratie en immigratie). Zowel natuurlijke (bv.
weersomstandigheden) als niet-natuurlijke factoren (bv. vermesting, fragmentatie) beïnvloeden de
variatie en veranderingen in deze componenten. De grootte van een populatie, schommelingen en
trends hangen nauw samen met de uitsterfkans (of omgekeerd duurzaamheid). De kennis hierover is
van direct belang voor een soortbeschermingsplan.

3.1.6.1 Fecunditeit: eitjes afzetten in theorie en praktijk

Bij het verlaten van de pop beschikt een wijfje van het gentiaanblauwtje gemiddeld over 140 eitjes. Dit
is reeds een groot deel van de maximale eiproductie want die schommelt tussen de 180-260 eitjes
(Bink 1992). Het aandeel eitjes dat een wijfje in de loop van haar leven echter ook effectief legt is
lager, en gemiddeld genomen veel lager. Variatie in de gerealiseerde eiafzet hangt ondermeer af van
de beschikbaarheid van waardplanten (talrijkheid en spreiding klokjesgentianen), mate van competitie
(densiteit gentiaanblauwtjes) en de weersomstandigheden. Weersomstandigheden bepalen in
belangrijke mate het beschikbare tijdsbudget voor actief vlieggedrag bij kleine, warmtegevoelige
dieren zoals het gentiaanblauwtje, en dus de tijd die aan het afzetten van eitjes kan besteed worden.

Een schatting van het aantal eitjes dat een wijfjes gemiddeld in haar leven afzet, is voor het
gentiaanblauwtje niet voorhanden. Brits onderzoek over het verwante tijmblauwtje toont dat deze
wijfjes gemiddeld slechts 5-20% van het maximaal aantal eitjes afzetten; dat zijn 50-75 eitjes (Warren
1992, Thomas et al. 1998). Als we deze percentages gebruiken in combinatie met het soorteigen
maximum voor het gentiaanblauwtje, bekomen we een gemiddelde, gerealiseerde eiafzet van 13-52
eitjes per wijfje. Voor het nauwer verwante berggentiaanblauwtje hanteren Hochberg et al. (1992)
echter een hogere gerealiseerde eiafzet per wijfje, nl. 80 eitjes. Dit cijfer is gebaseerd op populaties
met veel nectarplanten en een warmer klimaat in zuidelijk centraal Europa (Franse Alpen). Deze
omstandigheden promoten het aantal eitjes dat een wijfje legt en lijken niet representatief voor
Vlaanderen. Verder in dit rapport gebruiken we voor het gentiaanblauwtje 50 eitjes als een grootte-
orde voor de gemiddelde gerealiseerde eiafzet per wijfje (zie Hoofdstuk 7).

3.1.6.2 Mortaliteit: sterfte doorheen de levenscyclus

Mortaliteit of sterfte treedt uiteraard op in alle levensstadia van het gentiaanblauwtje: ei, jonge rups in
de gentiaan, jonge rups na het verlaten van de gentiaan, rups of pop in het mierennest en tenslotte in
het adulte stadium.  

(a) Op de waardplant

De eitjes van het gentiaanblauwtje ondervinden een beperkte densiteitsonafhankelijke sterfte door bv.
predatie, parasitisme of het loskomen van de bloemknop (Thomas et al. 1998). De dikke eischaal
vormt een goede bescherming tegen parasitisme. De jonge rupsen voeden zich met het vruchtbeginsel
in de bloemknoppen van de gentiaan en kunnen zowel densiteitsafhankelijke (bv. voedselschaarste) als
densiteitsonafhankelijke sterfte (bv. predatie) op de waardplant ondervinden (Thomas et al. 1998). Bij
hoge densiteiten en meerdere eitjes per knop, is de voedselbron gelimiteerd. Het aantal eitjes op een
individuele klokjesgentiaan kan hoog oplopen. Het maximaal aantal eitjes op eenzelfde knop dat
tijdens ons onderzoek werd geteld, was niet minder dan 54. De grootte van de knop (en in het
bijzonder van het vruchtbeginsel) is bepalend voor de beschikbare hoeveelheid voedsel voor de jonge
rupsen. Volgens Bink (1992) heeft een gemiddelde knop voldoende voedsel voor 2 tot 3 rupsen, met
een maximum van 6. Ook andere bronnen (bv. LSPN 1987) gaan uit van een maximum van 4 tot 6
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rupsen per knop, maar soms worden hogere aantallen volgroeide rupsen in een knop gevonden (bv. 14
in Nederland – Feenstra & van der Hidde 1998). Twee studies in de Hoge Veluwe vonden een
vergelijkbaar gemiddeld overlevingspercentage van eitje tot rups die de gentiaan verlaat : 42% (Hofland
& Broekhans 1992) en 36% (Feenstra & van der Hidde 1998). De variatie in het overlevingspercentage
in relatie tot het aantal eitjes per knop wordt thans geanalyseerd (Wallis De Vries & Wynhoff, pers.
med.).

Bij hoge densiteiten kan er tussen de rupsen competitie voor voedsel optreden, maar het is onduidelijk
of er ook kannibalisme optreedt. Liebig (1989) meldt dat het niet voorkomt, terwijl Bink (1992) het als
een belangrijke factor beschouwt. Voor het verwante berggentiaanblauwtje beschouwen Hochberg et
al. (1992, 1994) de sterfte van de jonge rupsen voor adoptie als minder belangrijk dan de sterfte
naderhand in het mierennest. Naast directe sterfte wegens voedselschaarste, blijkt een hoge
rupsendensiteit op de waardplant te leiden tot gemiddeld lichtere rupsen (Gadeberg 1997). Lichte
rupsen hebben een geringere kans op adoptie door een waardmier dan zware rupsen, en ook de kans
op overleving in het mierennest is lager voor lichte rupsen (Gadeberg 1997). Dit suggereert dat de
effecten van competitie ter hoogte van de waardplant kunnen doorwerken tot na de adoptie in het
mierennest.

Of de rupsen ook met andere plantenetende insecten op de klokjesgentiaan in competitie treden, is
niet geweten. Andere soorten die de klokjesgentiaan ook in het larvale stadium gebruiken zijn: de
vedermot Stenoptilia graphodactyla (subsp. pneumonanthes), de langsprietmot Nemophora violaria en
de galmug Dasineura gentianae. Deze laatste predator van de zaden blijkt vooral in vochtige zomers
talrijk te zijn (Petanidou et al. 1995).

In reservaten met een graasbeheer kan er extra sterfte optreden wanneer grazers waardplanten, eitjes
en jonge rupsen opeten. Er zijn geen aanwijzingen dat grazers gentianen verkiezen, maar ze worden
samen met de omringende vegetatie afgegraasd. De vermelding uit de literatuur dat grazers gentianen
vermijden omwille van de bittere smaak (bv. Thomas et al. 1998) gaat dus niet altijd op. Zowel
runderen, pony’s als wilde grazers (konijn en ree) eten klokjesgentianen. Afhankelijk van de
begrazingsdruk en het -regime en de toestand van de lokale populatie van klokjesgentianen en
gentiaanblauwtjes kan de impact van opgegeten eitjes en jonge rupsen variëren van verwaarloosbaar
tot aanzienlijk. We komen daar uitgebreid op terug (zie Hoofdstuk 7).

(b) Na verlaten van de waardplant

Na het verlaten van de bloemknop en het wachten op de bodem, is de rups voor haar overleving
volledig afhankelijk van een ontmoeting en adoptie door een werkster van de ‘juiste’ waardmier.
Rupsen uit gentianen die buiten het foerageerbereik van waardmiernesten vallen (> 2-3 m van een
nest), hebben slechts een geringe tot geen kans op een succesvolle overleving. De rupsen kunnen zich
over een korte afstand verplaatsen maar gaan niet actief op zoek naar waardmieren. Zonder
ontmoeting en adoptie door een waardmier sterft een rups na één of hooguit twee dagen. Hierdoor
treedt er waarschijnlijk selectie op om het moment van het verlaten van de gentiaan te laten
samenvallen met de activiteitspiek van de mierenwerksters (Elmes et al. 1991). Andere knoopmieren
dan de optimale waardmier, zullen een gentiaanblauwtjesrups bij een ontmoeting evenzeer adopteren,
maar door de incompatibiliteit krijgt de rups slechts een beperkte tot geen verzorging en voeding
hetgeen tot sterfte leidt (Thomas et al. 1998). Als andere mierensoorten (Formica spp., Lasius spp.)
een gentiaanblauwtjesrups ontmoeten zullen ze haar negeren of mogelijk als voedsel meenemen. Voor
het nauwverwante berggentiaanblauwtje blijkt een belangrijk deel van de rupsen te sterven zonder
adoptie (niet gevonden door een mier of opgegeten door een roofinsect) en door adoptie door een
‘verkeerde’ knoopmier (Hochberg et al. 1992, 1994; Thomas et al. 1998). Er zijn voor het
gentiaanblauwtje recent aanwijzingen voor het bestaan van secundaire waardmieren (bv. M.
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scabrinodis in de Hoge Veluwe – Hofland & Broekhans 1992; Wallis de Vries et al. 2000). Hiermee
wordt bedoeld dat naast de optimale of ‘juiste’ waardmiersoort waarbij de overleving van de rupsen
hoog is, en de niet-waardmieren waarbij de overleving na adoptie nihil is, er een waardmiersoort kan
zijn waarbij overleving mogelijk is, maar lager dan bij de optimale waardmier. We komen daar in
Hoofdstuk 7 op terug. 

De kans op adoptie hangt uiteraard samen met het aantal werkmieren en de frequentie waarmee ze de
plek rond een gentiaan bezoeken of passeren. Hierover is de informatie evenwel gering. Men kan
verwachten dat er meer en vaker mieren rond de gentiaan passeren als er meer en/of grotere kolonies
in de buurt zijn. Ook de vegetatiestructuur en de microhabitat rond de gentiaan zal hierbij een rol
spelen. Knoopmieren verdedigen hun nest maar niet hun foerageergebied waardoor territoriumoverlap
mogelijk is. Mogelijk speelt er bij de adoptie van rupsen een recruteringseffect van de mieren mee;
wanneer een werkster een rups vindt en naar het nest brengt, kan er een aantal werksters gerecruteerd
worden om de plek verder te verkennen. Dat is voor mieren een courante praktijk. Op die wijze kan de
adoptiekans van een rups verhogen als reeds een andere rups eerder werd ontdekt, maar dat voordeel
zal slechts een korte tijd gelden. Het uitsluipen van verschillende adulten uit het zelfde nest of uit
naburige nesten kan meerdere dagen verschillen. 

(c) In het mierennest

Waardmieren adopteren rupsen onafgezien van het aantal dat reeds werd geadopteerd. Thomas &
Elmes (1998) vonden in geparasiteerde waardmiernesten gemiddeld 6 en maximaal 20 volgroeide
gentiaanblauwtjesrupsen. Het feit dat de rupsen door de mieren gevoed worden (d.i.,
koekoekstrategie), heeft tot gevolg dat ze onderling competitie ondervinden als er meerdere rupsen in
eenzelfde nest zitten. Deze competitie neemt de vorm aan van zgn. ‘contest’-competitie. Dit betekent
dat er – ongeacht het aantal rupsen dat in een nest zit – een vrij constant aantal rupsen zal overleven
(Thomas et al. 1993). Een hoge densiteit aan rupsen wordt gecompenseerd door meer sterfte. Het
aantal rupsen dat een waardmiernest kan grootbrengen neemt toe met de grootte van de
mierenkolonie. Elmes et al. (1991) hanteren een gemiddelde verhouding van 50 werksters per rups
voor het berggentiaanblauwtje dat ook de koekoekstrategie volgt. Merk op dat het type competitie en
de productiviteit compleet anders is bij de andere Maculinea-vlinders die geen koekoekstrategie maar
een predatorstrategie volgen (bv. pimpernelblauwtje). Omdat ze alleen broed eten en niet gevoed
worden, ondervinden deze rupsen in het nest geen ‘contest’-competitie maar ‘scramble’-competitie.
Hiermee wordt bedoeld dat bij toegenomen rupsendensiteit, alle rupsen nadeel ondervinden en bij
sterke competitie geen enkele rups overleeft. In deze gevallen is de productiviteit van een
waardmiernest veel lager en de verhouding van het aantal werksters dat nodig is om een vlinder te
produceren wordt dan op 350 per rups geschat (Thomas & Wardlaw 1992). In termen van de
draagkracht van een leefgebied, heeft een pimpernelblauwtje dus een grotere oppervlakte nodig om
een zelfde populatiegrootte te bereiken dan een gentiaanblauwtje.

In het mierennest zitten de rupsen in een vrij veilige omgeving voor natuurlijke vijanden (bv.
roofinsecten). Toch bestaat er een uitermate gespecialiseerde sluipwesp die er in slaagt de
aanwezigheid van rupsen in een mierennest te detecteren en vervolgens het nest binnen te dringen en
eitjes af te zetten in de bijna volgroeide rupsen (Thomas & Elmes 1993). Haar larven ontwikkelen zich
in en ten koste van de rups die verder ontwikkelt tot in het popstadium en dan sterft. De nieuwe
sluipwespen ontluiken ongeveer gelijktijdig met de vlinders. Het betreft een sluipwesp uit het genus
Ichneumon, maar de preciese soort – mogelijk is het een nieuwe soort – werd nog niet opgehelderd
(Thomas & Elmes 1993). Zo’n soortspecifieke sluipwesp (Ichneumon) kan tot 20-25% van de populatie
doden (Thomas 1995). Deze sluipwespen zijn momenteel slechts bekend van één populatie in N-
Spanje (Munguira & Martin 1999). Ze zijn waarschijnlijk nog meer bedreigd dan het gentiaanblauwtje.
Over de aanwezigheid en verspreiding van deze of eventuele andere sluipwespen van het
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gentiaanblauwtje is voor Vlaanderen (België) niets bekend. Het blijkt een meer algemeen fenomeen dat
het effect van sluipwespen op vlinders en andere insecten onderschat wordt en te weinig aandacht
geniet (bv. bij natuurlijke populatieregulatie - Hawkins et al. 1997).

Wanneer de adulte vlinder uit de pop kruipt, wordt hij aangevallen door de mieren. De vlinder kruipt
snel uit het nest en blijft nog een tijd in de buurt in de vegetatie rusten om de vleugels op te pompen
en te laten drogen.

(d) Adulte mortaliteit

Er zijn geen cijfers bekend over sterfte en sterfteoorzaken van adulte gentiaanblauwtjes. Eigen
waarnemingen tonen dat gentiaanblauwtjes onder meer ten prooi vallen aan webspinnen (bv. Araneus
quadratus). Andere mogelijke predatoren zijn vogels (bv. boompieper, roodborsttapuit), de
levendbarende hagedis en glazenmakers (bv. Aeschna grandis).

3.1.6.3 Populatiedynamiek

(a) Populatiegrootte en verhouding mannetjes-wijfjes

De grootte van een populatie gentiaanblauwtjes kan sterk verschillen tussen gebieden. In Nederland
zijn er populaties met slechts enkele adulten tot populaties met 500-700 adulten (Wynhoff et al.
1996). Zowel grotere populaties (bv. 2000 adulten in het Franse Sarthe), als zeer kleine populatie (bv.
Sonabia in N-Spanje) zijn gedocumenteerd (Munguira & Martin 1999). Er zijn nauwelijks gedetailleerde
populatiestudies over het gentiaanblauwtje beschikbaar (bv. over variatie in densiteit tussen gebieden
en jaren). Bink (1992) meldt dat de populatiedichtheid voor adulten vaak hoog is (bv. 64 vlinders/ha).
Studies in de Hoge Veluwe vonden eidichtheden van gemiddeld 319 (Arts et al. 1990), 380 (Borst &
Fehse 1994) en 550 eitjes per 100 m2 (Broekhans 1992). 

De verhouding van het aantal mannetjes tot het aantal wijfjes (sex-ratio) van een hele vliegperiode
benadert 1:1, met soms een beperkt overgewicht voor de mannetjes (verhouding mannetjes/wijfjes uit
merk-hervangststudies: Borst & Fehse (1994): 1:0,8; Wynhoff et al. (1996): 1:0,8). In de regel treedt er
ook bij het gentiaanblauwtje protandrie op; dit is het fenologisch verschijnsel dat mannetjes
gemiddeld enkele dagen voor de wijfjes uitkomen. 

 (b) Aantalsschommelingen

Lange tijdsreeksen van aantalschommelingen zijn voor het gentiaanblauwtje niet voorhanden. In
Nederland wordt een aantal populaties sinds 1993 gevolgd via gestandaardiseerde tellingen. Vooral de
eitellingen in vaste proefvlakken is hiervoor aangewezen (van Swaay, 1998). In Hoofdstuk 7 bespreken
we de resultaten van de eitellingen voor de twee jaar van ons onderzoeksproject. Het nauwverwante
bergentiaanblauwtje blijkt alleszins een veel stabieler populatieverloop te kennen dan vele andere
dagvlinders, met inbegrip van het tijmblauwtje (variantiecoëfficiënt: 55% vs. 92% - Thomas et al.
1998). Aangezien de typische myrmecofiele levenswijze met een koekoekstrategie hiervoor de
verklaring vormt, geldt waarschijnlijk het zelfde voor het gentiaanblauwtje. Mogelijk draagt deze
bufferende eigenschap voor extreme populatieschommelingen bij tot het feit dat kleine populaties van
het gentiaanblauwtje soms toch nog lang kunnen overleven.

(c) Populatieregulerende factor(en)

Gedetailleerd en specifiek onderzoek over de populatiedynamiek van het gentiaanblauwtje is niet
voorhanden. We denken dan ondermeer aan het detecteren van de sleutelfactor(en) voor de variatie in
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de grootte van een populatie tussen gebieden en tussen jaren. Dit vergt langdurig onderzoek in
verschillende gebieden om de demografische parameters goed te kunnen schatten. Britse
onderzoekers suggereren aan de hand van onderzoek op hoofdzakelijk de andere Maculinea-vlinders
dat ook voor het gentiaanblauwtje de overleving van de rupsen in een mierenkolonie de belangrijkste,
regulerende factor (‘key variable’) is voor de talrijkheid en persistentie van de vlinder (Thomas et al.
1998). Vooral de populatiedynamiek van het berggentiaanblauwtje werd grondig bestudeerd en ook
gemodelleerd door een Brits team van het Institute of Terrestrial Ecology (Elmes et al. 1991a, 1991b,
Hochberg et al. 1992, 1994, Thomas & Elmes 1993, Thomas et al. 1993, 1998). Zij identificeerden 18
parameters die de populatiedynamiek (dispersie, nataliteit en mortaliteit) beïnvloeden en besloten dat
vooral de variatie in het aantal rupsen dat in de mierennesten overleeft bepalend is voor de
groeisnelheid van een populatie en voor de draagkracht van een gebied. De talrijkheid van de gentiaan
op zich is niet belangrijk, maar de verspreiding van de waardplant is wel cruciaal omdat alleen die
mierennesten binnen een straal van 2-3 m in aanmerking komen voor adoptie van de rupsen.
Volgende factoren zijn sleutelfactoren voor de mate van overleving in het nest: de waardmiersoort, de
grootte van de mierenkolonie, de conditie van de mierenkolonie en de invloed van sluipwespen.

3.1.6.4 Ruimtegebruik, mobiliteit en populatiestructuur

Gentiaanblauwtjes staan te boek als zeer honkvaste dagvlinders (Bink 1992). In Denemarken leven alle
populaties binnen habitatplekken van 1 tot 10 ha (Gadeberg & Boomsma 1997). Het minimale
ruimtebeslag van een populatie om duurzaam te overleven (bv. tenminste 30 jaar) kan bijzonder klein
zijn, bv. 1 ha (Bink 1992), maar dan moet de habitatkwaliteit optimaal zijn en blijven. Vele populaties
van het gentiaanblauwtje blijken afzonderlijke entiteiten te zijn; dus overwegend gesloten populaties
met vaak slechts een 100-tal adulten (LSPN 1987). Maar populaties van deze vlinder kunnen ook deel
uitmaken van een netwerk van naburige populaties waartussen een beperkte uitwisseling optreedt
(metapopulatie). De ruimtelijke aanwezigheid van het gentiaanblauwtje op de Hoge Veluwe vormt een
voorbeeld van een metapopulatiestructuur (Wynhoff et al. 1996). Meer bepaald betrof het zgn. Levins
metapopulatie (krentenbrood-model): een reeks van meerdere kleinere subpopulaties met een
beperkte mate van uitwisseling, maar met geen echt grote bronpopulaties (in tegenstelling tot
brongebied-eiland metapopulaties). In een merk-hervangststudie van Borst & Fehse (1994) bedroeg de
maximaal geregistreerde afstand tussen vangst en hervangst 430 m voor mannetjes en 300 m voor
wijfjes. Settele et al. (1996) stelden een maximale verplaatsing van 900 m vast. Er wordt aangenomen
dat populaties die gescheiden worden door 2-10 km ongeschikt habitat een verwaarloosbaar kleine
kans op uitwisseling hebben (Thomas 1995, Wynhoff et al. 1996). 

Het is plausibel dat de jongste decennia de mate van mobiliteit van het gentiaanblauwtje in sterk
gefragmenteerde delen van het areaal is afgenomen, als gevolg van selectie tegen mobiliteit (Dempster
1991, Van Dyck & Matthysen 1999). Voor het verwante tijmblauwtje zijn er hiervoor indirecte
aanwijzingen. Dempster (1991) vond dat de vorm van het borststuk veranderde naarmate populaties
door het verdwijnen van habitat meer geïsoleerd werden. De onderliggende aanname is dat meer
mobiele vlinders (bus betere vliegers die meer kans hebben om de populatie te verlaten) ook een
groter vliegspiervolume in hun borststuk hebben. 

3.1.6.5 Populatiegenetica

Omdat gentiaanblauwtjes vaak, en hoe langer hoe meer, in kleine geïsoleerde populaties leven, kan
genetische drift een belangrijke rol spelen (Bink 1992). Genetische drift zijn de willekeurige
veranderingen in de genetische samenstelling van een populatie die kunnen leiden tot het verdwijnen
of versterken van bepaalde kenmerken. Mogelijk speelt dit een voorname rol bij het begrijpen van
eerder vermelde morfologische verschillen tussen populaties. Deens onderzoek (Gadeberg & Boomsma
1997) toont populatiespecifieke genetische verschillen die er mogelijk op wijzen dat gentiaanblauwtjes
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die een andere waardmiersoort gebruiken ook genetisch verschillen. Dit patroon van genetische
variatie blijkt gedeeltelijk overeen te komen met eerder gevonden morfologische verschillen (Kaaber
1964). Er zijn ook aanwijzingen dat twee genenpoolen in bepaalde populaties samen kunnen
voorkomen, waarschijnlijk in relatie tot verschillende waardmieren, want populaties bleken significant
minder heterozygoot dan verwacht (Gadeberg & Boomsma 1997). Heterozygoot verwijst naar het
hebben van erfelijke factoren van verschillende aard (in tegenstelling tot homozygoot). Populaties van
het pimpernelblauwtje en donker pimpernelblauwtje, die beide slechts één soort als waardmier
gebruiken maar voor de rest in vergelijkbaar gefragmenteerde leefgebieden leven, vertonen een
dergelijk gebrek aan heterozygoten niet (Figurny-Puchalska et al. 2000).

3.2 DE WAARDPLANT: DE KLOKJESGENTIAAN

3.2.1 Taxonomische, biogeografische en morfologische beschrijving

In Noordwest-Europa is de klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe) de enige waardplant van het
gentiaanblauwtje. In Zwitserland en Zuid-Duitsland zijn er evenwel populaties bekend in habitats waar
alleen de zijdeplantgentiaan (Gentiana asclepiadea) groeit en habitats waar beide gentiaansoorten
voorkomen en gebruikt worden (LSPN 1987, Jutzeler 1988). 

De klokjesgentiaan is een lage tot middelhoge (10-60 cm), een- of meerstengelige (tot >30 stengels),
slanke, overblijvende kruidachtige zomerbloeier die tot de gentiaanfamilie (Gentianacea) behoort.
Stengels zijn rechtopstaand met lancet- tot lijnlancetvormige donkergroene bladeren met telkens één
tot drie nerven. De bloemen zijn alleenstaand of kunnen per twee bijeen staan in de bladoksels. De
grondkleur van de trechtervormige, vijftallige bloemkroon is donkerblauw met aan de buitenkant vijf
groene strepen. De binnenzijde van de bloemkroon heeft een lichtgroen tot wit patroon waarvan wordt
aangenomen dat het bestuivers aanloky (zgn. honingmerk). Bloemen zijn ongesteeld of kortgesteeld in
de bovenste bladoksels en de bovenste bladen steken niet boven de bloemen uit (De Langhe et al.
1988, van der Meijden 1998). Het areaal reikt van midden Portugal, midden Engeland en zuid
Scandinavië over midden- en Oost-Europa tot midden Siberië (Weeda et al. 1988). In tegenstelling tot
de meeste gentiaansoorten is de klokjesgentiaan geen bergsoort maar een laaglandsoort. De
wetenschappelijke soortnaam is afgeleid van de Griekse woorden pneumon (d.i., long) en anthos (d.i.,
bloem) en verwijst naar het vroegere gebruik van de plant als geneesmiddel tegen longziekten.

3.2.2 Ecologie

De klokjesgentiaan is een soort van carbonaat- en fosfaatarme, meestal zure, 's winters drassige en 's
zomers hoogstens oppervlakkig uitdrogende zand-, leem- en veengrond (Weeda et al. 1988). Dit
omvat in de Lage Landen in hoofdzaak vochtige of natte heidegebieden, laagvenen, hoogvenen,
randzones van heidevennen en schraalgraslanden (heischrale graslanden en blauwgraslanden). Vaste
metgezellen zijn gewone dophei, pijpenstrootje en blauwe zegge (Weeda et al. 1988). Net als de
vertegenwoordigers van de heidefamilie, is de klokjesgentiaan een van de weinige tweezaadlobbigen
die onder zure omstandigheden kunnen leven en een tolerantie voor zware metalen hebben (Weeda et
al. 1988). In heiden wordt deze gentiaan vooral op de minst voedselarme standplaatsen met versterkte
mineralisatie aangetroffen. Dit zijn doorgaans plaatsen met plaatselijke verstoring (bv. plagplekken,
randen van paden en karresporen) waar licht en betreding de humusafbraak versnellen (van der
Meijden et al. 1990). Op dergelijke plaatsen wordt hij vaak vergezeld door witte snavelbies en bruine
snavelbies. Rond vennen groeit hij in het gezelschap van beenbreek. Omdat de klokjesgentiaan een
meerjarige plant is kunnen adulte exemplaren ook in vrij dichte, door pijpenstrootje gedomineerde
dophei-vegetaties worden aangetroffen, hoewel verjonging onder dergelijke condities in de regel
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uitblijft. Kieming van de zaden gebeurt op plaatsen met naakte bodem, maar wordt tegengewerkt als
die bodem uitdroogt (Weeda et al. 1988).   

Het is een algemeen verspreid misverstand dat de klokjesgentiaan bijdraagt tot de zaadbank in
heidegebieden. De kiemkracht blijft slechts één jaar behouden en voor minder dan 1% van het zaad
geldt dat ook nog het volgende jaar (Oostermeijer et al. 1996). Het dispersiebereik van de zaden is
meestal beperkt tot maximaal twee meter (Oostermeijer et al. 1993). Tijdens de herfst en de winter
worden de zaden door de wind uit de zaaddozen geschud. De meeste kieming gebeurt in het
daaropvolgend voorjaar, maar kieming in de herfst van pas gevallen zaad en zaad van het vorige jaar,
is waargenomen (Rose et al. 1998). Individuen die vroeg in het jaar kiemen kunnen langer groeien en
zullen sneller het volwassen stadium bereiken dan late kiemers die als klein rozet moeten
overwinteren (Oostermeijer 1993). Fig. 3.3 toont de verschillende levenstadia van de klokjesgentiaan.

Tijdens de wintermaanden (november tot februari) overleeft de plant als een wortelstok onder de
grond, of vormt hij kleine overwinteringsknoppen die zich net boven het bodemoppervlak bevinden.
Door deze levenswijze behoort de klokjesgentiaan tot de hemikryptofyten (van der Meijden 1998).
Reeds in maart beginnen de planten opnieuw te groeien. De bloeiperiode is lang, van eind juni tot in
oktober. Sommige jaren kan een individu ook in de zomerperiode dormant blijven; de wortelstok loopt
dan niet uit. Dit is een uitzonderlijke eigenschap die slechts bij weinig plantensoorten bekend is
(Oostermeijer 1994; Oostermeijer 1993). Deze toestand duurt meestal één en zelden langer dan twee
jaar (Oostermeijer et al. 1996). Het ziet er naar uit dat een zeer nat voorjaar de kans verhoogt om een
jaar dormant te blijven (Oostermeijer 1992). Dit wordt bevestigd door eigen waarnemingen (zie
Hoofdstuk 7). Hoge winterwaterstanden kunnen zowel bij jonge, als bij gevestigde planten een grote
sterfte veroorzaken (Rose et al. 1998), maar draagt mogelijk wel bij tot een verdere verspreiding van
de zaden.

In tegenstelling tot de meeste vertegenwoordigers van de familie Gentianaceae, die een korte
levensduur hebben (enkele maanden tot ruim anderhalf jaar, Weeda et al. 1988), kan de
klokjesgentiaan tot 30 jaar oud worden (Oostermeijer 1996b); Een langlopende studie in Zuid-Engelse
populaties toont dat 33-42% van de volwassen planten ouder wordt dan 13 jaar (Rose et al. 1998). 

Fig. 3.3 - De levenstadia van de klokjesgentiaan volgens Oostermeijer (1996b).
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3.2.3 Demografie en genetica

De klokjesgentiaan plant zich alleen met zaden voort; er is geen klonale groei. Elke zaaddoos kan 300
tot 1000 zaden bevatten (Oostermeijer 1993). De eerste bloei –en dus het adulte, reproductieve leven–
begint volgens de vakliteratuur ten vroegste drie jaar na de kieming van de gentiaan (Rose 1998;
Simmonds 1964), maar het opvolgen van geplagde zones in het Zwart Water leert dat planten soms in
hun tweede jaar reeds bloeien (M. Smets, pers. med.) Sommige individuen kunnen tot 9 jaar overleven
zonder te bloeien. Bovendien komt een klokjesgentiaan eens hij gebloeid heeft, niet noodzakelijk ieder
jaar tot bloei. De kans op bloei ligt hoger in de twee jaren volgend op een warmer dan gemiddeld
groeiseizoen (Rose et al. 1998). De bestuiving van de klokjesgentiaan gebeurt door insecten, meer in
het bijzonder door hommels. De nectar die onderaan in de bloem wordt vrijgesteld is alleen voor deze
insecten en voor andere soorten met relatief lange monddelen (vnl. vlinders) bereikbaar. Hommels
vreten soms aan de bloemkroonbasis om makkelijker bij de nectar te geraken. Volgens Petanidou et al.
(1995) is de akkerhommel (Bombus pascuorum) in onze streken veruit de belangrijkste bestuiver van
de klokjesgentiaan. Zweefvliegen kunnen een zeer beperkte bijdrage leveren bij het overbrengen van
pollen, maar stelen voornamelijk pollen van de stempel. Als kruisbestuiving uitblijft, krommen de
stempellobben zich en raken dan de helmknoppen zodat zelfbestuiving optreedt (Weeda et al. 1988).
Na spontane zelfbestuiving wordt de zaadzetting gereduceerd. Het aantal zaadknoppen vermindert
aanzienlijk en het aandeel vruchtbare zaden daalt van 80% naar 25% (Petanidou et al. 1991) (Fig. 3.4).

Populatiegrootte Populatiegrootte
Fig. 3.4 - Effect van de populatiegrootte op het voortplantingssucces (aantal ovula en aantal vruchtbare
zaden per zaaddoos) van de klokjesgentiaan (naar Petanidou et al. 1991).

Oostermeijer et al. (1994) onderscheiden drie types voor de populatiestructuur van de klokjesgentiaan:
1) invasieve of dynamische populaties (d.i., hoge densiteit aan zaailingen en juvenielen in verhouding
tot het aantal adulten), 2) normale of stabiele populaties (d.i., vooral adulten maar ook lagere
densiteiten aan zaailingen en juvenielen) en 3) regressieve of verouderde populaties (d.i., alleen
bloeiende of vegetatieve adulten). Deze variatie hangt in hoofdzaak samen met de omringende
vegetatiestructuur. Het aandeel naakte bodem in de vegetatie heeft een positief effect op het
percentage zaailingen en juvenielen omdat de zaden haast uitsluitend op de naakte bodem ontkiemen,
en een negatief effect op generatieve adulten (Oostermeijer et al. 1994). Het omgekeerde is waar voor
het aandeel bodem bedekt door strooisel. Kieming vereist vochtige, warme en lichte omstandigheden.
Biotopen verschillen in het type populatiestructuur dat doorgaans wordt aangetroffen. In
heidegebieden wordt een duidelijke trend waargenomen van invasieve populaties in de vroeg-
successieve omstandigheden (bv. recent geplagd), over stabiele populaties tot regressieve populaties
in de laat-successieve omstandigheden (bv. sterk vergrast en verruigd). In schrale hooilanden
daarentegen worden meestal stabiele populaties gevonden, tenzij het maaibeheer werd gestaakt.
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3.3 DE WAARDMIEREN: KNOOPMIEREN

3.3.1 Taxonomische en biogeografische situering

De waardmieren van het gentiaanblauwtje (en van alle Maculinea-vlinders) zijn knoopmieren van het
genus Myrmica. Er wordt ook van steekmieren gesproken omdat de werksters, in tegenstelling tot
bosmieren (Formica sp.) en wegmieren (Lasius sp.), een angel hebben. Knoopmieren zijn reeds meer
dan 100 jaar courante onderzoeksobjecten in diverse studies over de biologie van mieren, met
inbegrip van morfologie, chemische communicatie, (sociaal) gedrag en fysiologie (Elmes 1991). Het
genus Myrmica telt wereldwijd ca. 100 soorten en heeft een holarctische verspreiding met aparte
Europese, Aziatische en Noordamerikaanse fauna's (Wardlaw et al. 1998). Er zijn 12 Westeuropese
soorten die in de leefgebieden van Maculinea-vlinders worden aangetroffen: Myrmica lobicornis, M.
schencki, M. sabuleti, M. scabrinodis, M. specioides, M. lonae, M. vandeli, M. rugulosa, M. limanica
jacobsoni, M. sulcinodis, M. rubra en M. ruginodis. 

3.3.2 Morfologische typering en identificatie

Voor de Europese knoopmieren zijn determinatiesleutels en -hulpmiddelen beschikbaar die een
soortsherkenning aan de hand van koninginnen, mannetjes of werksters mogelijk maken (Klein et al.
1998 (met zeer goede electronemicroscopische foto’s van petiolus en scapus); Seifert 1988, 1996;
Radchenko 1995; Wardlaw et al. 1998). Vooral de mogelijkheid om soorten te bepalen aan de hand van
werksters is interessant omdat die veruit het makkelijkst te bemonsteren zijn. Meestal is het
noodzakelijk om meerdere werksters te bekijken om een determinatie met zekerheid uit te voeren. In
het veld kan dit, mits enige ervaring, met een sterke loep (20x), maar controle van enkele individuen
onder de binoculair is aangewezen. 

De twee bolvormige verbindingsstructuren tussen het borststuk en het achterlijf (d.i., petiolus en
postpetiolus) zijn kenmerkend voor de familie van de Myrmecinae waartoe de knoopmieren behoren,
en dit onderscheidt hen van bijvoorbeeld bosmieren (Formica sp.) en wegmieren (Lasius sp.). De
werkmieren van knoopmieren zijn 5-10 mm lang en roodbruin van kleur. Binnen de kaste van de
werkmieren bestaan geen verschillende vormen zoals bij sommige andere mieren (bv. soldaten bij
bosmieren). De diagnostische kenmerken om knoopmiersoorten op naam te brengen, zijn
kopkenmerken (o.a. vorm van de antennes en de lengteverhouding frons/kopbreedte), de vorm van de
petiolus en postpetiolus, en de lengte en vorm van de twee doorns boven de petiolus. Voor
morfologische beschrijvingen van de soorten verwijzen we naar Seifert (1996) en Wardlaw et al. (1998). 

3.3.3 Ecologie

Vochtige heiden herbergen mierensoorten uit verschillende genera (bv. Formica sp., Lasius sp.,
Leptothorax sp.) waaronder knoopmieren (Myrmica sp.). Knoopmieren zijn evenwel niet beperkt tot of
gespecialiseerd voor natte heide en zijn aanwezig in diverse biotopen (o.a. bossen en graslanden). Ze
kunnen wel talrijk voorkomen in natte heiden (bv. 65% van alle nesten in De Dwingelose Heide – de
Boer 1978). NW-Europese heidegebieden herbergen minstens 2 tot maximaal 6 knoopmiersoorten (bv.
Brian 1956, Assing 1986, Elmes 1991). De nesten zijn vaak klein en onopvallend in verschillende
substraten zoals in een bult pijpenstrootje, struikhei of gewone dophei, veenmos, boomstronk of
gewoon in de bodem. De nesten kunnen in volgende typen ingedeeld worden: strooiselkoepelnesten,
strooisellaag-aardnesten, wortelkluitnesten en mosnesten (de Boer 1978). De densiteit aan nesten
varieert van <5 tot >100 nesten/100 m² (Seifert 1988; Elmes 1991). Met uitzondering van M. rubra,
hebben alle knoopmiersoorten binnen de optimale habitat een vergelijkbare densiteit aan kolonies
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(Thomas et al. 1998). Een habitatplek van 1 ha kan effectief een populatie van meer dan 900
knoopmierkolonies herbergen (Clarke et al. 1997, 1998), maar vaak ligt de densiteit lager. 

Knoopmieren zijn zowel predatoren als aaseters, maar nemen ook plantenmateriaal (bv. zaden) mee
naar het nest. Knoopmieren dragen bij tot de verspreiding van o.a. zaden van zegges (Carex sp.)
(Kjellsson 1985). Ze onderhouden soms ook relaties met bladluizen die dan suikerrijke secreties
afscheiden. Knoopmieren zijn niet territoriaal en worden tegenover andere, agressief-territoriale
mieren (bv. Formica sp.) als “onderdanig” beschouwd (Savolainen & Vepsäläinen 1988, 1990). Dit wordt
als een aanpassing begrepen om interspecifieke competitie te vermijden. 

De grootte van een knoopmierkolonie kan sterk variëren: <50 tot >5000 werksters (Elmes 1991). De
meeste kolonies tellen 300 tot 1500 werksters. De grootste kolonies worden bij M. rubra aangetroffen
(tot >6000 werksters – Elmes 1991). De grootte en talrijkheid van knoopmierkolonies wordt bepaald
door de beschikbaarheid van geschikte nestplaatsen en voedsel. De variatie in beide factoren kan
leiden tot alle diverse combinaties van grote en kleine kolonies en van verspreidingspatronen binnen
en tussen habitatplekken (Elmes 1991). In relatief koele, Britse veengebieden vond Elmes (1978) dat M.
ruginodis nauwelijks enige competitie van andere soorten ondervond, maar dan nog kan de
populatiestructuur (grootte en densiteit van kolonies) sterk verschillen tussen gebieden.

Bij knoopmieren kunnen er in een kolonie meerdere vruchtbare koninginnen op het zelfde moment
actief zijn (polygynie). Ook hier is de recordhouder M. rubra met >600 koninginnen in een nest (Elmes
1973a). Hoe groter een knoopmierenvolk, hoe meer koninginnen er zijn, maar er zit behoorlijk wat
variatie rond dit verband (Elmes 1991). Een gemiddelde koningin legt tijdens een zomerperiode
meerdere honderden eitjes. Mannetjes ontwikkelen uit onbevruchte eitjes; deze kunnen bij de meeste
Myrmica-soorten zowel door de koninginnen als door de werksters worden gelegd (Brian 1953). Bij
afwezigheid van een koningin, begunstigen de werksters de grootste en meest ontwikkelde larven en
verzorgen hen zodanig dat ze maximale kansen hebben op tot een koningin of mannetje te
ontwikkelen. Werksters herkennen de larven met het grootste potentieel voor deze ontwikkeling (Brian
1975a, Elmes 1991). Het omgekeerde (zijnde een snelle ontwikkeling van de kleinere larven en dus
hogere productie van meer werksters) wordt bekomen wanneer een of meerdere actieve koninginnen
in het nest aanwezig zijn. 

Knoopmieren hebben een belangrijke mate van niche-specialisatie die samenhangt met het
microklimaat (Fig. 3.5). De mate van niche-overlap tussen M. ruginodis, M. rubra en M. scabrinodis
wordt op 20-27% geschat (Elmes 1991). Vooral omgevings- of substraattemperatuur blijkt hierbij van
belang. Op basis van Elmes & Wardlaw (1983) kunnen de soorten voor hun warmtepreferentie (d.i.,
mate van thermofilie) gerangschikt worden van koel naar warm: M. ruginodis, M. rubra en M.
scabrinodis (resp. gemiddelde zomertemperaturen van de bodem op 5 cm diepte: 13.1, 13.9, en 14.3
°C). Uit de figuur in Elmes et al. (1998) zou je kunnen afleiden dat M. scabrinodis tussen M. ruginodis
en M. rubra in ligt. Deze Britse gegevens worden bevestigd door uitgebreid Duits onderzoek (resp.
12,6, 13,2 en 14,4 °C – Seifert 1986). De nesttemperatuur die vereist is voor de ontwikkeling van het
mierenbroed ligt evenwel hoger, maar mieren zijn in staat om de nesttemperatuur te beïnvloeden. Zo
worden de larven afhankelijk van de verticale temperatuursvariatie in het nest, verplaatst. Voor de drie
knoopmiersoorten ligt het bereik van de nesttemperatuur die een larvale ontwikkeling mogelijk maakt
tussen 15 en 25 °C (Elmes & Wardlaw 1983). Er blijken ook voor de groeisnelheid van de larven
verschillen tussen de soorten te bestaan die bovendien bij verschillende temperaturen binnen dit
bereik behouden blijven; M. ruginodis heeft de snelste larvale ontwikkeling, M. rubra een intermediaire
en M. scabrinodis de langste larvale ontwikkeling (Elmes & Wardlaw 1983). De experimenten van Elmes
& Wardlaw (1983) tonen dat de rangschikking volgens groeisnelheid behouden blijft door de
verzorgende werksters ongeacht de soort van de larven, en door de larven ongeacht de soort van hun
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verzorgende werksters. Als nesten gedurende een deel van de dag overschaduwd worden kan dat de
productiviteit van het nest sterk beïnvloeden. 

Fig. 3.5 – Schematische weergave van de niches van verschillende knoopmieren
volgens twee dimensies van het microklimaat, nl. vochtigheid en temperatuur (volgens
Elmes et al. 1998).

De aard van de microhabitat bepaalt in belangrijke mate de aanwezige plantensoorten en hun
groeivorm (bv. grootte), en dus ook de geschiktheid van een plek voor een knoopmiernest (Elmes
1991). Knoopmieren blijken snel te reageren op veranderingen in de vegetatiestructuur, met een
verschuiving in de lokale gemeenschap van warmteminnende soorten naar koudetolerante soorten
binnen 2-3 jaar als het microklimaat koeler wordt (bv. lagere begrazingsdruk), en omgekeerd (Thomas
1984, 1995). Deze dynamiek blijkt vooral sterk te spelen in koele klimaten (NW-Europa) waar de
niches van de verschillende knoopmiersoorten erg nauw zijn (Thomas 1993, Thomas et al. 1998).
Brian (1956) vond op een open plek in een recente aanplanting met dennen een densiteit van 110
knoopmiernesten/100 m², maar na vier jaar van dichtgroeien was de densiteit gezakt tot 38
nesten/100 m². In de studie van de Boer (1978) bleken pijpenstrootjes-rijke heidepercelen (52%
pijpenstrootje) een hogere densiteit aan mierennesten te hebben dan pijpenstrootjes-arme percelen
(25% pijpenstrootje). Merk op dat het hier niet gaat om gedegradeerde natte heide met dominantie van
pijpenstrootje. Knoopmieren blijken weinig gevoelig voor bodemverdichting (Seifert 1996). Bij lage
nestdensiteiten wordt de grootte van een kolonie bepaald door de foerageerefficiëntie van de
werksters rond het nest (Elmes 1973) en door voedselbeschikbaarheid, hetgeen sterk kan variëren in
de tijd (Petal 1967). Bij hoge densiteiten spelen conflicten met naburige kolonise een bijkomende rol
voor het voortplantingssucces en de grootte van de kolonie. De eigenschappen van een nest en de
naaste omgeving beïnvloeden het voortplantingssucces van de kolonie (Elmes 1991).
Knoopmierengemeenschappen kunnen erg dynamisch zijn, met een hoge mate van overnames van een
bepaald nest door verschillende kolonies van dezelfde soort (Elmes & Wardlaw 1982a,b; Elmes 1991). 
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3.9.1 Soortbespreking

M. ruginodis is talrijk aanwezig in loof- en naaldbossen en veengebieden. Het is de minst thermofiele
knoopmier (Seifert 1986). Typische densiteiten voor bossen in centraal Europa zijn 5-15 nesten/100
m². Naast de gewone vorm (macrogyne), bestaat er ook een dwergvorm (microgyne). Op de
Dwingelose Heide vond de Boer (1978) voor M. ruginodis alle nesttypes (zie hoger), maar
strooiselkoepelnesten bleken duidelijk het meest courante model (51%). De hoofdconcurrent waarmee
soms gevochten wordt, is M. rubra (Seifert 1996). 

M. rubra is een laaglandsoort die typisch aanwezig is in matig tot erg vochtige graslanden en die een
hoge gras- en kruidontwikkeling beter tolereert dan de andere knoopmieren. Komt frequent voor in
tuinen en landbouwgebieden, maar leeft minder vaak in grotere bossen, waar hij meestal vervangen
wordt door M. ruginodis. Beide soorten lijken ecologisch gezien sterk op elkaar. In open habitat kan de
densiteit oplopen tot 105 nesten/100 m². Bij M. rubra bestaat er ook een onderscheid tussen gewone
en dwergvormen en zijn de verschillen sterker uitgesproken. Mogelijk is de dwergvorm van M. rubra
een sociale parasitaire soort (Pearson 1981; Elmes 1991): M. microrubra (Seifert 1996). M. rubra
bezoekt vaker bladluiskolonies dan de andere knoopmieren. De soort kan zeer agressief gedrag
vertonen tegenover soortgenoten uit naburige kolonies.

M. scabrinodis is zowel in droge, zonnige biotopen (bv. kalkgraslanden en heiden) als in vochtige
biotopen (bv. hoogveen) aanwezig. De gemiddelde densiteit bedraagt 20 nesten/100 m², met maxima
van ca. 100 nesten/100 m² (Elmes & Wardlaw 1982a,b; Seifert 1988). Nesten tellen tot 2500 werksters.
M. scabrinodis is meer thermofiel dan M. rubra, M. ruginodis en M. lobicornis (Seiffert 1986). M.
scabrinodis heeft typisch een hoge tolerantie voor bodemvochtigheid, kan hoge nestdensiteiten
hebben in zowel drooggevallen als in erg natte habitats, maar vermijdt de droogste plaatsen in warme
graslanden, waar vooral M. sabuleti kan gevonden worden (Seifert 1988). De hoogste densiteiten vond
Seiffert (1988) in zeer natte veenmosvegetaties waarbij de opwarming door instraling van de zon
voldoende groot was om M. ruginodis en M. rubra – die meer houden van koelere, vochtige
omstandigheden - weg te concurreren.
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3.4 DE HABITAT: NOORDATLANTISCHE NATTE HEIDE EN VOCHTIGE,
SCHRALE GRASLANDEN

3.4.1 Typering van de habitat

Het gentiaanblauwtje leeft in habitats waar de klokjesgentiaan groeit. Dit omvat voor Vlaanderen en de
rest van Europa vochtige tot natte heiden (met of zonder hoogveenelementen), hoogvenen, randzones
van vennen, vochtige heischrale graslanden en blauwgraslanden (Bink 1992; Munguira & Martin 1999).
In een beperkt deel van Nederland (Texel, Terschelling en Ameland) komt de klokjesgentiaan ook in de
duinen voor (Weeda 1994), en in centraal Europa in bepaalde rietlanden (LSPN 1987). Deze laatste
types worden verder niet beschouwd. Habitatplekken worden vaak gekenmerkt door een enigszins
beschut karakter door de nabijheid van riet, bomen of struiken (LSPN 1987). Het betreft dus
natuurlijke, maar vooral ook traditioneel beheerde, halfnatuurlijke biotopen. Binnen de indeling van de
Biologische waarderingskaart (cfr. De Blust et al. 1985) betreft de habitat en de potentiële habitat de
volgende karteringseenheden: Ce vochtige of natte dopheidevegetatie (Ericetum tetralicis) (en de
gedegradeerde vorm met pijpenstrootje Cm), Ct venige heide met bosbes (en de gedegradeerde vorm
met pijpenstrootje Ctm), T hoogveen (Sphagnion atlanticum) (en de gedegradeerde vorm met
pijpenstrootje Tm) en Hmo het oligotrofe type van onbemest, vochtig pijpenstrootjesgrasland
(Molinion caeruleae). 

In Vlaanderen zijn voor het gentiaanblauwtje in hoofdzaak vochtige tot natte heiden (inclusief
heischrale graslanden) van direct belang. Dat is ook zo in Nederland, hoewel het belang van
blauwgraslanden voor het gentiaanblauwtje hier ook nu nog beduidend is (Wallis de Vries et al. 2000).
Fyto-sociologisch hebben we in hoofdzaak met de klasse der hoogveenbulten en natte heiden
(Oxycocco-Sphagnetea) te doen. Meer bepaald behoren de typische vegetaties van de natte heide allen
tot het dophei-verbond (Ericion tetralicis). De standplaats hiervan is beperkt tot zure, minerale zand-
en leemgronden in vlakke dekzandgebieden en op keileemplateaus op plaatsen waar in de winter het
water ongeveer ter hoogte van het maaiveld staat en die 's zomers niet of slechts oppervlakkig
uitdrogen. Natte heiden zijn gebonden aan standplaatsen waar de grondwaterstanden niet sterk
wisselen; de laagste grondwaterstand is hierbij cruciaal. Vegetaties zijn bestand tegen typische
extreme condities (o.a., grote temperatuursschommelingen tussen dag en nacht en tussen zomer en
winter, lage voedselrijkdom, lage tot zeer lage zuurtegraad). 

Op plekken met naakte bodem (bv. langsheen vennen, paadjes of depressies) ontwikkelt zich relatief
snel de typische pioniersvegetatie van natte heiden die behoort tot de associatie van
moeraswolfsklauw en snavelbies (Lycopodio-Rhynchosporetum). Op echte veenbodems is deze
associatie slechts uitzonderlijk aanwezig. Bruine en witte snavelbies, moeraswolfsklauw en kleine
zonnedauw zijn de typische soorten van deze pioniersvegetatie. De bodem wordt bedekt door een dun
laagje van het paars heideviltwier (Zygogonium ericetorum). Hiernaast komen ook mossen en
levermossen, ronde zonnedauw, blauwe zegge en veenpluis voor. Ook gewone dophei en
pijpenstrootje kunnen al vroeg in de ontwikkeling van dit vegetatietype verschijnen, maar zullen pas
later in de successie tot dominantie komen. De warme, vochtige en lichtrijke omstandigheden van dit
vroege successiestadium, maken van dit vegetatietype de belangrijkste kiemingsplaats voor de
klokjesgentiaan (Oostermeijer 1994). Na verloop van tijd, gaat dit pioniersstadium over in de associatie
van gewone dophei (Ericetum tetralicis) en wordt de vegetatiesamenstelling gedomineerd door gewone
dophei, pijpenstrootje en struikhei. Het aandeel naakte bodem neemt af, en de bedekking door de
kruid- en de strooisellaag neemt toe. 
  
De betrokken vegetaties kunnen ook een venig karakter hebben. Venige percelen met grote
dichtheden van beenbreek en veenmossen behoren ook tot de associatie van gewone dophei. Dit type
veen komt voor in zones met oppervlakkige afstroming van zuur water. De typische kenmerken van de



Ecologische kennis van het gentiaanblauwtjessysteem

37

associatie van gewone dophei en veenmos (Erico-sphagnetum magellanici) zijn in de meeste Vlaamse
gebieden veelal beperkt tot bulten in de vegetatie waar de plantengroei buiten de invloed van het
grondwater is gekomen of tot verlandende vennen die enkel door regenwater gevoed worden. Typische
hoogveenbulten bestaan uit hoogveen-veenmos en zijn begroeid met lavendelhei en kleine veenbes.
Gewone dophei, veenpluis, pijpenstrootje, ronde zonnedauw en struikhei zijn typische begeleiders van
deze associatie. Voor beenbreek is dit naast de associatie van gewone dophei, de enige
levensgemeenschap waarin hij voorkomt. Van een zelfstandig levend hoogveen zijn er niet langer
voorbeelden aanwezig. In Nederland is de oppervlakte aan levend hoogveen van naar schatting
180.000 km² teruggedrongen tot ruwweg 50 ha. Op voormalig levend en nu rustend hoogveen komen
de elementen van de natte heide samen voor met enkele typische hoogveensoorten zoals lavendelhei,
kleine veenbes en veel veenmossen. Dit vegetatietype wordt echter tot de associatie van gewone
dophei (Ericetum tetralicis) gerekend. De ondergrond is venig maar kan bedekt zijn met een
humuslaag.

Een zeldzame, verwante vegetatie is deze van de moerasheide (Sphagno palustris-Ericetum), die
optreedt als geïsoleerde, hoogveenachtige begroeiingen in laagveenmoerassen. Deze gemeenschap
ontwikkelt zich voornamelijk uit gemaaide veenmosrietlanden. De samenstelling van de vegetatie is
min of meer intermediair tussen het verbond van zwarte zegge (Caricion nigrae) en het dopheiverbond
(Ericetalia tetralicis). Veenmossen en gewone dophei zijn de belangrijkste bedekkende soorten, en riet
is een typische begeleider die hier niet-optimaal aanwezig is. Maar ook lavendelhei, kleine veenbes en
rode bosbes gedijen goed in moerasheide. Het voorkomen van klokjesgentiaan is bijzonder in dit
vegetatietype. In langdurig onbeheerde moerasheiden kan zich een tot 40 cm hoog bultig microreliëf
ontwikkelen. Op deze bulten die hoofdzakelijk uit veenmossen bestaan, kunnen struikheiplanten zich
handhaven. Onder traditioneel beheer (steken van turf) of jaarlijks maaibeheer worden deze bulten niet
hoger dan 10 cm en krijgt struikhei niet de kans zich te ontwikkelen. Ook dit vegetatietype blijft een
tijdelijk climaxstadium dat door de mens in stand wordt gehouden. Wanneer beheer lange tijd
achterwege blijft, gaat het over in gagelstruweel en berkenbroekbos.

De associatie van klokjesgentiaan en borstelgras (Gentiano pneumonanthes-Nardetum) – ook wel
heischraal grasland genoemd – wordt teruggevonden op lemige zandgronden, onder iets
voedselrijkere en iets minder zure omstandigheden dan de heide, waar maaibeheer of extensieve
begrazing werd toegepast. De klokjesgentiaan komt in de natste delen van dit vegetatietype voor,
samen met heidekartelblad, liggende vleugeltjesbloem en gevlekte orchis. Doordat ze op de iets
voedselrijkere gronden in een voedselarme omgeving voorkwamen, zijn de meeste heischrale
graslanden thans ontgonnen. In Vlaanderen resten slechts enkele relicten (bv. op wegbermen), meestal
in gedegradeerde vorm. 

Tenslotte, behoren blauwgraslanden tot de habitat van het gentiaanblauwtje in onze regio. Het betreft
het biezenknoppen-pijpenstrootjes-verbond (Junco-Molinion) van de klasse der vochtige graslanden
(Molinio-Arrhenateretea). Blauwgraslanden zijn beekbegeleidende graslanden die voorkomen op
vochtige, onbemeste hooilanden op zwak zure, tamelijk voedselarme veen- of venige zandgrond. Ze
ontstaan uit kleine zeggenmoerassen die éénmaal per jaar gemaaid worden. Typische soorten zijn
blauwe knoop, spaanse ruiter, blonde zegge, blauwe zegge, pijpenstrootje, klokjesgentiaan en
tandjesgras. Zonder maaibeheer ontwikkelt de vegetatie zich tot wilgenstruweel, elzen- of
berkenbroekbos. Onder invloed van stikstofverbindingen uit de lucht neemt de groei van veenmossen,
veenpluis en andere zuurtolerante plantensoorten toe.
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3.4.2 Ecologische processen in de habitat

Het gentiaanblauwtjessysteem is een voorbeeld van natuur die in Vlaanderen in belangrijke mate
afhankelijk is van traditioneel kleinschalig beheerde, halfnatuurlijke biotopen. Hoewel rond vennen een
natuurlijke zone van natte heide kan ontstaan en lange tijd behouden blijven, zijn de meeste vochtige
heiden en schraalgraslanden halfnatuurlijke vegetaties die tot stand gekomen zijn en vooral uitgebreid
door menselijke tussenkomst, maar zijn samengesteld uit spontaan voorkomende soorten. De
dynamiek van het terugschroeven van de successie naar struweel- en bosvorming is een cruciale
eigenschap voor het behoud van deze biotopen. In het huidige landschap met toenemend urbaan en
intensief agrarisch landgebruik, behoren natte heiden en hoogvenen evenwel tot de biotopen met de
hoogste natuurlijkheidsgraad. Door het eeuwenlange beheer van het tegenwerken van successie
behielden vele plaatsen lange tijd heidevegetaties zonder door te groeien tot bos als een plagioclimax-
vegetatie (Thomas 1993, 1995). Dit verklaart waarom vele typische heidesoorten toch niet de
eigenschappen hebben van soorten die in tijdelijke, vroeg-successieve habitats leven (bv. grote
mobiliteit, hoge voortplantingscapaciteit), maar eerder van soorten uit climaxvegetaties. Voor een
algemene bespreking over het ontstaan en traditioneel gebruik, actueel beheer en over de natuurlijke
processen en beheersgestuurde dynamiek van heiden, verwijzen we naar De Blust & Schneiders (1989),
De Blust & Slootmaekers (1997), Burny (1999) en Weeda et al. (2000). 
 
Voor de habitats van het gentiaanblauwtjessysteem zijn naast het terugschroeven van de successie ook
het voedselarme karakter en de waterhuishouding van groot belang. Vooral de ruimtelijke variatie op
kleine schaal in zowel vochtigheidsgraad als voedselrijkdom beïnvloeden de componenten van het
gentiaanblauwtjessysteem. De klokjesgentiaan kiemt vooral op plaatselijk verstoorde plekken zoals
langs paden, plagplaatsen, enz. (zie hoger). Een zekere, kleinschalige verstoringsgraad (beperkte
exploitatie) is dus noodzakelijk voor het behouden van een vitale populatie waardplanten die een
gezonde leeftijdsopbouw heeft (LSPN 1987). Wanneer in een gebied alleen de successie op grotere
schaal wordt tegengegaan (bv. kappen van struiken en bomen), kan tussen de vegetatie een dens
strooiselpakket ontwikkelen waardoor het aanbod aan kiemplaatsen voor de klokjesgentiaan afneemt.  

De noodzakelijke interventies om de habitat van het gentiaanblauwtje te behouden zijn tamelijk
delicaat (LSPN 1987), en het beheer moet streven naar constantheid en voorzichtige uitvoering van de
maatregelen binnen bevolkte habitatplekken (Bink 1992). De precieze relaties tussen de componenten
van het gentiaanblauwtjessysteem en invloeden van (on)gepast beheer, komen in Hoofdstuk 8 en 9 aan
bod. 

3.5 COMPLEXITEIT VAN HET GENTIAANBLAUWTJESSYSTEEM:
INTERACTIES TUSSEN VLINDER-WAARDPLANT-WAARDMIEREN

Binnen het decor van de habitat, interageren het gentiaanblauwtje, de klokjesgentiaan, de
knoopmieren (zowel de waardmier als de niet-waardmieren) en de specifieke sluipwesp op diverse en
complexe wijzen. Merk op dat we over de sluipwesp geen directe informatie hebben, maar de relaties
met dit insect werden wel bij het nauwverwante bergentiaanblauwtje bestudeerd (Hochberg et al.
1992, 1994; Clarke et al. 1997, 1998; Thomas et al. 1998). De directe en indirecte wisselwerkingen
tussen deze organismen, laten toe om van een gemeenschapsmodule (sensu Holt 1997) te spreken
(Thomas et al. 1998): een kleine groep van soorten die – hoewel ze in een groter, soortenrijker geheel
leven – erg nauwe relaties met elkaar hebben. In overeenstemming met deze opvatting, spreken we in
dit rapport van het gentiaanblauwtjessysteem. De basisrelaties tussen de soorten van deze
gemeenschap worden schematisch weergegeven in Fig. 3.6. 
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Fig. 3.6 – Vereenvoudigd schema van de ecologische relaties tussen de
soorten uit het gentiaanblauwtjessysteem (naar Thomas et al. 1998).

De relatie tussen het gentiaanblauwtje en respectievelijk de klokjesgentiaan als waardplant en M.
ruginodis als waardmier, is hoger reeds aan bod gekomen. Mieren reageren bottom-up op
kwaliteitswijzigingen in de habitat, maar omgekeerd ziet het er naar uit dat de vlinder door zijn
parasitaire levensstijl top-down de mieren kan beïnvloeden (Thomas et al. 1998). Als planteneter en
later broedparasiet heeft het gentiaanblauwtje een negatief effect op de klokjesgentiaan, de waardmier
en de knoopmieren die de rups adopteren maar geen geschikte waardmier zijn. Als niet-waardmieren
een rups adopteren zullen ze slechts een beperkt nadeel ondervinden, en indirect kunnen ze in termen
van competitie zelfs bevoordeeld worden omdat een deel van de concurrenten – de waardmierkolonies
– veel meer schade van de aanwezigheid van het gentiaanblauwtje oplopen. Het gentiaanblauwtje kan
alzo een indirect gunstige invloed hebben op de aanwezigheid van de niet-waardmieren. 

Thomas et al. (1998) vonden geen duidelijk waarneembare effecten van de vraatschade door de rupsen
op de overleving van de waardplant (gebaseerd op onderzoek over andere Maculinea-vlinders). Een
individuele plant ondervindt uiteraard wel een kost omdat de aangevreten knoppen minder of geen
zaden kunnen produceren. Als een erg groot deel van de planten en knoppen in de populatie wordt
aangetast, zou dit tot beduidend minder zaadvorming en kieming op populatieniveau kunnen leiden.
Dergelijke aspecten van zaadvorming en de invloed op de populatiegenetica worden momenteel in
Nederland onderzocht door Dr. Gerard Oostermeijer (Universiteit van Amsterdam). De bloeiperiode van
de klokjesgentiaan is evenwel veel langer dan de vlieg- en eilegperiode van het gentiaanblauwtje zodat
zelfs een aangetaste gentiaan ook nog zaad kan vormen uit latere bloemen. 

Het is een misvatting dat de relatie tussen het gentiaanblauwtje en de waardmieren een voorbeeld van
symbiose is. Deze parasitaire vlinders kunnen immers een sterke impact hebben op de lokale
gemeenschappen van knoopmieren (Clarke et al. 1997, 1998; Elmes et al. 1998). Knoopmiernesten
zonder rupsen van het gentiaanblauwtje kunnen 10 jaar of langer overleven, maar eens rupsen
geadopteerd worden ondervindt de kolonie duidelijk schade hetgeen het eigen voortplantingssucces
en de kans op overleving doet afnemen.
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De aanwezigheid van de klokjesgentiaan en van de waardmier in een natte heide zijn noodzakelijke,
maar geen voldoende voorwaarden voor het overleven van een populatie gentiaanblauwtjes. Een
gebied dient een minimaal aantal klokjesgentianen en waardmierkolonies te hebben, maar de
talrijkheid waarmee de waardplant en -mier aanwezig zijn, hoeft geen betrouwbare indicator te zijn
voor de draagkracht van het gebied voor het gentiaanblauwtje. Het zijn alleen (of tenminste
voornamelijk) de gentianen die op een bereikbare foerageerafstand van waardmierkolonies groeien die
bijdragen tot het plaatselijk overleven van deze vlinder. De overlap in ruimtelijke spreiding van de
waardplant en -mier – en de variatie hierin – is dus een cruciale eigenschap. Intuïtief beoordelen
beheerders plaatsen met veel klokjesgentianen als beter voor het gentiaanblauwtje, maar dat hoeft niet
zo te zijn. De ontwikkeling van grote vlinderpopulaties geschiedt vooral op plaatsen met vele nesten
van de optimale waardmier (M. ruginodis) met een redelijk, maar niet te hoog aantal grote gentianen
(LSPN 1987, Bink 1992). Mieren kunnen snel reageren op bv. verdroging of ongeschikt beheer, wat kan
leiden tot verschuivingen binnen het soortenspectrum en de densiteit per soort in het nadeel van de
waardmieren (bv. door verdroging, toegenomen beschaduwing, ongeschikt beheer). Als dat gebeurt,
kan de draagkracht van een gebied voor het gentiaanblauwtje snel en drastisch veranderen, nog voor
dat dit tot duidelijke veranderingen in de populatie klokjesgentianen heeft geleid.

ECOLOGIE VAN HET GENTIAANBLAUWTJESSYSTEEM -Het gentiaanblauwtje (Maculinea
alcon) behoort samen met vier andere Europese soorten tot een groep van uiterst gespecialiseerde
dagvlinders die als rups bepaalde knoopmieren parasiteren. De vlinder is voor de overleving
volledig afhankelijk van een specifieke waardplant (de klokjesgentiaan) en van de adoptie en
verzorging door een kolonie van een specifieke waardmier (de bossteekmier Myrmica ruginodis).
Het gentiaanblauwtje vliegt als adult in de zomer en legt eitjes op de knoppen van de
klokjesgentiaan. Deze meerjarige plant kiemt alleen op plekjes naakte bodem en vormt pas na
enkele jaren bloemknoppen. Eens gevestigd kan hij lang aanwezig blijven, zelfs in een vegetatie
die geen verjonging meer toelaat (bv. verruigde natte heide met een dikke strooisellaag). De
kleine rups vreet van het vruchtbeginsel van de gentiaan en verlaat de waardplant. Dan is de rups
voor verdere voedselvoorziening en overleving aangewezen op een waardmier. De knoopmier
beschouwt de rups als een verloren mierenlarve. De rups wordt in het nest door de werkmieren
gevoed (koekoekstrategie). De ontwikkeling tot vlinder kan een of twee jaar duren.
Gentiaanblauwtjes kunnen alleen overleven in habitatplekken waar voldoende gentianen aanwezig
zijn, maar dan met waardmiernesten in de buurt (maximale afstand 2-3 m). De densiteit van
klokjesgentianen alleen zegt niets over de waarde van een habitat voor het gentiaanblauwtje.
Waardmiernesten zijn niet opvallend en zitten verborgen in de vegetatie. Waardmieren reageren
snel op bv. verdroging of ongeschikt beheer, waardoor de draagkracht van een gebied snel en
drastisch kan veranderen. Om zowel kiemingsplaatsen voor nieuwe gentianen als nestgelegenheid
voor waardmieren te bieden, moet een gebied zowel jonge als een goed ontwikkelde vegetaties
hebben. Het gaat om volgende habitats: vooral natte heide, hoogvenen, randen van vennen,
heischrale graslanden en blauwgraslanden. Samen met de waardplant, de waardmieren en andere
knoopmieren en de parasiterende sluipwesp, vormt het gentiaanblauwtje een hechte
levensgemeenschap, we spreken van het gentiaanblauwtjessysteem. Het beheer en behoud van
geschikte habitatplekken vergt een aangepast beheer waarbij rekening gehouden wordt met de
specifieke eisen van het systeem en ervoor gezorgd wordt dat steeds zowel jonge als goed
ontwikkelde stadia van natte heide in het gebied aanwezig zijn. Er moet gestreefd worden naar
constantie in het beheer en een voorzichtige uitvoering van de beheersmaatregelen.
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4 HOOFDSTUK 4.
NATUURBEHOUDSSTATUUT VAN HET

GENTIAANBLAUWTJESSYSTEEM:
EUROPESE, NATIONALE & REGIONALE BELEIDSCONTEXT

4.1 TOESTAND VAN DE COMPONENTEN VAN HET GENTIAANBLAUWTJES-
SYSTEEM IN EUROPA

De kennis over de Europese toestand van de verschillende soorten uit het gentiaanblauwtjessysteem is
fragmentair. Zo is er nagenoeg geen kennis over de verspreiding en de toestand van de typische
sluipwesp, maar kan worden aangenomen dat de soort minstens zo bedreigd is als haar enige gastheer
het gentiaanblauwtje (Thomas 1995). De optimale en secundaire waardmieren zijn relatief verspreid en
waarschijnlijk relatief algemeen, maar er is geen gebundelde informatie op Europees niveau
beschikbaar. In de ons omringende landen zijn de soorten niet zeldzaam of bedreigd (Groot-Brittannië
- Falk 1991; Duitsland - Seifert 1996; Nederland - van Loon, pers. med.); enkel in Duitsland
beschouwt Seifert (1996) M. scabrinodis als achteruitgaand. 

De klokjesgentiaan gaat in verschillende Europese landen achteruit. In Nederland is de soort
achteruitgaand: het aantal 5 x 5 kilometerhokken waarin de soort voorkomt, is sinds 1950 met 40%
verminderd (Oostermeijer 1996b). Er is ook een globale negatieve trend voor de populatiegrootte per
gebied (Oostermeijer 1992). In Groot-Brittannië is de verspreiding van de plant sterk gereduceerd
(Chapman 1989). Informatie over de toestand in het oostelijk deel van het verspreidingsgebied is
schaars; Tsjechische gegevens suggereren alvast ook een sterke achteruitgang en tonen dat het
grootste deel van de populaties klein en geïsoleerd is geworden (Krenova & Leps 1996). Deze laatste
studie meldt ook niet gepubliceerde gegevens (thesis Hvatum) die een achteruitgang in Noorwegen
tonen. 

Het gentiaanblauwtje geniet de jongste jaren in Europa een verhoogde aandacht omwille van de
bijzondere levensstijl en de hoge mate van bedreiging. In 1996 werd – op initiatief van de Nederlandse
Vlinderstichting – een internationale workshop gehouden over de ecologie en het behoud van de
Maculinea-vlinders (Wynhoff et al. 1996; Wynhoff et al. 1998: thema-nummer Journal of Insect
Conservation, Volume 2(1), 1998). De Raad van Europa liet een rapport opmaken over de globale
toestand van de Maculinea-vlinders, inclusief algemene krijtlijnen en aandachtspunten voor
actieplannen in de lidstaten (Munguira & Martin 1999). Vanuit Vlaanderen (België) werd aan beide
initiatieven gezamelijk deelgenomen door de Universiteit Antwerpen en het Instituut voor
Natuurbehoud (Van Dyck & Maes 1996, Van Dyck et al. 1997). 

Vanaf de jaren '80 wordt gemeld dat er in Europa nog maar weinig plaatsen zijn waar zich grote
populaties van het gentiaanblauwtje kunnen handhaven (LSPN 1987). Cijfermateriaal om dit te staven
ontbrak evenwel. De grootste verliezen worden in de noord-Europese landen gesitueerd omwille van
het verdwijnen van vochtige heidegebieden door gewijzigd landbouwgebruik, bebossing en
urbanisatie. Vergelijkbare negatieve invloeden doen zich met een zekere vertraging ook in de centrale
en oostelijke delen van Europa voor (LSPN 1987). De kwetsbare toestand op internationaal niveau werd
in verschillende rapporten en lijsten herhaald (Wells et al. 1983, Kudrna 1986, IUCN 1986, 1988, 1990,
1996, Thomas 1995). In een recente, kwantitatieve evaluatie van de toestand van de dagvlinders in
Europa, schatten van Swaay & Warren (1999) globaal de achteruitgang in verspreiding van het
gentiaanblauwtje tenminste tussen 20 en 50%, en de actuele verspreiding dekt maximaal 5-15% van
Europa. In meerdere landen wordt de achteruitgang tussen 50-75% en zelfs 75-100% geschat, maar
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voor sommige landen is de toestand van de verspreiding echter niet gekend. Deze cijfers
onderschatten waarschijnlijk de werkelijke achteruitgang (d.i., op populatieniveau) en overschatten de
huidige verspreiding omdat ze gebaseerd zijn op ruwe verspreidingseenheden (Thomas & Abery 1995,
Cowley et al. 1999). Voor heel Europa kan gesteld worden dat het gentiaanblauwtje op slechts een
beperkt deel van het oppervlak aanwezig is en dat de verspreiding matig tot sterk achteruit is gegaan.   

In Nederland werd de toestand van het gentiaanblauwtje recent geëvalueerd (Wallis de Vries et al.
2000). De afgelopen tien jaar verdween niet minder dan 42% van de bekende populaties. Er zijn nu nog
82 populaties over, waarvan er zich 11 op blauwgrasland bevinden en 71 op vochtige heide. Het
Nederlandse “Herstelplan Dagvlinders” (Veling 1999) acht het noodzakelijk om een
soortbeschermingsplan op te stellen voor 2002.

4.2 EUROPESE BELEIDSCONTEXT

4.2.1 Betrokken soorten

Het gentiaanblauwtje is in acht Europese landen wettelijk beschermd (België, Duitsland, Frankrijk,
Hongarije, Liechtenstein, Oostenrijk, Tsjechische republiek en Wit Rusland – van Swaay & Warren 1999)
en staat op de recente Europese Rode lijst van de dagvlinders – in opdracht van de Raad van Europa en
volgens de nieuwe, aangepaste IUCN-criteria – als kwetsbaar gerangschikt (van Swaay & Warren 1999).
Het gentiaanblauwtje staat op deze lijst van Europese aandachtssoorten in de categorie 3 (SPEC 3:
Species of European Concern 3), d.w.z. soorten waarvan de verspreiding in belangrijke mate zowel
binnen als buiten Europa ligt, maar die binnen Europa bedreigd zijn (van Swaay & Warren 1999). Het
gentiaanblauwtje staat op de Nederlandse Rode Lijst als kwetsbaar (Wynhoff & van Swaay 1995) en op
de Duitse als bedreigd (Pretscher 1984). Tabel 4.1 geeft een overzicht van de bedreigingsstatus
(volgens IUCN-categorieën) voor de Europese landen. Merk op dat voor vele landen de mate van
bedreiging niet bekend is. Voor de wettelijke bescherming en eventueel Rode-lijststatuut van de
klokjesgentiaan beschikken we niet over een overzicht voor de Europese landen.  

De invloed van een beschermd statuut op een efficiënte bescherming en het herstel van een soort
wordt algemeen als beperkt ervaren. Rode lijsten bieden perspectieven voor diverse toepassingen in
het natuurbeleid (Maes et al. 1995), maar in de meeste landen en regio’s (inclusief Vlaanderen) staat
dit nog maar in de kinderschoenen. Het gentiaanblauwtje en de klokjesgentiaan worden niet vermeld
in de soortenlijst van Bijlage II van de Europese Habitatrichtlijn, en ook niet in deze van de Bijlage II
van de Conventie van Bern.

4.2.2 De habitat

De voornaamse habitat van het gentiaanblauwtje in Vlaanderen (België) valt onder een te beschermen
habitattype uit de Bijlage I van de Europese Habitatrichtlijn, met name type 31.11: Noordatlantische
vochtige heide met Erica tetralix (Habitat Directive 92/43/EEC). Verder zijn ook enkele andere
habitattypes uit deze richtlijn van belang, o.a. actief hoogveen (51.1, prioritair type) en aangestast
hoogveen (51.2). De Europese lidstaten zijn verplicht om voor de instandhouding van deze natuurlijke
habitats speciale beschermingszones af te bakenen en alle noodzakelijke maatregelen te nemen. Voor
een recent overzicht van heidebiotopen binnen de Europese natuurbehoudscontext, verwijzen we naar
Vanlook (2000).



Natuurbehoudsstatuut van het gentiaanblauwtjessysteem

43

Tabel 4.1 – Overzicht van de mate van bedreiging van het
gentiaanblauwtje in de Europese landen (Raad van Europa) volgens de
IUCN-criteria. ?: aanwezig maar mate van bedreiging niet gekend, /: niet
aanwezig, n.b.: geen informatie beschikbaar. (naar Munguira & Martin
1999)

Land Mate van bedreiging

Albanië ?
België Bedreigd
Bosnië & Herzegovina ?
Bulgarije /
Croatië ?
Denemarken Kwetsbaar
Duitsland Bedreigd
Estland ?
Federale Republiek Joegoslavië ?
Finland /
Frankrijk Achteruitgaand
Griekenland ?
Hongarije Bedreigd
Ierland /
Ijsland /
Italië Kwetsbaar
Letland /
Lithouwen ?
Luxemburg /
Moldavië ?
Nederland Bedreigd
Noorwegen /
Oekraïne ?
Oostenrijk Kwetsbaar
Polen Kwetsbaar
Portugal Bedreigd
Republiek Macedonië ?
Roemenië ?
Russische Federatie ?
Slovakije ?
Slovenië ?
Spanje Kwetsbaar
Tsjechische republiek ?
Turkije Kwetsbaar
Verenigd Koninkrijk /
Wit-Rusland n.b.
Zweden Bedreigd
Zwitserland Bedreigd
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4.3 NATIONALE & REGIONALE BELEIDSCONTEXT

Gezien de vroegere en huidige verspreiding van de habitat en van het gentiaanblauwtje is alleen
Vlaanderen binnen België verantwoordelijk voor het nemen van de maatregelen. Bovendien is
natuurbehoud en milieubeleid een overwegend regionale bevoegdheid. 

4.3.1 Wettelijk statuut van de soorten van het gentiaanblauwtjessysteem

Knoopmieren en de specifieke sluipwesp zijn in Vlaanderen (België) niet bij wet beschermd; het
gentiaanblauwtje en de klokjesgentiaan zijn dat wel. Het gentiaanblauwtje is één van de vier wettelijk
beschermde inheemse dagvlinders (Maes & Van Dyck 1999). Het gentiaanblauwtje is in Vlaanderen
(België) volledig beschermd (KB van 22.09.1980 in uitvoering van de wet op het natuurbehoud van
12.07.1973, vervangen door het het decreet op het natuurbehoud). Een volledige wettelijke
bescherming omvat een verbod om de soort – in alle levensstadia – te vangen of te verstoren, en om
het leefgebied te beschadigen of te verstoren. De klokjesgentiaan is in Vlaanderen integraal
beschermd (KB van 16.02.1976 in uitvoering van de wet op het natuurbehoud van 12.07.1973,
vervangen door het decreet op het natuurbehoud). De soort staat op Bijlage A van dit Besluit; het is
verboden om planten of delen van de klokjesgentiaan te plukken, te verplanten, te beschadigen of te
vernielen (behalve in tuinen, parken en akkers) en het is verboden om de soort, onder welke vorm dan
ook, in de handel te brengen, onder kosteloze of bezwarende titel af te staan of te vervoeren, zowel in
verse als in gedroogde toestand.

4.3.2 Andere relevante beleidskaders

Naast de wettelijke bescherming, zijn onderstaande beleidsrelevante elementen van belang voor dit
soortbeschermingsplan. 

4.3.2.1 Decreet op het natuurbehoud

Soortbescherming via de opmaak van een soortbeschermingsplan, is één van de
natuurbehoudsinstrumenten waarover de overheid in Vlaanderen beschikt. Het wordt geregeld door
het decreet op het natuurbehoud (decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van
21.10.1997 - Staatsblad 10.01.1998 – in het bijzonder art. 11 en art. 51). In art. 51 §1. wordt bepaald
dat de Vlaamse regering alle maatregelen kan nemen die zij nuttig acht om populaties van soorten of
ondersoorten van organismen in stand te  houden, te herstellen of te ontwikkelen. 
De memorie van toelichting bij dit decreet spreekt in dit verband van “bijzondere
soortenbescherming”. Deze is in de eerste plaats gericht op internationaal, nationaal of regionaal
bedreigde, kwetsbare of zeldzame soorten. Bijzondere soortenbescherming beoogt meer dan de
relaisatie van een soort bestaansminimum. Voor de handhaving en/of herstel van leefbare populaties
van de bedoelde soorten zijn vaak meer specifieke maatregelen nodig, die worden opgenomen in het
voorziene deel van het natuurbeleidsplan. De maatregelen kunnen worden geconcretiseerd in
beschermingsprogramma’s. Dit kan vergezeld gaan van een begrenzing van een bepaald gebied
gedurende bepaalde periodes of voor een bepaalde termijn, zodat ze kunnen worden ingezet in
combinatie met of als onderdeel van de maatregelen ter realisering van het VEN en het IVON, of de
bescherming van de kleine landschapselementen (Memorie van toelichting).
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4.3.2.2 Uitvoeringsbesluit erkenning en financiering reservaten van particuliere
natuurverenigingen

Het gentiaanblauwtje staat vermeld als aandachtssoort op Bijlage V van het uitvoeringsbesluit inzake
de erkenning van natuurreservaten en terreinbeherende verenigingen van 29 juni 1999 (Staatsblad 18
september 1999). Dit houdt in dat de toestand van de soort dient opgevolgd te worden en er over
gerapporteerd dient te worden (voor verdere details zie Uitvoeringsbesluit en Van Olmen et al. 2000). 

4.3.2.3 VEN en natuurinrichting

Gezien de aard en algemene natuurbehoudswaarde van de betrokken leefgebieden (zie Hoofdstuk 5),
zijn ze allen belangrijke potentiële schakels van het Vlaams Ecologisch Netwerk. De kennis over het
gentiaanblauwtjessysteem kan bijdragen tot de afbakening van de zones en vooral tot de
implementatie van belangrijke schakels van dit ecologisch netwerk (o.a. via beheersplannen en
natuurinrichtingsplannen). 

4.3.2.4 Protocol inzake beheer militaire oefenterreinen

Op 1 juni 1999 werd een overeenkomst tussen het Ministerie van Landsverdediging en het Vlaams
gewest ondertekend die het beheer van de natuur- en bosgebieden in 21 militaire domeinen regelt. Er
worden zeven comissies Natuur- en Bosbeheer aangesteld, die zorgen voor 'de instandhouding, het
herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke habitats, ecosystemen en landschappen met een
ecologische waarde van internationaal, nationaal of regionaal belang'. De beheersmaatregelen worden
uitgevoerd door de afdelingen Natuur en Bos en Groen of een erkende terreinbeherende
natuurvereniging. Alle militaire domeinen die binnen dit onderzoek kaderen zijn opgenomen in dit
protocol: Klein Schietveld, Groot schietveld, Tielenhei, Zwarte Beek, Sonnisheide. Er wordt voor een
planmatige aanpak gekozen, met name het opstellen van Kamp natuurontwikkelingsplannen (KNOP). 

4.3.2.5 Vlaamse Rode lijst

Het gentiaanblauwtje staat op de Vlaamse Rode Lijst van dagvlinders – zoals vastgesteld door het
Instituut van Natuurbehoud – als bedreigd gerangschikt (Maes & Van Dyck 1996). Hoewel een formele
Vlaamse Rode lijst van de vaatplanten nog niet werd gepubliceerd, wordt de klokjesgentiaan als
potentieel bedreigd  beschouwd (Cosyns et al. 1994). 

NATUURBEHOUDSSTATUUT EN BELEIDSCONTEXT - De kennis over de toestand in Europa
van het gentiaanblauwtjessysteem is beperkt. De waardmieren zijn waarschijnlijk niet zeldzaam.
De klokjesgentiaan is in Vlaanderen wettelijk beschermd en zowel in België als in verschillende
Europese landen achteruitgaand. Het gentiaanblauwtje heeft een beperkte verspreiding en is in
alle landen waarvoor gegevens beschikbaar zijn matig tot sterk achteruitgegaan. Het
gentiaanblauwtje is in België en in zeven andere Europese landen wettelijk beschermd en staat in
de Vlaamse Rode Lijst als bedreigd. Zijn habitat wordt beschermd door de Europese
Habitatrichtlijn. Naast de wettelijke bescherming vormen in Vlaanderen het decreet op
natuurbehoud, het uitvoeringsbesluit over financiering van erkende reservaten, natuurinrichting en
VEN en het protocol inzake het beheer van militaire oefenterreinen relevante beleidskaders.

ES
SE

N
TI

E-
BO

X 
4



 Verspreiding van de componenten van het gentiaanblauwtjessysteem

46

5 HOOFDSTUK 5.
VERSPREIDING VAN DE COMPONENTEN VAN HET
GENTIAANBLAUWTJESSYSTEEM IN VLAANDEREN

5.1 VERSPREIDING VAN DE HABITAT 

5.1.1 Huidige oppervlakte

Aan de hand van de Biologische Waarderingskaart (BWK) kan de recente oppervlakte en verspreiding
van natte heide, hoogvenen en blauwgraslanden (periode 1991-nu) ingeschat worden. Volgens Van
Landuyt et al. (1999) bedraagt de totale oppervlakte van natte heide en hoogveen 733-1595 ha en van
blauwgrasland 140-320 ha. De Kempen telt in totaal 1755 ha aan percelen die volgens de BWK onder
de noemer natte heide (de eerste twee ecotooptypen van het perceel bevatten de BWK-codes Ce of Ct
en al hun verboste en vergraste stadia) of hoogveen vallen (de eerste twee ecotooptypen van het
perceel bevatten de BWK-code T en al zijn verboste en vergraste stadia). Buiten de Kempen liggen nog
41,6 ha natte heide verspreid in de Vlaamse zandleemstreek en in de Leemstreek, maar daar komt en
kwam het gentiaanblauwtje niet voor. Dit betekent dat 98% van de Vlaamse natte heiden en hoogvenen
in de Kempen liggen (Fig. 5.1). Het grootste deel van de oppervlakte natte heide en hoogvenen (92 %)
ligt in de Noordelijke en Oostelijke Kempen en slechts 8% ligt in de Centrale en Zuidelijke Kempen
(ecoregio’s volgens Decleer et al. 2000). In de Kempen is deze oppervlakte verdeeld over 347 percelen
met een gemiddelde oppervlakte van 5,2 ha. Merk evenwel op dat sommige percelen op de Biologische
Waarderingskaart als een complex van biotooptypen gekarteerd werden, waardoor de totale
oppervlakte natte heide een overschatting is van de werkelijke situatie. Het kleinste perceel (183,2 m²)
bevindt zich in het natuurreservaat De Maten in Genk en het grootste (118,8 ha = 6,8% van de totale
oppervlakte van dit biotooptype in Vlaanderen) maakt deel uit van het militair domein van
Leopoldsburg, met name de Visbedden. De relatief best ontwikkelde vegetaties van natte heiden en
hoogvenen zijn volgens Van Landuyt et al. (2000) momenteel vooral te vinden in het Klein Schietveld
(Kalmthout), het Groot Schietveld (Brasschaat), de Grote Klotteraar (Turnhout), het Zwart Water
(Turnhout), de Liereman (Oud-Turnhout), Reties Goor (Retie), ’s Gravendel (Geel), het Buitengoor-
Meergoor (Balen), het Hageven (Neerpelt), het Plat-Holven (Overpelt), de Vallei van de Zwarte Beek
(Koersel-Beringen), de Tenhaagdoornheide en Kelchterhoef (Houthalen-Helchteren), de Teut, de
Platwijers en de Wijvenheide (Zonhoven), de Molenheide en de Maten (Genk) en de Vallei van de
Ziepbeek (Zutendaal). Velen van deze gebieden herbergden of herbergen het gentiaanblauwtje (zie
verder). 

Voorts liggen er in de Kempen nog slechts 14,4 ha zogenaamd ‘blauwgrasland’ (Code Hmo op de
Biologische Waarderingskaart) waarvan 58% in de Noordelijke en Oostelijke Kempen en 42% in de
Centrale en Zuidelijke Kempen. Buiten de Kempen liggen nog 62,2 ha blauwgrasland verspreid in de
Vlaamse zandleemstreek en in de Leemstreek, maar daar komt en kwam het gentiaanblauwtje niet
voor. De best ontwikkelde blauwgraslanden zijn volgens Van Landuyt et al. (2000) gelegen in het
Kijkverdriet (Ravels), het Goorke (Arendonk), het Vrieselhof (Oelegem), de Zegge (Lichtaart), ’s
Gravendel (Retie), Buitengoor-Sluisgoor (Balen), het Goor (Westmeerbeek), de Langdonken (Herselt), de
Putten (Begijnendijk), de Laambeek (Zolder), de Maten (Genk) en de Pomperik (Diepenbeek).
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5.1.2 Achteruitgang

Het Vlaamse areaal van natte heidegebieden, hoogvenen en vochtige schraalgraslanden is in de loop
van deze eeuw, en ook nog de jongste decennia, zeer sterk afgenomen. In de Kempen is het heide-
areaal in oppervlakte verminderd van 1225 km² in 1846 tot 470 km² vlak voor de eerste wereldoorlog
(Allemeersch et al. 1988). Momenteel blijft daar volgens Van Landuyt et al. (1999) maximaal nog
slechts 189 km² van over. Dit betekent dus een afname met 85% t.o.v. het midden van de 19de eeuw.

Volgens Van Landuyt et al. (2000) bedraagt de achteruitgang van dit habitattype, op basis van
zogenaamde volledigheidsscores, 71% voor de natte heide, 33% voor de hoogvenen en 15% voor de
blauwgraslanden. De volledigheidscore is de som van alle indicatorscores (volgens Runhaar et al.
1987) van de soorten in een bepaalde ecotopengroep per IFBL-uurhok en is een maat voor de
ontwikkelingsgraad (‘volledigheid’) van het betroffen ecotoop in elk IFBL-uurhok. De achteruitgang van
de habitattypes wordt berekend op basis van de gemiddelde volledigheidsscore per IFBL-hok voor en
na 1972.

Fig. 5.1 - Huidige verspreiding van natte heide- en veengebieden (BWK-codes Ce, Ct en T en
al hun vergaste en verboste stadia) en blauwgraslanden (BWK-code Hmo) in de Kempen aan
de hand van de Biologische Waarderingskaart.

5.2 VERSPREIDING VAN DE KLOKJESGENTIAAN

De klokjesgentiaan kwam vroeger (periode 1830-1972) voor in 164 IFBL-uurhokken, waarvan 74%
(121 uurhokken) in de Kempen. Momenteel (vanaf 1972) komt de klokjesgentiaan voor in 59 IFBL-
uurhokken die, op 2 IFBL-uurhokken na, allen in de Kempen liggen (gegevens Floristische Werkgroep)
(Fig. 5.2). Ten opzichte van de vroegere verspreiding betekent dit een achteruitgang van 64% voor
Vlaanderen, en 53% voor de Kempen. Bovendien impliceert het gebruik van rastergegevens voor het
achterhalen van trends (in dit geval het 4 x 4 km IFBL-raster) dat de achteruitgang wordt onderschat
en dat de actuele verspreiding wordt overschat (Thomas & Abery 1995). Zo kan het aantal planten in
een rasterhok sterk achteruitgegaan zijn, maar zolang er nog één of meer individuen te vinden zijn,
blijft een hok ingekleurd. De oppervlakte waarop gentianen groeien zijn doorgaans slechts fracties van
het volledige 4 x 4 km hok. In de Rode Lijst planten (Cosyns et al. 1994) staat de klokjesgentiaan
vermeld als potentieel bedreigd.
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a. 1830-1972

b. 1972-2000

Fig. 5.2 - Verspreiding van klokjesgentiaan in de periode 1830-1972 (a) en in de periode 1972-2000 (b).

Naast de achteruitgang van het aantal uurhokken is ook de toestand van de meeste populaties van de
klokjesgentiaan in Vlaanderen zorgwekkend. Van de onderzochte gebieden waar het gentiaanblauwtje
is uitgestorven is de klokjesgentiaan intussen verdwenen uit het Koeiven. In de Korhaan, de Hei van
Van Damme, de Hoge Mierdse Heide, Meerseldreef, de Ronde Put, 's Gravendel en het Wolfsven is de
populatie gereduceerd tot slechts enkele overblijvende planten. Al deze gebieden zijn ten minste op
korte termijn alleen al wat de populatie waardplanten betreft, ongeschikt voor een duurzame populatie
van het gentiaanblauwtje. In de meeste van de andere gebieden waar waarnemingen van
klokjesgentiaan bekend waren zijn de populaties van de klein tot zeer klein geworden. In het Klein
Schietveld, Elsakker, Koemook, Gerhagen en Vriesput gaat het nog om slechts enkele exemplaren, in
Goorken, Langdonken, Riebos, Slangebeekbron en Tenhaagdoornheide om enkele tientallen. De
populatie in de Neerharenheide is beperkt in oppervlakte maar herbergt nog meerdere tientallen
individuen. In Kattenbosserheide, Moensweyer en Plat-Holven werden in 1999 geen exemplaren van de
klokjesgentiaan meer aangetroffen. Omdat ook lokale vrijwilligers hier geen recente waarnemingen
hebben gedaan kan worden aangenomen dat de soort hier is uitgestorven.

5.3 VERSPREIDING VAN DE WAARDMIEREN

De drie potentiële waardmieren (M. ruginodis, M. rubra en M. scabrinodis ) worden in Vlaanderen als
vrij algemeen tot zeer algemeen beschouwd (van Boven & Mabelis 1986), maar gebiedsdekkende
verspreidingsgegevens zijn niet beschikbaar. Ze zijn voor hun verspreiding niet beperkt tot de
gebieden waar gentiaanblauwtjes leven, en zelfs niet beperkt tot natte heide en hoogvenen. 

Binnen dit onderzoek werden 22 gebieden met natte heide en hoogveen op mieren onderzocht (in
totaal 68 proefvlakken). De ca. 1500 mierennesten die we bemonsterden behoorden tot 18
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verschillende soorten (inclusief een twijfelgeval: voorlopig gedetermineerd als M. lonae/sabuleti)
(Tabel 5.1). De drie waardmiersoorten (M. ruginodis, M. rubra en M. scabrinodis) en Lasius platythorax
waren aanwezig in meer dan de helft van alle onderzochte proefvlakken (Fig. 5.3). Van enkele soorten
werd slechts een beperkt aantal kolonies aangetroffen (bv. Tapinoma erraticum en T. ambiguum),
terwijl andere soorten sterk vertegenwoordigd waren. Zo maakten vijf soorten – waaronder de drie
waardmieren – 90% van alle nesten uit: Lasius platythorax was over de twee jaren heen de talrijkste
soort in de proefvlakken (32,5% van alle nesten in 1999 en 39,9% van alle nesten in 2000), gevolgd
door M. scabrinodis (20,6% in 1999 en 22,0% in 2000), M. ruginodis (12,9% in 1999 en 13,3% in 2000),
Formica transkaucasica (15,7% in 1999 en 6,0% in 2000) en M. rubra (9,3% in 1999 en 7,5% in 2000).
De overige 13 soorten vormen samen dus niet meer dan 10% van alle stalen.

a. 1999

b. 2000

Fig. 5.3 - Verhouding van de drie potentiële waardmieren tegenover de niet-
waardmieren binnen de onderzochte gebieden in (a) 1999, (b) 2000. De grootte
van de cirkels is een maat voor de densiteit aan mierennesten (gemiddelde van de
proefvlakken per gebied).
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Tabel 5.1 - Aantal nesten per mierensoort in de proefvlakken met niet-gedegradeerde (N) en gedegradeerde (D)
natte heidevegetaties in 1999 en in 2000. Tussen haakjes het aantal plots waarin de soort gevonden werd. Voor de
verdere bespreking van niet-gedegradeerde vs. gedegradeerde proefvlakken, verwijzen we naar Hoofdstuk 7.

Soort # nesten (1999) # nesten (2000)
N D N D  Tot. N Tot. D Totaal

Formica cunicularia 2 (1) - 3 (2) - 5 - 5
Formica fusca 9 (5) 2 (1) 16 (6) 12 (3) 25 14 39
Formica rufibarbis 1 (1) - - - 1 - 1
Formica sanguinea - - 2 (1) - 2 - 2
Formica transkaucasica 93 (14) - 44 (7) - 137 - 137
Lasius flavus - - 2 (1) - 2 - 2
Lasius platythorax 192 (35) 27 (4) 292 (25) 24 (3) 484 51 535
Leptothorax acervorum 4 (4) - 15 (5) - 19 - 19
Leptothorax muscorum 2 (2) - 10 (3) - 12 - 12
Myrmica lonea/sabuleti 4 (2) - - - 4 - 4
Myrmica rubra 55 (26) 1 (1) 55 (20) 27 (2) 110 28 138
Myrmica ruginodis 76 (26) 1 (1) 97 (18) 12 5) 173 13 186
Myrmica sabuleti 18 (4) 5 (1) 24 (5) 2 (1) 42 7 49
Myrmica scabrinodis 122 (25) 7 (3) 161 (20) 42 (5) 283 49 332
Myrmica schencki - 1 (1) 1 (1) 3 (2) 1 4 5
Tapinoma ambiguum 4 (1) - 1 (1) - 5 - 5
Tapinoma erraticum 1 (1) - - 2 (1) 1 2 3
Tetramorium caespitum 8 (3) - 9 (2) - 17 - 17

Totaal aantal nesten 591 44 732 124 1323 168 1491
Aantal soorten 15 7 15 8 18 8 18

Faunistische kanttekening: 
vermeldenswaardige waarnemingen van niet-waardmieren

De veenmier Formica transkaucasica is een typische soort van veengebieden en vochtige
heideterreinen (van Boven & Mabelis 1986; Seifert 1996). Vóór dit onderzoek was de soort in België
alleen gekend van de Hoge Venen, van drie Vlaamse gebieden op basis van oudere waarnemingen
(Helchteren, Koersel en Lommel – van Boven & Mabelis 1986) en van slechts één recente Vlaamse
vindplaats (de Ziepbeek in Rekem en Maasmechelen - Vankerkhoven 1999). Wij troffen de soort aan in
8 gebieden: het Groot Schietveld (Brasschaat), het Hageven (Neerpelt), de Liereman (Oud-Turnhout),
het Meergoor (Balen), de Neerharenheide (Zutendaal), de Teut (Zonhoven), de Ziepbeek (Zutendaal) en
de Vallei van de Zwarte Beek (Koersel-Beringen, Hechtel).

De kokersteekmier Myrmica schencki is een zeldzame soort van eerder droge heide waarvan het nest
een kenmerkend kokervormig uiteinde heeft (van Boven & Mabelis 1986; Seifert 1996). Deze soort
werd in twee gebieden gevonden: het Hageven (Neerpelt) en de Vallei van de Zwarte Beek (Koersel-
Beringen).

Tapinoma ambiguum werd nog nooit eerder voor België gedocumenteerd. Wij vonden de soort in twee
gebieden: de Teut (Zonhoven) en de Vallei van de Zwarte Beek (Koersel-Beringen). In 1998 werd de
soort ook voor het eerst in Luxemburg gevonden (Baden 1998).
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Fig. 5.3 toont de totale densiteit aan mieren in de onderzochte gebieden en de verhouding van de
potentiële waardmieren en de niet-waardmieren voor de beide jaren van het onderzoek. Fig. 5.4 geeft
de densiteit aan waardmieren in de onderzochte gebieden en de verdeling van de drie potentiële
waardmieren weer. Voor de bespreking van de verschillen in densiteit en soortensamenstelling tussen
de gebieden verwijzen we naar hoofdstuk 7.

a. 1999

b. 2000

Fig. 5.4 - Frequentie van de aanwezigheid van de drie potentiële waardmieren in
(a) 1999, (b) 2000. De grootte van de cirkels is een maat voor de densiteit aan
waardmiernesten (gemiddelde van de proefvlakken per gebied).



 Verspreiding van de componenten van het gentiaanblauwtjessysteem

52

5.4 VERSPREIDING VAN  HET GENTIAANBLAUWTJE

5.4.1 Achteruitgang van de verspreiding

Op één oude, niet-gedateerde waarneming uit de Scheldevallei na, is de Vlaamse verspreiding van het
gentiaanblauwtje in de 20ste eeuw steeds beperkt geweest tot de Kempen (Maes & Van Dyck 1999 –
gegevens Vlaamse Vlinderwerkgroep). Vroeger (vóór 1991) kwam het gentiaanblauwtje vrij verspreid
voor in de Kempen (d.i., 20% (39/194) van alle atlasblokken in de Kempen) (Fig. 5.5a). In de periode
1991-1998 werd het aantal atlasbokken waarin het gentiaanblauwtje voorkwam gehalveerd tot 20 (d.i.,
10% van alle atlasblokken in de Kempen) (Fig. 5.5b). De huidige verspreiding (1999-2000) is verder
beperkt tot 12 atlasblokken (d.i., 6% van alle atlasblokken in de Kempen) (Fig. 5.5c), wat een
achteruitgang van 69% betekent in vergelijking met de periode vóór 1991. Alle huidige populaties van
het gentiaanblauwtje liggen in de Noordelijke en Oostelijke Kempen. Merk bovendien op dat eenzelfde
gebied in twee verschillende atlasblokken gelegen kan zijn (bv. Groot Schietveld: FS09D-FS19C, de
Teut: FS65D-FS75C, zie Tabel 5.2). Daarnaast moeten we ook hier opmerken dat door het gebruik van
het ruwe inventarisatieraster (5x5 km) de achteruitgang wordt onderschat en de verspreiding wordt
overschat (Thomas & Abery 1995; Cowley et al. 1999) (zie ook verder). 

a. vóór 1991
(39 atlasblokken)

b. 1991-1998
(20 atlasblokken)

c. 1999-2000
(12 atlasblokken)

Fig. 5.5 - Verspreiding van het gentiaanblauwtje (a) vóór 1991, (b) in de periode 1991-1998
en (c) in 1999-2000.
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5.4.2 Actuele verspreiding

Als we gebieden – zijnde landschappelijke entiteiten – als verspreidingseenheid hanteren voor de
actuele verspreiding i.p.v. atlasblokken, komt het gentiaanblauwtje momenteel in 9 gebieden voor
(Tabel 5.2). Deze gebieden hebben telkens een of meerdere geschikte habitatplekken en in het laatste
geval kunnen er aparte populaties aanwezig zijn of eerder één plaatselijk geheel van verbonden
subpopulaties (metapopulatie). Vanaf een scheiding van 50 m spreken we van een afzonderlijke
habitatplek binnen eenzelfde gebied (cfr. Hanski & Thomas 1994). Met uitzondering van de Vallei van
de Zwarte Beek (militair domein Leopoldsburg), heeft ieder gebied één (meta)populatie. In de Vallei van
de Zwarte Beek is het gentiaanblauwtje aanwezig in vier deelgebieden die van elkaar gescheiden zijn
door minstens 700 meter. Deze beschouwen we als aparte (meta)populaties. In het gebied de
Visbedden werd de aanwezigheid van het gentiaanblauwtje recent vastgesteld (Theys 1998), maar
gezien de hoge mate van onveiligheid door niet-ontplofte projectielen, heeft ons onderzoeksteam
geen toelatingsvergunning kunnen bekomen om ook hier onderzoek te verrichten. We gaan er verder
vanuit dat het gentiaanblauwtje inderdaad op de Visbedden aanwezig is (zonder informatie over de
exacte vliegplaats(en) en populatiegrootte; Tabel 5.2 vermeldt enkel de grootte van de gekende plek).
Vlaanderen telt dus 12 populaties van het gentiaanblauwtje: 4 populaties in 4 gebieden in de provincie
Antwerpen en 8 populaties in 5 gebieden in de provincie Limburg.

Tabel 5.2 - Gebieden waarin het gentiaanblauwtje momenteel voorkomt of uitgestorven is in Vlaanderen met
vermelding van de gemeente (provincie: A = Antwerpen, L = Limburg), het aantal bevolkte habitatplekken (# HP), de
totale oppervlakte van alle bevolkte habitatplekken (Opp. HP ) in ha, de oppervlakte van het gebied (Opp. gebied) in
ha en de oppervlakte natte heide volgens de BWK (Opp.NH) in ha. * = geherintroduceerde populatie, ? = niet met
zekerheid gekend.

Gebieden waar het gentiaanblauwtje momenteel voorkomt

Gebied Gemeente (Provincie) # HP Opp. HP Opp. gebied Opp.NH 

Groot Schietveld Brecht/Wuustwezel (A) ≥7 10,3 1.182,30 401,6
Hageven Neerpelt (L) 8 3 234,2 15,3
Liereman Oud-Turnhout (A) 6 4,4 170,2 53,1
Sonnisheide Houthalen-Helchteren (L) 1 1,3 2.182,90 ?
Teut Zonhoven (L) 1 4,8 293,3 48,9
Visbedden Hechtel-Eksel (L) 1? 1,3 1.531,00 136,3
Withoefse heide Kalmthout (A) 1 2,7 72,3 16,1
Zwart Water* Turnhout (A) 2 3,3 21,3 16,4
Zwarte Beek 1.088,80 133,9

a. Mathiashoeve Beringen (L) 1 1,8
b. Fonteintje Beringen (L) 2 5,3
c. Panoramaduinen Hechtel-Eksel (L) 1 3
d. Katershoeve Houthalen-Helchteren (L) 6 1,3

Totaal 35 >42,4 6.776,2
Gemiddelde 3,5 752,9 102,7

Gebieden waar het gentiaanblauwtje recent uitgestorven is (periode 1991-2000). Tussen haakjes
wordt het jaar van de laatste waarneming vermeld

Gebied Gemeente (Provincie) # HP Opp. HP Opp. gebied Opp.NH

’s Gravendel (1995) Retie (A) 1 0,3 12,9 0
Buitengoor (1998) Mol (A) 4 1,4 74,8 42,9
Goor (1998) Hulshout (A) 1 0,1 5,3 0
Kauwbosstraat (1995) Zonhoven (L) 1 0,2 4,1 0
Korhaan (1994) Arendonk (A) 1 0,2 19,7 2,1
Tielenhei (1997) Tielen (A) 1 0,1 33,3 0
Wolfsven (1998) Hamont-Achel (L) 1 0,03 3,2 2,1
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Ziepbeek (1998) Lanaken (L) 3 2,1 174,8 92,3
Zwarte heide (1996) Turnhout (A) 1 0,6 2,9 1,2

Totaal 14 5,1 331,0 140,7
Gemiddelde 0,6 36,8 15,6

Gebieden waar het gentiaanblauwtje vroeger uitgestorven is (periode voor 1991). Tussen haakjes
wordt het jaar (of periode) van de laatste waarneming vermeld

Gebied Gemeente (Provincie) # HP Opp. HP Opp. gebied Opp.NH
De Maten (1973) Genk (L) 1 0,9 339,3 22,9
Hei van Van Damme (1970-79) Oud-Turnhout A) 1 0,1 4,1 0
Hoge Mierdse Heide (1970-179) Oud-Turnhout A) 1 0,02 9 0
Kalmthoutse heide (1939) Kalmthout (A) 1 0,3 2.111,00 281,5
Koeiven (<1970) Turnhout (A) 1 1,4 8,4 2
Meerseldreef (1947) Hoogstraten (A) 1 0,9 0,9 0
Ronde Put (1973) Mol (A) 1 1,3 53,9 9,7

Totaal 7 4,9 2526,5 316,1
Gemiddelde 0,7 360,9 45,2

De gemiddelde totale oppervlakte van de gebieden waar het gentiaanblauwtje voorkomt, bedraagt 753
ha variërend tussen 21,26 ha (Zwart Water) en 2.183 ha (Militair domein Meeuwen-Helchteren). De
gemiddelde oppervlakte van de gebieden waar het gentiaanblauwtje recent verdwenen is, is beduidend
kleiner en bedraagt 331 ha variërend tussen 2,93 ha (Zwarte Heide) en 175 ha (Vallei van de Ziepbeek).
De gebieden waar het gentiaanblauwtje voor 1991 verdwenen is variëren in grootte van 0,87 ha
(Meerseldreef) tot 2111 ha (Kalmthoutse heide). Ook de oppervlakte vochtige heide is in de gebieden
waar het gentiaanblauwtje momenteel nog voorkomt duidelijk groter dan in de gebieden waar de soort
recent verdwenen is (103 ha vs. 16 ha).
De gemiddelde oppervlakte van de habitatplekken waar het gentiaanblauwtje voorkomt, bedraagt 1,21
ha variërend van 0,02 ha (Hageven4) tot 5,29 ha (Zwarte Beek2). De gemiddelde oppervlakte van de
habitatplekken waar het gentiaanblauwtje recent verdwenen is, bedraagt 0,37 ha variërend van 0,03 ha
(Wolfsven) tot 1,06 ha (Ziepbeek3). Op Fig. 5.6 is duidelijk te zien dat het gentiaanblauwtje vooral
verdwenen is uit kleinere habitatplekken. Voor de historische habitatplekken is het moeilijk om de
exacte grootte te achterhalen en is de gemiddelde grootte van de habitatplekken (0,7 ha) vermoedelijk
een overschatting.

Fig. 5.6 - Verdeling van de grootte van de habitatplekken waar het gentiaanblauwtje
momenteel nog voorkomt en waar de soort recent of historisch verdwenen is.
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Voorts werden nog 13 andere gebieden bezocht omdat ze op de BWK aangeduid waren als vochtige
heide, hoogveen of blauwgrasland en volgens de gegevens van de Florabank ook klokjesgentianen
herbergen (Tabel 5.3). 

Tabel 5.3 - Gebieden waar het gentiaanblauwtjes nooit waargenomen werd, maar die wel potentieel geschikt
habitat of habitatrestanten herbergen, met vermelding van de gemeente (provincie: A = Antwerpen, L = Limburg),
de oppervlakte van het gebied (Opp. gebied) in ha en de oppervlakte natte heide volgens de BWK (Opp.NH) in ha.

Gebieden met potentieel habitat

Gebied Gemeente (Provincie) Opp. gebied (ha) Opp. NH (ha)

Elsakker Hoogstraten (A) 3,2 3,2
Gerhagen Tessenderlo (L) 3,8 3,8
Goorken Arendonk (A) 44,2 2,8
Kattenbosserheide Lommel (L) 300 0
Klein Schietveld Kalmthout Kapellen(A) 274,4 73,5
Koemook Mol (A) 56,7 0
Langdonken Herselt (A) 144,8 0
Moensweyer Overpelt (L) 1,2 1,2
Neerharenheide Lanaken (L) 41,2 33,5
Plat-Holven Overpelt (L) 4,3 4,3
Riebos Lommel (L) 9,5 1,7
Slangebeekbron Zonhoven (L) 10,1 8,7
Tenhaagdoornheide Houthalen-Helchteren (L) 419,6 59,8
Vriesput Lommel (L) 22,5 0

Gemiddelde (� SE) 95,4 (� 36,5) 13,8 (� 6,4)

5.4.3 Van gridgegevens naar het werkelijke habitatgebruik

De huidige verspreiding van het gentiaanblauwtje kan erg nauwkeurig gekwantificeerd worden en
hierdoor kunnen we deze gedetailleerde verspreidingsinformatie vergelijken met de veel ruwere
verspreidingsgegevens op basis van atlasgegevens met een resolutie va 5x5 km of 1x1 km (cfr. Cowley
et al. 1999). In totaal werden 35 aparte habitatplekken afgebakend die actueel door het
gentiaanblauwtje gebruikt worden. Deze hebben een gezamelijke oppervlakte van slechts 42,4 ha
(voor het gebied de Visbedden werd enkel de habitatplek in rekening gebracht waarvan met zekerheid
gekend is dat het gentiaanblauwtje er voorkomt). Uitgedrukt in de drie oppervlakte-eenheden
(atlasblokken - UTM 5x5 km, kilometerhokken - UTM 1x1 km en de werkelijke habitatoppervlakte -
ha), bevolkt het gentiaanblauwtje respectievelijk 1,84% (13/644 atlasblokken), 0,16% (23/14325
kilometerhokken) of 0,003% (42,33/1378767 ha) van de totale oppervlakte van Vlaanderen. De
inschatting aan de hand van atlasblokken (zoals in de meeste verspreidingsatlassen) overschat dus de
aanwezigheid van het gentiaanblauwtje met een factor > 600.

Tabel 5.4 geeft per gebied de effectief gebruikte habitatoppervlakte per atlasblok of kilometerhok.
Hieruit blijkt dat gemiddeld slechts 0,14% van een atlasblok en 2,12% van een kilometerhok effectief
als habitatplek door het gentiaanblauwtje gebruikt worden. Deze cijfers illustreren enerzijds de sterke
mate van overschatting wanneer klassieke atlasgegevens gebruikt worden (Cowley et al. 1999), en
anderzijds dat het gentiaanblauwtje momenteel een zeer klein – en dus kwetsbaar – ruimtebeslag
heeft.
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Tabel 5.4 - Bevolkte gebieden met de atlasblokken/kilometerhokken waarin ze gelegen zijn, de totale oppervlakte
van de habitatplekken in het atlasblok/kilometerhok (Opp. HP) in ha, en het aantal habitatplekken in het
atlasblok/kilometerhok (#HP).

Gebied Atlasblok Opp. HP (ha) #HP Kilometerhok Opp. HP (ha) #HP

Groot Schietveld FS09D 3,27 (0,13%) 2 FS0991 3,27 2
FS19C 7,06 (0,28%) 5 FS1091 4,13 3

FS1092 1,30 3
FS1191 0,23 1
FS1192 1,39 1

Hageven FS68D 3,00 (0,12%) 8 FS6881 1,16 3
FS6882 0,85 3
FS6982 1,00 5

Liereman FS48A 4,39 (0,18%) 6 FS4189 4,39 6

Sonnisheide FS75A 1,25 (0,05%) 1 FS7059 1,25 1

Teut FS65D 4,70 (0,19%) 1 FS6953 4,70 1
FS75C 0,08 (0,003%) 1 FS7053 0,08 1

Visbedden FS56B 1,30 (0,05%) 1 FS5868 1,30 1

Withoefse heide FS09C 2,65 (0,11%) 1 FS0192 2,65 1

Zwart Water FS39C 3,30 (0,13%) 2 FS3492 1,37 2
FS3493 1,93 1

Zwarte Beek FS66C 10,31 (0,41%) 3 FS6263 1,90 1
FS6361 1,75 1
FS6362 4,93 1
FS6363 1,09 1
FS6462 0,36 1

FS66D 1,33 (0,05%) 5 FS6562 0,73 2
FS6662 0,60 3

Totaal 12 23 42,4
1,86% 0,16% 0,003%

Gemiddeld 0,14% 1,84%

5.4.4 Analyse van de ruimtelijke patronen van de aanwezigheid en het lokaal uitsterven
van het gentiaanblauwtje

Populaties van het gentiaanblauwtje van grote oppervlakten habitat, dicht bij een andere populatie
leven, hebben beduidend hogere overlevingskansen dan populaties op kleine, geïsoleerde
habitatplekken (Fig. 5.6). Dit resultaat volgt uit een statistische test die de kans op overleving (of
omgekeerd uitsterven) in functie van de habitatoppervlakte en -isolatie (onderlinge afstand) schat uit
het patroon van overleven en uitsterven van de 28 gedocumenteerde populaties. Vergelijkbare
verbanden worden ook bij andere dagvlinders in diverse buitenlandse studies gevonden (bv. Thomas et
al. 1992; Thomas & Jones 1993). Merk op dat in een dergelijke analyse geen rekening wordt gehouden
met eventuele verschillen in habitakwaliteit. Aspecten van habitatkwaliteit komen in Hoofdstuk 7 aan
bod. 
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Fig. 5.7 – Spreiding van de bevolkte (zwarte bollen) en niet meer bevolkte (witte bollen) in functie van de grootte
van de habitatplek en de afstand tot de dichtstbijzijnde populatie. De lijnen geven de kans (resp. 90%, 50% en 10%)
op de aanwezigheid van het gentiaanblauwtje op basis van een logistische regressie-analyse . (�² = 25,842, df=2,
p<0,001; parameterschatter voor Log10oppervlakte (m²): 10,366 en voor Log10afstand (m): -7,260).
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VERSPREIDING VAN HET GENTIAANBLAUWTJESSYSTEEM - Vlaanderen heeft een zeer
beperkte oppervlakte aan natte heiden en schraalgraslanden. Het areaal hiervan is in de loop van
deze eeuw zeer sterk afgenomen. De klokjesgentiaan is nog aanwezig in 59 IFBL-uurhokken maar
veel van deze hokken herbergen slechts een beperkt aantal, kleine populaties. In het Koeiven, de
Kattenbosserheide, de Moensweyer en het Plat-Holven is de populatie klokjesgentiaan recent
uitgestorven. De drie waardmieren kennen een wijde verspreiding en waren in meer dan de helft
van de onderzochte proefvlakken samen aanwezig. Het gentiaanblauwtje is beperkt tot de Kempen
(12 atlasblokken) en kende een achteruitgang met 69% t.o.v. vóór 1991. Het totale oppervlakte
van het bevolkt habitat bedraagt op dit moment nog slechts 42 ha. De grootste individuele
habitatplek is 5,3 ha (Fonteintje), de kleinste 0,04 ha (in het Hageven). Populaties van het
gentiaanblauwtje die op een grote habitatoppervlakte, dicht bij een andere populatie leven,
hebben beduidend hogere overlevingskansen dan populaties op kleine, geïsoleerde habitatplekken.
Tijdens het onderzoek werd een nieuwe miersoort voor Vlaanderen ontdekt, Tapinoma ambiguum'
en werd de zeer zeldzame veenmier Formica transkaucasica in 8 gebieden teruggevonden.
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6 HOOFDSTUK 6.
BELEIDSGERICHTE SITUERING 

EN KWETSBAARHEID VAN DE GEBIEDEN

6.1 BELEIDSGERICHTE SITUERING VAN DE GEBIEDEN

6.1.1 Gewestplan

Van de negen gebieden waar het gentiaanblauwtje momenteel voorkomt liggen er vijf in
reservaatgebied en vier in militair gebied. Wat oppervlakte habitatplek betreft ligt 57% van de actuele
populaties in militair gebied (24,23 ha) en 43% in reservaatgebied (18,13 ha). De 16 gebieden waar het
gentiaanblauwtje recent of historisch verdwenen is, zijn als volgt aangeduid op het gewestplan: 11
reservaatgebieden en een natuurgebied, een bosgebied, twee agrarische gebieden en een militair
gebied. De potentiële gebieden voor het gentiaanblauwtje zijn in hoofdzaak reservaatgebied (5) en/of
natuurgebied (7), de twee resterende gebieden zijn respectievelijk militair gebied en bosgebied (Tabel
6.1). In het totaal liggen 31 (79%) van de 39 bezochte gebieden in reservaat-, natuur- of bosgebied op
het gewestplan.

Tabel 6.1 - Overzicht van het statuut van de studiegebieden volgens het gewestplan per categorie van gebied:
gebieden met actuele, recent verdwenen en historisch verdwenen populaties, en potentiële gebieden,
reservaatgebied (R), natuurgebied (N), militair gebied (M), bosgebied (B) en agrarisch gebied (AG).

Gebieden met R N M B AG Totaal

Actuele populaties 5 - 4 - - 9
Recent verdwenen populaties 5 1 1 - 2 9
Historisch verdwenen populaties 6 - - 1 - 7
Potentieel habitat 5 7 1 1 - 14

Totaal 21 8 6 2 2 39

6.1.2 Eigendom en beheer

Van de negen actueel bevolkte gebieden beheert afdeling Natuur vijf gebieden (waarvan er drie op
militair domein gelegen zijn; van slechts een gebied is afdeling Natuur ook de eigenaar),
Natuurreservaten vzw beheert twee gebieden (waarvan er een ook in eigendom is) en de Wielewaal vzw
en het Ministerie van landsverdediging tenslotte beheren elk een gebied (al kunnen we voor de
Visbedden niet expliciet van natuurbeheer spreken). Van de gebieden waar het gentiaanblauwtje recent
verdwenen is, beheren de Wielewaal vzw, Natuurreservaten vzw elk twee en afdeling Natuur drie
gebieden. De resterende twee gebieden worden beheerd door privé-eigenaars (’s Gravendel) en de
gemeente Zonhoven (Kauwbosstraat). De gebieden waar het gentiaanblauwtje historisch uitgestorven
is worden momenteel beheerd door Wielewaal vzw (3), afdeling Natuur (2), Natuurreservaten vzw (1) en
privé-eigenaars (1). De helft van de potentiële gebieden is in beheer van afdeling Natuur, de
resterende gebieden worden beheerd door de Wielewaal (3), Natuurreservaten vzw (1) en privé-
eigenaars (1).
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27 van de 39 bezochte gebieden (69%) zijn eigendom van de Vlaamse gemeenschap, Gemeenten en/of
Provincie of van een van de terreinbeherende verenigingen en 33 van de 39 gebieden (85%) worden
beheerd door de Vlaamse gemeenschap, Gemeenten en/of Provincie of door een van de twee
terreinbeherende verenigingen (Tabel 6.2).

Tabel 6.2 - Verdeling van het aantal gebieden over de verschillende eigenaars en beheerders. VG = Vlaamse
Gemeenschap, NBG = afdeling Natuur of afdeling Bos & Groen, NR = Natuurreservaten, WW = Wielewaal, MVL =
Ministerie van Landsverdediging, SLL = Stichting Limburgs Landschap, G/P = Gemeenten of Provincie.

Gebieden met actuele populaties van het gentiaanblauwtje

Gebied VG/NBG NR WW MVL SLL G/P Privé

Eigenaar 1 1 - 4 - 3 -
Beheerder 5 2 1 1 - - -

Gebieden met recent verdwenen populaties

Eigenaar 2 1 1 - - 3 2
Beheerder 2 2 2 1 - 1 1

Gebieden met historische populaties (<1991)

Eigenaar 2 1 2 - - - 2
Beheerder 2 1 3 - - - 1

Gebieden met potentieel habitat

Eigenaar 5 1 2 1 - 3 1
Beheerder 7 1 3 - 1 - 1

Totaal Eigenaar 9 4 5 6 - 9 5
Totaal Beheerder 17 6 9 1 1 1 3

6.1.3 Vlaams reservaat of erkend reservaat 

Vier van de actuele populaties bevinden zich in een erkend natuurreservaat (het Hageven, de Liereman,
de Teut en het Zwart Water). De erkenning van de Withoefse heide is momenteel in behandeling. Van
de recent verdwenen populaties lagen er twee in een erkend natuurreservaat (de Korhaan en het Goor).
Voor het Buitengoor werd een aanvraag tot erkenning ingediend. Van de gebieden met potentieel
habitat is enkel de Slangebeekbron een erkend natuurreservaat.

6.1.4 Geklasseerd landschap

Vier gebieden met actuele populaties van het gentiaanblauwtje zijn geklasseerd als landschap: de
Withoefse heide (en de Kalmthoutse heide), het Zwart Water, de Liereman (en de Korhaan) en het
Hageven; een deel van de vallei van de Zwarte Beek is eveneens geklasseerd maar de habitatplekken
van het gentiaanblauwtje liggen hier buiten. Daarnaast zijn van de vroegere vlieggebieden ook de
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Ronde Put, het Buitengoor, het Goor en de Maten geklasseerd. Van de gebieden met potentieel habitat
zijn enkel de Slangebeekbron en de Langdonken geklasseerde landschappen.

6.1.5 Internationale gebiedsgerichte statuten

6.1.5.1 Habitatrichtlijn

Alle actueel bevolkte gebieden en op een na (Kauwbosstraat) alle recent verdwenen populaties liggen
in Habitatrichtlijngebied. Op twee na (Hei van Van Damme en Meerseldreef) liggen alle gebieden met
historische populaties in Habitatrichtlijngebied. Van de 14 gebieden met potentieel habitat liggen er
acht in Habitatrichtlijngebied (Tabel 6.3). Meer dan driekwart van alle studiegebieden ligt dus in
Habitatrichtlijngebied.

6.1.5.2 Vogelrichtlijn

Op de Teut na, liggen alle actueel bevolkte gebieden in Vogelrichtlijngebied. Van de recent en de
historisch verdwenen populaties lagen er respectievelijk 4 en 5 in Vogelrichtlijngebied. Van de
gebieden met potentieel habitat liggen er 4 in Vogelrichtlijngebied. (Tabel 6.3). Iets meer dan de helft
van de studiegebieden ligt dus in Vogelrichtlijngebied.

6.1.5.3 Ramsar-gebieden

De Kalmthoutse heide waar het gentiaanblauwtje vroeger voorkwam is het enige gebied dat tevens
bescherming geniet onder de Ramsar-conventie (Tabel 6.3).

Tabel 6.3 - Internationale bescherming van de actueel bevolkte gebieden

Gebieden met Habitatrichtlijngebied Vogelrichtlijngebied Ramsargebied

Actuele populaties 9 (100%) 8 (89%) -
Recent verdwenen populaties 8 (89%) 4 (44%) -
Historisch verdwenen populaties 5 (71%) 5 (71%) 1 (14%)
Potentieel habitat 8 (57%) 4 (29%) -

Totaal 30 (77%) 21 (54%) 1 (3%)

6.2 KWETSBAARHEID VOOR VERMESTING, VERZURING EN VERDROGING 

De kennis van dosis-effecten relaties van bepaalde milieudrukken (bv. vermesting, verzuring) voor
specifieke vegetaties en habitats is zeer beperkt. Daarom wordt vaak met een – soms niet
kwantitatieve – kwetsbaarheidsbenadering gewerkt (Van Daele & Boeye 1998; Peymen et al. 2000). De
kwetsbaarheid die vooral gebruikt wordt om potentieel effectgevoelige gebieden af te bakenen, wordt
bepaald door de gevoeligheid en de waardering van een vegetatie of habitat. Gevoeligheidsklassen
kunnen toegekend worden op basis van expertenkennis, terwijl waardering een meer subjectieve
schaling betreft. Voor dit laatste wordt in Vlaanderen de Biologische Waarderingskaart gebruikt. Voor
de verschillende BWK-ecotopen werd reeds een lijst met gevoeligheidsklassen (bv. voor verdroging –
Van Daele & Boye 1998) opgesteld. Vanuit deze kwetsbaarheidsbenadering worden de studiegebieden
beschouwd. De globale kwetsbaarheid voor vermesting, verdroging en verzuring van de betrokken
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gebieden wordt besproken aan de hand van de beschikbare kwetsbaarheidskaarten (Peymen et al.
2000) en andere beschikbare, maar vaak ruwschalige gegevensbanken (Verbruggen 1999). Peymen et
al. (2000) hebben op basis van de Biologische Waarderingskaart de kwetsbaarheid voor deze drie
factoren berekend op perceelsniveau; vanaf een waarde 3 wordt een perceel als kwetsbaar omschreven
(maximale waarde voor kwetsbaarheid = 4,5). De gemiddelde waarden voor de verschillende
categorieën van onze studiegebieden staan in tabel 6.4. De kwetsbaarheidsscores liggen voor alle
gebieden hoog tot zeer hoog m.b.t. de drie belangrijkste milieudrukken (vermesting, verzuring en
verdroging). De waarden voor de gevoeligheid voor eutrofiëring liggen hoger voor de actueel bevolkte
gebieden dan voor de gebieden waar het gentiaanblauwtje recent of historisch verdwenen is en dan de
potentiële gebieden. De verschillende typen gebieden zijn allemaal ongeveer even kwetsbaar voor
verdroging en verzuring.

Aan de hand van MIRA (Verbruggen 1999) werd de gemiddelde stikstofdepositie en verzurende
depositie achterhaald voor de omgeving van de verschillende gebieden. Deze waarden zijn in heel
Vlaanderen hoog en verschillen niet sterk tussen de gebieden. Overal valt meer dan 20 kg N/ha/jaar
uit de lucht en meer dan 3000 Zeq/ha/jaar. De Liereman, het Zwart Water en delen van het Hageven
liggen in zones met een gemiddelde stikstofdepositie van zelfs 40-50 kg N/ha/jaar. Het Groot en het
Klein Schietveld en de Withoefse heide liggen in zones met de hoogste waarden voor verzurende
neerslag.

Tabel 6.4 - Gemiddelde waarde voor de kwetsbaarheid voor eutrofiëring (E), verdroging (D) en verzuring (Z)
(Peymen et al. 2000) en de gemiddelde atmosferische stikstofdepositie (N-dep. = stikstofdepositie in kg N/ha/jaar)
en verzurende neerslag ( Z-dep. = verzurende depositie in Zeq/ha/jaar) (Verbruggen 1999) voor de verschillende
types gebieden.

Gebieden met Vermesting Verdroging Verzuring
E N-dep. D Z   Z-dep.

actuele populaties 4,2 30-41 3,4 4,3 3444-4333
recent verdwenen populaties 3,9 32-42 3,4 4,1 3444-4244
historisch verdwenen vlieggebieden 3,8 34-44 3,6 4,0 3571-4371
potentieel habitat 3,8 26-36 3,2 4,0 3185-3985

Om een inschatting te maken van de druk die door de omringende landbouw op de verschillende
studiegebieden wordt uitgeoefend hebben we per type gebied (actueel bevolkt, recent verdwenen,
enz.) een straal van 1 km getrokken waarbinnen de oppervlakte grasland (Hp+Hx) en intensief
gebruikte akkers (B*) berekend werd aan de hand van Biologische Waarderingskaart. Het aandeel (in %)
van deze zones rondom de gebieden dat uit intensieve landbouwgronden bestaat, gebruikten we als
een maat voor de 'landbouwdruk'. Deze is voor de gebieden met actuele populaties gemiddeld 27,3%,
wat lager is dan voor de gebieden met recent verdwenen populaties (42,1%), de gebieden met
historisch verdwenen populaties (36,1%) en de gebieden met potentieel habitat (27,7%).

BELEIDSGERICHTE SITUERING EN KWETSBAARHEID VAN DE GEBIEDEN - Alle twaalf
actuele populaties van het gentiaanblauwtje liggen in reservaatzone of militair gebied op het
gewestplan en zijn (op de Visbedden na) in beheer of medebeheer van afdeling Natuur of een
erkende terreinbeherende vereniging. Alle populaties liggen in Habitatrichtlijngebied en op een na
(Teut) in vogelrichtlijngebied, maar slechts vier in een erkend natuurreservaat. De verschillende
studiegebieden hebben allen een hoge kwetsbaarheid voor vermesting, verdroging en verzuring,
en liggen in zones met een hoge depositie van stikstof en verzurende elementen. De slechte
Vlaamse basismilieukwaliteit vormt een bedreiging voor natte, voedselarme habitats met een
typische kleinschalige variatie in zuurtegraad, zoals de natte heide. ES
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7 HOOFDSTUK 7.
HUIDIGE TOESTAND VAN HET GENTIAANBLAUWTJES-

SYSTEEM OP GEBIEDS- EN POPULATIENIVEAU

Hoofdstuk 5 toonde dat het gentiaanblauwtje in Vlaanderen nog 12 populaties heeft in 9 gebieden in
de Antwerpse en Limburgse Kempen. In 16 andere gebieden was de vlinder aanwezig, maar is hij
ondertussen uitgestorven. Nog eens 14 andere studiegebieden zitten in de brede categorie van
‘mogelijk geschikt habitat aanwezig’ en hadden ten minste de jongste 50 jaar geen gentiaanblauwtjes.
In dit Hoofdstuk wordt de toestand van de soorten van het gentiaanblauwtjessysteem en de habitat
binnen en tussen de gebieden vergeleken aan de hand van de nieuw-verzamelde, gedetailleerde
ecologische gegevens. We behandelen eerst de vegetatiekenmerken voor alle gebieden en splitsen dan
de verdere bespreking van de waardmieren, klokjesgentianen en gentiaanblauwtjes op voor de
gebieden met en zonder gentiaanblauwtjes. Vooral voor de gebieden met gentiaanblauwtjes werd er
veel gedetailleerde informatie verzameld (cfr. Hoofdstuk 2).  

7.1 TYPERING VAN DE VEGETATIE IN DE GEBIEDEN MET EN ZONDER
GENTIAANBLAUWTJES 

Op basis van Schaminée et al. (1995) vallen de onderzochte habitatplekken in de klasse der
hoogveenbulten en natte heiden (Oxycocco-Sphagnetea), meer bepaald in de rompgemeenschap
Molinia caerulea-[Oxycocco-Sphagnetea]. Rompgemeenschappen ontstaan uit natte heiden waarin
pijpenstrootje door een wisselende of een te lage waterstand of door een sterke toevoer van stikstof
uit de lucht, sterk gaat domineren. De vliegplaats in de Teut kan omschreven worden als moerasheide
met naast de heide- en hoogveenelementen eveneens zeer ijl voorkomend riet. In Tabel 7.1 geven we
naast het substraattype en het percentage naakte bodem en strooisel, de bedekkingsgraad van de
belangrijkste planten in de vegetatie-opnamen: klokjesgentiaan, struikhei, pijpenstrootje en gewone
dophei.

Gemiddeld hadden de habitatplekken met het gentiaanblauwtje 4,4% naakte bodem variërend van 0%
(Teut) tot 15% (Zwart water); de bedekking met strooisel was gemiddeld 47% variërend van 8,5% (Zwart
water) tot 70% (Groot schietveld en Hageven); de bedekking met pijpenstrootje bedroeg gemiddeld
39% met als minimum 22,5% (Teut) en maximum 55% (Katershoeve en in minder mate Hageven); de
bedekking van nectarplanten gewone dophei en struikhei bedroeg gemiddeld respectievelijk 24,7% en
8,3%, met een variatie van 0,7% (Hageven) tot 47,5% (Matthiashoeve) voor gewone dophei en van 0,4%
(Groot schietveld) tot 45% (Sonnisheide) voor struikhei. De bedekking van klokjesgentiaan bedroeg
gemiddeld 0,5% met als minimum 0% (Panoramaduinen) en als maximum 1% (Sonnisheide) (Tabel 7.1). 

In vergelijking met de gebieden waar het gentiaanblauwtje recent verdwenen is, was het aandeel
naakte bodem groter maar niet significant1, was de strooiselbedekking lager2, was de bedekking met
pijpenstrootje lager3 en was het aandeel gewone dophei en struikhei groter maar niet significant4 op
de plekken met het gentiaanblauwtje. 

                                                  
1 Kruskal-Wallis ANOVA, n.s
2 Kruskal-Wallis ANOVA, p<0,05
3 Kruskal-Wallis ANOVA, p<0,05
4 Kruskal-Wallis ANOVA, n.s.
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Samenvattend kunnen de plekken met het gentiaanblauwtje -in vergelijking met de plekken zonder-
omschreven worden als beter geschikt voor de kieming van klokjesgentiaan wegens meer naakte
bodem, geschikter voor de mieren (minder strooisel betekent een warmer microklimaat), minder
vergrast (aandeel pijpenstrootje is beduidend lager) en rijker aan nectar (grotere dichtheden struikhei
en gewone dophei).

Tabel 7.1 - Substraat en gemiddelde waarden voor het % naakte bodem (NB), het % strooisel (ST), de bedekking van
klokjesgentiaan (GP), gewone dophei (ET), pijpenstrootje (MC) en struikhei (CV) voor de gebieden waar het
gentiaanblauwtje momenteel nog voorkomt of recent of historisch verdwenen is en de gebieden met potentieel
habitat (voor zover informatie verzameld werd).

a) Gebieden met actuele populaties van het gentiaanblauwtje

Gebied Substraat NB ST GP ET MC CV

Groot Schietveld (4) Veen-Zand 3,7 70 0,8 24,6 42,5 0,4
Hageven (5) Veen-Zand 5 69 0,7 0,7 53,5 2,1
Liereman (3) Veen 3 48,3 0,4 30,8 45,0 2,0
Sonnisheide (1) Zand 1 45 1,0 17,5 27,5 45,0
Teut (1) Veen 0 25 0,3 15,0 22,5 25,0
Withoefse heide (2) Zand 2,3 60 0,3 41,3 34,8 1,3
Zwart Water (1) Zand 15 8,5 0,3 25,5 42,5 8,5
Zwarte Beek

a. Mathiashoeve (1) Veen 1 55 0,3 47,5 30,0 2
b. Fonteintje (2) Veen 2,3 45 0,6 32,5 38,8 0,9
c. Panoramaduinen (2)Veen 14,1 32,5 0 21,4 35,0 1,6
d. Katershoeve (1) Veen 1,5 57,5 0,5 15,0 55,0 3,0

Visbedden Veen . . . . . .

Gemiddeld 4,4 46,9 0,5 24,7 38,8 8,3

b) Gebieden met recent verdwenen populaties van het gentiaanblauwtje

Gebied Substraat NB ST GP ET MC CV

Buitengoor (3) Veen 8,1 56,7 0,2 10,8 44,5 2,3
Goor (1) Zand 25,3 13 0 1,3 11,3 0
’s Gravendel Veen . . . . .
Kauwbosstraat Zand . . . . . .
Korhaan (1) Zand 0,8 90 0,0 10,3 72,5 3,8
Tielenhei (1) Zand 0,3 80 1,3 30,0 57,5 1,8
Wolfsven Veen . . . . . .
Ziepbeek (4) Veen 1,6 66,3 0,4 32,6 45,0 4,1
Zwarte heide Zand . . . . . .

Gemiddeld (zonder Goor) 2,7 73,3 0,5 20,9 54,9 3,0

c) Gebieden met historisch (<1991) verdwenen populaties van het gentiaanblauwtje

Gebied Substraat NB ST GP ET MC CV

Hei van van Damme Zand . . . . . .
Hoge Mierdse Hei Zand . . . . . .
Kalmthoutse heide (3) Zand 16,8 21,2 0,1 30 21,7 10,7
Koeiven (1) Zand 0,5 26 0 21 40 7
Maten (1) Zand 5,8 75 0,6 23,8 45 3,3
Meerseldreef Veen . . . . . .
Ronde Put Veen . . . . . .

Gemiddeld 11,7 40,7 0,2 24,9 35,6 7,0
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d) Gebieden met potentieel habitat waarvoor gegevens verzameld werden

Gebied Substraat NB ST GP ET MC CV

Neerharenheide Veen 0 77,5 0,8 25 60 5
Slangebeekbron Veen 1,3 60 0 20 27,5 37,5
Tenhaagdoornheide Zand 5,3 52,5 0 20 30 25

7.2 TOESTAND VAN DE WAARDMIEREN, DE KLOKJESGENTIAAN EN DE
GENTIAANBLAUWTJES IN GEBIEDEN MET HET GENTIAANBLAUWTJE 

7.2.1 Toestand van de (waard)mieren

7.2.1.1 Aanwijzingen voor waardmiergebruik

Twee types van gegevens bieden aanwijzingen over het waardmiergebruik. Enerzijds werden stalen
genomen van mierennesten waarboven pas uitgeslopen gentiaanblauwtjes hingen te drogen. Deze
gegevens zijn alleen beschikbaar voor de populatie van het Fonteintje in de Zwarte Beek, waar in 2000
zeer intensief veldwerk over het eiafzet-gedrag werd uitgevoerd. Anderzijds hebben we in de beide
onderzoeksjaren – zonder dat hiernaar expliciet gezocht werd – ook rupsen en poppen aangetroffen in
nesten die op mieren bemonsterd werden. Alle gevallen staan in Tabel 7.1 vermeld, maar ze vereisen
evenwel een voorzichtige interpretatie. Het is geweten dat bij het nauwverwante berggentiaanblauwtje
en zijn optimale waardmier M. schencki, een verhuizende mierenkolonie de rupsen meeneemt (zie
Hoofdstuk 3). Aangezien de poppen niet langer door werksters verzorgd worden, is het erg plausibel
dat de vlinderpoppen niet verhuisd worden. Als een verlaten nest wordt ingenomen door een andere
knoopmiersoort, kunnen hier wel gentiaanblauwtjes uitsluipen zonder dat de actuele bewoners de
waardmieren zijn. Bovendien, weten we ook dat alle knoopmiersoorten jonge rupsen kunnen
adopteren zonder dat ze hier succesvol zullen opgroeien. Alleen de aanwezigheid van grote rupsen in
een nest vormt dus een betrouwbare aanwijzing voor het waardmierschap, en de aanwezigheid van
jonge rupsen, poppen, en pas uitgeslopen adulten zijn minder betrouwbare indicatoren. Van de zeven
nesten waaruit adulte gentiaanblauwtjes slopen (populatie van het Fonteintje - Tabel 7.1), bleken bij
een latere controle twee nesten leeg (één van M. ruginodis en één van M. rubra) en één ingenomen
door een kolonie niet-waardmieren (Lasius platythorax). Dit wijst op een zekere mate van dynamiek in
de aanwezigheid van de mierenkolonies en -soorten.

In overeenstemming met de verwachting voor de optimale waardmiersoort (zie Hoofdstuk 3), vonden
we juveniele of pas uitgeslopen gentiaanblauwtjes het vaakst geassocieerd met nesten van M.
ruginodis (Tabel 7.1). Belangrijk is evenwel dat we ook associaties met M. rubra en M. scabrinodis
hebben gevonden; vooral in één van de gevallen van M. scabrinodis, betrof het een grote rups, en dus
een zeer betrouwbare indicatie. We moeten er dus vanuit gaan dat het gentiaanblauwtje naast de
optimale waardmier M. ruginodis, ook M. scabrinodis en M. rubra als waardmier heeft of kan hebben.
Het relatieve belang van de optimale en secundaire waardmieren kunnen we echter niet voor ieder
gebied afzonderlijk beoordelen. Mogelijk wordt hierover klaarheid geboden door de mate waarin
specifieke geurstoffen van de rupsen gelijken op deze van de larven van de drie waardmieren. In de
zomer van 2000 werden in alle actuele populaties stalen verzameld die op korte termijn zo’n analyse
zullen toelaten (onderzoek i.s.m. Dr. David Nash - Universiteit van Copenhagen). Verder in dit rapport,
beschouwen we M. ruginodis als de optimale waardmier, M. rubra en M. scabrinodis als secundaire
waardmieren, en alle andere soorten (ongeacht of het knoopmieren zijn of niet) tot een restgroep van
niet-waardmieren.  



Huidige toestand van het gentiaanblauwtjessysteem

65

Tabel 7.1 – Overzicht van nesten waarin gentiaanblauwtjes als kleine rups, grote rups, pop werden
waargenomen of waarboven pas uitgeslopen adulten hingen te drogen. 

Knoopmiersoort Gebied/Jaar Stadia gentiaanblauwtje Aantal individuen
M. ruginodis Panoramaduinen/1999 Pop 5

Sonnisheide/2000 kleine rups 1
Matthiashoeve/2000 grote rups 1
Liereman/2000 grote rups 1
Fonteintje/2000 Adult 4
Fonteintje/2000 Adult 2
Fonteintje/2000 Adult 1
Fonteintje/2000 Adult 1
Fonteintje/2000 Adult 1

M. scabrinodis Fonteintje/2000 kleine rups 1
Fonteintje/2000 grote rups 1

M. rubra Fonteintje/2000 Adult 7
Fonteintje/2000 Adult 1

? (leeg nest) Liereman/1999 Pop 6

 

7.2.1.2 Densiteit en ruimtelijke spreiding van de waardmieren

De gemiddelde densiteit waarin mierennesten in de habitatplekken met gentiaanblauwtjes aanwezig
waren, varieerde over de twee onderzoeksjaren tussen 10-43 nesten/100 m² (Tabel 7.2). De drie
waardmiersoorten samen hadden gemiddeld 7 nesten /100 m² in 1999 (7,1 � 1,0 - range: 2,5-12,0)
en 11 nesten/100 m² in 2000 (10,8 � 2,2 - range: 2,7-29,0). Het aandeel nesten van de drie
waardmieren samen varieerde aanzienlijk tussen de gebieden. In 1999 schommelde het tussen 26%
(Groot Schietveld) en 71% (Teut), en in 2000 tussen 17% (opnieuw Groot Schietveld) en 78%
(Matthiashoeve). Vooral in de Teut, de Matthiashoeve, de Katershoeve, en de Panoramaduinen ligt het
aantal waardmiernesten relatief hoog. De optimale waardmier M. ruginodis alleen had gemiddeld 3
nesten/100 m² in 1999 (2,8 � 0,6 – range: 0,3-6,0) en 4 nesten/100 m² in 2000 (4,4 � 0.6 – range: 0-
7,0). Dezelfde gebieden als voor de drie waardmieren samen scoren goed voor het aantal M.
ruginodis-nesten (Teut, Matthiashoeve, Katershoeve en Panoramaduinen). Voor zowel het aandeel als
de densiteit van de (optimale) waardmiernesten, scoort het Groot Schietveld laag. In 1999 bleek hier in
vier bemonsterde proefvlakken gemiddeld slechts 1 nest van M. ruginodis te zijn, en in 2000 vonden
we geen enkel nest in de drie bemonsterde proefvlakken. Dit betekent niet noodzakelijk dat er geen
optimale waardmieren aanwezig zijn in het Groot Schietveld – er werd met proefvlakken gewerkt -
maar dat ze in de zones met gentianen tenminste in een erg lage dichtheid leven.

Binnen de proefvlakken vonden we geen verband tussen het aantal nesten van de optimale waardmier
(M. ruginodis), en deze van de secundaire waardmieren (M. scabrinodis en M. rubra) of van de niet-
waardmieren (gegevens 1999 – 20 proefvlakken – alle p>0,24). De aanwezigheid of talrijkheid van een
mierensoort (of groep) vormt, tenminste binnen deze gebieden, geen indicator voor de aanwezigheid
of talrijkheid van een andere. Als er meerdere nesten van de optimale waardmier in een proefvlak
waren, bedroeg de gemiddelde afstand tussen paren van nesten ca. 3 m (3,1 � 1,6 m; min.: 0,3 m;
max.: 10.1 m; frequentieverdeling zie Fig 7.1). 
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Tabel 7.2 – Overzicht van de gemiddelde densiteit (aantal nesten/100 m2) van de waardmieren en andere mieren in
de gebieden met gentiaanblauwtjes. Het cijfer tussen haakjes achter het gebied verwijst naar het aantal
bemonsterde proefvlakken in 1999 en 2000. (*) in 2000 werden de mierengegevens in het Fonteintje niet in
proefvlakken van 10 x 10 m verzameld, maar in een reeks van cirkelvormige opnames met straal = 2 m (in het
kader van een ander deelonderzoek).

Gebied M. 
ruginodis

M.
scabrinodis

M. 
rubra

Som waard-
mieren

Som niet-
waardmieren

Totaal

1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000
Groot Schietveld (4) (3) 0,3 0,0 1,8 2,7 0,5 0,0 2,5 2,7 7,3 13,3 9,8 16,0
Hageven (4) (2) 1,0 5,0 4,5 2,0 1,8 3,0 7,3 10,0 6,3 8,5 13,5 18,5
Liereman (3) (1) 4,7 3,0 0,0 4,0 0,7 4,0 5,3 11,0 9,7 32,0 15,0 43,0
Sonnisheide (1) (1) 6,0 5,0 1,0 0,0 1,0 1,0 8,0 6,0 8,0 12,0 16,0 18,0
Teut (1) (1) 5,0 7,0 5,0 4,0 0,0 1,0 10,0 12,0 4,0 8,0 14,0 20,0
Withoefse Heide (2) (2) 2,0 5,0 0,5 0,0 2,5 1,5 5,0 6,5 10,0 11,0 15,0 17,5
Zwart Water (1) (1) 1,0 3,0 1,0 1,0 1,0 0,0 3,0 4,0 8,0 8,0 11,0 12,0
Fonteintje (2) (*) 0,5 4.5 2,0 1.6 1,0 2.1 3,5 8.2 10,0 13.8 13,5 22.0
Matthiashoeve (1) (1) 3,0 6,0 6,0 17,0 2,0 6,0 11,0 29,0 8,0 8,0 19,0 37,0
Katershoeve (1) (1) 3,0 6,0 6,0 9,0 1,0 2,0 10,0 17,0 13,0 10,0 23,0 27,0
Panoramaduinen (2) (2) 4,0 3,5 5,0 6,5 3,0 2,5 12,0 12,5 17,0 19,0 29,0 31,5

 

Fig. 7.1 – Frequentieverdeling van de afstand tussen paren van
nesten van de optimale waardmier M. ruginodis binnen
proefvlakken. Gebaseerd op de samengenomen gegevens voor
1999 en 2000. 

De densiteit van de (waard)mierennesten verschilde voor meerdere gebieden matig tot sterk tussen de
onderzoeksjaren (Tabel 7.2). Globaal genomen lagen de densiteiten in 2000 hoger. Of deze
schommelingen een goed beeld geven van de variatie in densiteit tussen ‘normale’ of net extreme
jaren, kunnen we niet beoordelen op basis van deze gegevens. 1999 had een natter, minder zonnig
voorjaar dan gemiddeld, en 2000 had een nattere zomer (vooral juli) dan gemiddeld. Directe relaties
van dergelijke weersinvloeden op de densiteit van waardmieren zijn niet bekend.  

Er blijkt dus behoorlijk wat ruimtelijke en temporele dynamiek te zijn in de aanwezigheid en talrijkheid
van de nesten van de waardmieren. Densiteiten verschilden evenwel niet consistent in en tussen de
studiegebieden (bv. voor M. ruginodis). Dit toont dat de dynamiek niet alleen door klimatologische
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invloeden wordt gestuurd, maar dat lokale omstandigheden (vegetatie, beheer, enz.) ook een
beduidende invloed op het aanbod van de waardmieren voor het gentiaanblauwtje hebben. 

Voor de globale beoordeling van de toestand van de waardmieren in de 11 gebieden gebruiken we de
gemiddelde densiteiten over de twee onderzoeksjaren heen (Tabel 7.3). Van de drie waardmieren heeft
M. ruginodis in 6 gebieden de hoogste gemiddelde densiteit, M. scabrinodis in 5 gebieden en M. rubra
nergens. De variatie in densiteit tussen gebieden bleek het grootst voor M. ruginodis, nl. een factor 30
(densiteit nesten per proefvlak: min. 0,2 – max 6,0), gevolgd door deze voor M. scabrinodis met een
factor 23 (min. 0,5 – max. 11,5) en dan M. rubra met een factor 13 (min. 0,3 – max. 4,0). Voor de drie
waardmieren samen verschilde de densiteit tussen de gebieden maximaal een factor 7 (min: 2.8 – max.
20). In twee gebieden lag de densiteit van de waardmieren hoger dan deze van niet-waardmieren (Teut
en Matthiashoeve). Om de densiteit voor de waardmieren te beoordelen, zijn er geen
referentiegegevens (normen) uit andere studies beschikbaar. Daarom kunnen we alleen van relatief
hoge of lage densiteiten (in vergelijking met de andere gebieden) spreken. Tabel 7.4 geeft zo’n
relatieve beoordeling per gebied. Merk op dat voor de kwaliteitsbeoordeling voor het gentiaanblauwtje
naast de densiteit van de waardmieren ook de spreiding en densiteit van de gentianen beschouwd
moet worden (zie verder).  

Tabel 7.3 – Gemiddelde densiteit van de waardmieren en andere mieren (nesten/100 m²) in proefvlakken binnen
habitatplekken die door het gentiaanblauwtje gebruikt worden. Cijfers gebaseerd op gegevens van 1999 en 2000. 

Gebied M. ruginodis M. scabrinodis M. rubra Waardmieren
(�)

Niet-
waardmieren

Groot Schietveld 0,2 2,3 0,3 2,8 10,3
Hageven 3,0 3,3 2,4 8,7 7,4
Liereman 3,9 2,0 2,4 8,3 20,9
Sonnisheide 5,5 0,5 1,0 7,0 10,0
Teut 6,0 4,5 0,5 11,0 6,0
Withoefse Heide 3,5 0,3 2,0 5,8 10,5
Zwart Water 2,0 1,0 0,5 3,5 8,0
Fonteintje 2,5 1,8 1,6 5,9 11,9
Matthiashoeve 4,5 11,5 4,0 20,0 8,0
Katershoeve 4,5 7,5 1,5 13,5 11,5
Panoramaduinen 3,8 5,8 2,8 12,4 18,0

Tabel 7.4 – Relatieve beoordeling van de densiteit van de waardmieren binnen habitatplekken die door het
gentiaanblauwtje gebruikt worden op basis van de gemiddelde waarden van de twee onderzoeksjaren. Schaal voor
optimale waardmier: < 2 = laag, 2-4 = matig, > 4 = hoog. Schaal voor de drie waardmieren samen: < 5 =laag, 5-
10 = matig, > 10 = hoog.

Gebied Densiteit optimale waardmier Densiteit van de drie waardmieren
samen

Groot Schietveld Laag laag
Hageven Matig matig
Liereman Matig matig
Sonnisheide Hoog matig
Teut Hoog hoog
Withoefse Heide Matig matig
Zwart Water Laag laag
Fonteintje Matig matig
Matthiashoeve Hoog hoog
Katershoeve Hoog hoog
Panoramaduinen Matig hoog
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7.2.1.3 Relaties tussen de waardmieren en de vegetatie(structuur)

De vegetatieopnames in de proefvlakken geven telkens een hele reeks bedekkingsmaten (bv.
bedekking strooisel, pijpenstrootje, gewone dophei, enz. – cfr. 7.1). Deze werden omgerekend naar
drie nieuwe, gecombineerde maten (principale componentanalyse – Tabel 7.5). De eerste nieuwe
parameter (eerste principale component of PC1) wordt vooral verklaard door de bedekking van
strooisel en pijpenstrootje (in contrast met negatieve waarden voor veenmos en struikhei) en vormt
dus een maat voor de dominantie van dit gras. De tweede principale component (PC2) wordt vooral
beïnvloed door naakte bodem (in contrast met negatieve waarde voor vooral gewone dophei), en kan
begrepen worden als een maat voor een vegetatie die zich relatief vroeg in de successie bevindt. De
derde principale component (PC3) tenslotte, wordt gespreid beïnvloed door zowel bladmos, veenmos
als struikhei (in contrast met negatieve waarde voor gewone dophei) en vormt een maat voor een
eerder dichte, venige vegetatie. Deze drie parameters of componenten worden ook nog verder in dit
hoofdstuk gebruikt i.p.v. de oorspronkelijke bedekkingsmaten.     

Tabel 7.5 – Resultaat van een analyse om de bedekkingsparameters van de vegetatieopnames uit de proefvlakken
met gentiaanblauwtje te reduceren tot drie nieuwe parameters die een combinatie vormen (principale componenten
analyse). De drie verklaren samen 70.2% van de oorspronkelijke variatie. De cijfers geven de eigenvectoren weer die
een maat zijn voor de invloed van elke parameter op de drie nieuwe principale componenten. 

Parameter Eigenvectoren
PC1 PC2 PC3

Naakte bodem -0,177 0,697 -0,075
Strooisel 0,514 -0,131 0,288
Bladmos 0,298 -0,221 0,443
Veenmos -0,436 -0,253 0,319
Struikhei -0,428 -0,266 0,397
Gewone dophei 0,103 -0,528 -0,651
Pijpenstrootje 0,479 0,182 0,173

Voor de densiteit van de niet-waardmieren en van de secundaire waardmier M. scabrinodis vonden we
geen significante verbanden met de nieuwe vegetatieparameters (telkens regressiemodel p>0,2). Voor
de optimale waardmier M. ruginodis en voor de secundaire waardmier M. rubra was dit wel het geval
(finaal regressiemodel resp. p=0,032 en p=0,0051 – zie voetnoot5). Deze laatsten zijn ecologisch het
meest aan elkaar verwant (zie Hoofdstuk 3). Het verband met de vegetatiekenmerken was voor deze
twee mieren in belangrijke mate gelijklopend: de densiteit nam toe naarmate de bedekking strooisel
en pijpenstrootje toenam. Naast dit sterke hoofdeffect, speelden ook nog gecombineerde effecten
(zgn. interactie-effecten) een rol: enerzijds tussen de bedekking pijpenstrootje (PC1) en het aspect
vroeg successiestadium (PC2) en anderzijds tussen de bedekking pijpenstrootje (PC1) en een dichte
venige vegetatie (PC3). Voor deze gecombineerde effecten van de vegetatieparameters waren er wel
verschillen tussen M. ruginodis en M. rubra. Voor M. ruginodis was de toename van het aantal nesten
per proefvlak minder uitgesproken wanneer een hoge bedekking van pijpenstrootje samen voorkwam
met enerzijds vroege successiestadia of anderzijds met venige of mosrijke condities. Voor M. rubra
gold ook een minder uitgesproken toename wanneer een hogere bedekking van pijpenstrootje samen
voorkwam met vroege successiestadia, maar er was een meer uitgesproken toename in nestdensiteit
wanneer een hoge bedekking van pijpenstrootje samenging met venige of mosrijke condities. Merk
                                                  
5 Uitkomst regressiemodel voor M. ruginodis: Totaal model F5,14=3,40, p=0,032 met factoren: PC1(F=10,32,
p=0,0063), PC2 (F=0,00, p=0,98), PC3(F=0,96, p=0,34), PC1xPC2 (F=5,38, p=0,036) en PC1xPC3 (F=10,14,
p=0,0066)
Uitkomst regressiemodel voor M. rubra: Totaal model F5,14=5,53, p=0,0051 met factoren: PC1(F=13,66, p=0,0024),
PC2 (F=0,23, p=0,64), PC3(F=3,67, p=0,075), PC1xPC2 (F=7,86, p=0,014) en PC1xPC3 (F=8,43, p=0,011)
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evenwel op dat deze statistische verbanden niet van die aard zijn dat de densiteit van waardmiernesten
op betrouwbare wijze voorspeld zou kunnen worden uit deze vegetatieparameters. Op basis van de
huidige kennis kan het geïdealiseerd schema voor de niches van de verschillende knoopmieren (zie
Fig. 3.4 - Hoofdstuk 3) niet eenduidig vertaald worden in termen van vegetatieverschillen binnen natte
heidevegetaties. De aspecten vochtigheid, aanwezigheid pijpenstrootjesbulten (maar niet sterk
vergrast) en mozaïek-microreliëfpatronen in de natte heide en veenvegetaties bieden goede
perspectieven voor de voldoende talrijke aanwezigheid van de waardmieren. 

Nesten van de waardmieren werden in diverse substraten aangetroffen: in pijpenstrootjesbulten, onder
gewone dophei of struikhei, in mos of veenmos, onder beenbreek en veenbies, in de bodem, in
strooisel en dode takken (Fig. 7.2). Nesten werden veruit het vaakst in pijpenstrootje gevonden, en
voor de drie waardmieren samen was dit aandeel significant groter dan voor de niet-waardmieren
(Fisher’s Exact test, p=0,0071). De optimale waardmier (M. ruginodis) en de twee secundaire
waardmieren (M. scabrinodis en M. rubra) verschillen hierin onderling niet (p>0.58). Vooral compacte
pijpenstrootjesbulten (inclusief dode en uitgedroogde pollen) worden als nestplaats gebruikt want
dergelijke  groeivormen laten toe om een solarium te bouwen (d.i., zandige koepel boven op het nest
waaronder broed kan opwarmen). In ijle en erg natte pijpenstrootjesbulten daarentegen, die voorzien
zijn van een laagje algen, werden zelden of nooit mierennesten gevonden. 

Fig. 7.2 – Substraattypes van de nesten van de optimale waardmier, secundaire
waardmieren en niet-waardmieren in habitatplekken met gentiaanblauwtjes. 

7.2.1.4 Populatiegrootte en –opbouw van waardmierkolonies

Hoewel de grootte van een kolonie van de waardmier van belang is voor het aantal gentiaanblauwtjes
dat kan worden grootgebracht (Hoofdstuk 3), werd dit niet onderzocht. Klassieke technieken zijn
invasief want een nest wordt uitgegraven en naderhand in het laboratorium uitgesorteerd en per
deelgroep (koninginnen, mannetjes, werksters, broed) geteld en eventueel gewogen (bv. Elmes &
Wardlaw 1982). Dergelijke (herhaalde) metingen zouden binnen de habitatplekken schade
veroorzaken. Koloniegroottes kunnen ook op indirecte wijze geschat worden door het tellen van
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werkmieren op voederplaatjes met bv. zoete koek (‘sugarbaits’) nabij een nest. Dit is uiterst intensief
werk en bovendien erg ‘ruisgevoelig’; het aantal mieren op zo’n plaatje hangt immers niet alleen af
van het aantal mieren in de kolonie, maar ook van het moment op de dag, de weersomstandigheden,
de vegetatiestructuur, de aanwezigheid andere mieren, enz. Deze beperking geldt ook voor het
gebruik van bodemvallen met een conserveringsmiddel (bv. ethanol) om de relatieve grootte van
mierenkolonies in te schatten. We beschikken dus niet over gegevens over de grootte van
mierenkolonies binnen en tussen gebieden en soorten.      

7.2.2 Toestand van de klokjesgentiaan

7.2.2.1 Populatiegrootte, densiteit en ruimtelijke spreiding van de klokjesgentiaan

In 1999 werden in de gebieden met gentiaanblauwtjes volledige tellingen van de klokjesgentianen
uitgevoerd. Het betrof niet enkel het aantal afzonderlijke planten, maar ook het aantal stengels per
plant en het aantal knoppen per stengel. Het aantal bloeiende gentianen in deze gebieden varieerde
van < 50 tot > 1600 planten (Tabel 7.6). Als we de drempel van 250 adulte planten voor de kritische
populatiegrootte hanteren  (Oostermeijer 1996b - cfr. Hoofdstuk 3), wordt deze niet gehaald in vier
van de 11 populaties. Vooral de gentianenpopulatie van de Withoefse Heide is zeer klein. Bij de
herhaalde, volledige telling in 2000 scoorde deze populatie wel merkelijk beter (van 44 naar 113
planten), maar blijft onder de kritische drempel. Globaal genomen waren er meer bloeiende
klokjesgentianen in 2000, maar er waren verschillen tussen de gebieden. Van de zes gebieden waarvan
het aantal gentianen in 2000 opnieuw werd geteld, merkten we in drie een forse toename, in één een
geringe toename, en in twee een geringe tot matige afname (Tabel 7.4). Het voorjaar van 1999 was erg
nat, hetgeen waarschijnlijk van invloed is geweest op het aandeel adulte planten dat dormant bleef
(Hoofdstuk 3). Hoewel we op basis van de gegevens over twee jaar geen betrouwbare uitspraken
kunnen doen over de grootte-orde van populatieschommelingen tussen jaren, tonen de resultaten dat
de beschikbaarheid van bloeiende klokjesgentianen (aantal en verspreiding) tussen jaren sterk kan
schommelen. 
   
Tabel 7.6 – Overzicht van het totaal aantal planten en stengels van de klokjesgentiaan in 1999 en 2000 voor de
gebieden met gentiaanblauwtjes, en de trend tussen deze jaren (met aantal 1999 = 100%). In 2000 werden niet alle
gebieden volledig geteld (-).

Aantal in 1999 Aantal in 2000 Trend
Planten Stengels Planten Stengels Planten Stengels

Groot Schietveld (*) >1646 >2346 - -
Hageven 1662 3413 3716 7223 + 124% + 112%
Liereman 515 958 540 1071 + 5% + 12%
Sonnisheide 871 1571 1271 1971 + 46% + 25%
Teut 242 820 139 479 - 43% - 42%
Withoefse Heide 44 111 113 313 + 157% + 182%
Zwart Water 491 1186 462 1118 - 6% - 6%
Fonteintje (*) >426 >1145 - -
Katershoeve 380 687 - -
Matthiashoeve 172 424 - -
Panoramaduinen 114 367 - -

De densiteit aan bloeiende gentianen verschilde sterk tussen de gebieden, van <20 tot >700
planten/ha op basis van de globale telling van 1999. Voor het aantal stengels betekent dit een variatie
van ongeveer 40 tot >1200 stengels/ha (Tabel 7.7). De densiteit aan gentiaanplanten hield geen
statistisch verband met de habitatoppervlakte en hetzelfde gold voor de densiteit aan stengels
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(correlatie log10 getransformeerde gegevens, beiden p>0,52). Klokjesgentianen hebben typisch een
heterogene verspreiding binnen een gebied; ze staan op sommige plaatsen meer gegroepeerd dan op
andere. Piekdensiteiten van de klokjesgentiaan – zijnde de hoogste densiteit gemeten in een proefvlak
binnen een gebied – waren 5 tot 33 maal hoger dan gemiddelde densiteiten (Tabel 7.7). Voor de
densiteit uitgedrukt in aantal stengels/ha, lagen de verschillen tussen globale densiteit per gebied en
piekdensiteit in dezelfde grootte-orde (5 tot 29 maal hoger voor piekdensiteit).       

Tabel 7.7 – Globale densiteit voor planten en stengels van de klokjesgentiaan op basis
van de totale tellingen in 1999 (en afbakeningen van de habitatplekken), en piekdensiteit
voor planten en stengels op basis van de tellingen in proefvlakken in 1999.

Gebied Planten/ha Stengels/ha
Globaal Piek Globaal Piek

Groot schietveld 158 5200 225 6600
Hageven 554 10100 1138 19000
Sonnisheide 702 6200 1267 11300
Liereman 117 800 218 1300
Withoefse Heide 18 400 46 800
Zwart Water 144 2200 348 7700
Fonteintje (*) 284 3500 763 10300
Katershoeve 275 1300 498 2700
Matthiashoeve 98 500 242 2100
Panoramaduinen 38 900 123 2900
Teut 51 - 172 -

Binnen ieder gebied kwamen de klokjesgentianen ofwel in één min of meer aaneengesloten habitatplek
voor ofwel in meerdere aparte plekken (Tabel 7.6). Zo telden de Sonnisheide, de Mathiashoeve, de
Withoefse Heide en de Panoramaduinen allen één aaneengesloten habitatplek met gentianen; het
hoogste aantal aparte plekken vonden we in het Groot Schietveld (11) en het Hageven (17). 

7.2.2.2 Bouwkenmerken van de klokjesgentiaan: aantal stengels en knoppen

Het aantal stengels en knoppen van de gentianen werd nader bekeken omdat het aantal knoppen en
de verdeling ervan over stengels en planten van belang is bij de verdeling van de eitjes van het
gentiaanblauwtje. Honderd knoppen kunnen verdeeld staan over tien of honderd planten, en ook de
verdeling van de knoppen binnen en tussen stengels kan veel variatie vertonen (cfr. Hoofdstuk 3). Het
aantal knoppen per plant nam in ieder gebied linear toe met het aantal stengels per plant6. 
 
De gemiddelde gentiaan had in 1999 twee stengels (1,98 � 0,02), bijna vijf knoppen (4,75 � 0,08), en
ongeveer twee knoppen per stengel (2,18 � 0,02). De gemiddelde waarden bleken voor 2000 erg
vergelijkbaar (aantal stengels per plant: 1,97 � 0,02, aantal knoppen per plant: 4,01 � 0,06, aantal
knoppen per stengel: 1,96 � 0,02). Het maximale aantal stengels voor een gentiaan bedroeg 26, het
maximaal aantal knoppen 104. Fig. 7.3 toont de globale frequentieverdeling voor het aantal stengels
per plant en het aantal knoppen per stengel. Gezien de verdeling van de waarden, zijn gemiddelden
hier slechts gedeeltelijk informatief. Globaal genomen, is er een groot deel van de planten dat slechts
één stengel met één knop heeft (44,3% en 44,4% in resp. 1999 en 2000). Als we deze planten niet
beschouwen, had de gemiddelde gentiaan in 1999 2,5 stengels (2,43 � 0,03), iets meer dan zeven
knoppen (7,40 � 0,13) en ongeveer drie knoppen per stengel (3,11 � 0,03). Voor 2000 werden
vergelijkbare waarden bekomen (aantal stengels per plant: 2,35 � 0,03, aantal knoppen per plant: 6,03
� 0,09, aantal knoppen per stengel: 2,72 � 0,02). 

                                                  
6 voor alle gebieden p<0.0001, R²>0.44
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Fig. 7.3 – Globale frequentieverdeling voor a) het aantal stengels per plant, en b) het aantal knoppen
per stengel van de klokjesgentianen in de gebieden met gentiaanblauwtjes in 1999 en 2000.

Gebieden verschilden matig tot sterk voor de frequentieverdeling van het aantal stengels per plant
(Fig. 7.4 en 7.5) en het aantal knoppen per stengel (Fig. 7.6 en 7.7). In de meeste gebieden hebben
een groot deel van de planten slechts één stengel, maar dit was het meest uitgesproken in de
Katershoeve en het Groot Schietveld (>70%). Aan het ander uiterste vinden we de Teut, de
Panoramaduinen en ook het Fonteintje; hier was de verdeling vlakker (slechts 20-30% van de planten
bezit één stengel). Deze verschillen hangen nauw samen met het bodemtype en de intensiteit van
verstoring; inclusief het beheer: zandige bodems met regelmatig branden of maaien hebben vaak
overwegend éénstengelige gentianen, terwijl minder verstoorde vegetaties minder gentianen en
meerstengelige exemplaren hebben. Voor het aantal knoppen per stengel zien we dezelfde verschillen,
maar de verdeling was voor meerdere gebieden vlakker i.p.v. hoog oplopend nabij de lage waarden
(Fig. 7.6 en 7.7). Voor het Groot Schietveld, het Hageven, de Sonnisheide, de Withoefse Heide en de
Katershoeve had telkens �60% van de stengels slechts één knop. Liereman en Zwart water hebben een
intermediaire verdeling (30-40% van de stengels heeft één knop) en de resterende gebieden (De Teut,
het Fonteintje, de Matthiashoeve, en Panoramaduinen) hebben een vlakke verspreiding met <25%
stengels met één knop en een groter aandeel stengels dat meer dan 10 knoppen telt. 
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Fig. 7.4 – Frequentieverdeling (uitgedrukt als %) van het aantal stengels per plant voor de gebieden met het
gentiaanblauwtje in 1999. Totale steekproef van het aantal planten staat vermeld.
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Fig. 7.5 – Frequentieverdeling (uitgedrukt als %) van het aantal stengels per plant voor de gebieden met het
gentiaanblauwtje in 2000. Totale steekproef van het aantal planten staat vermeld.

Sonnisheide 2000

Aantal stengels per plant

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10

%
 P

la
nt

en

0

10

20

30

40

50

60

70

80

n = 1271

Zwart Water 2000

Aantal stengels per plant

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10

%
 P

la
nt

en

0

10

20

30

40

50

60

70

80

n = 462

Liereman 2000

Aantal stengels per plant

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10

%
 P

la
nt

en

0

10

20

30

40

50

60

70

80

n = 540

Withoefse heide 2000

Aantal stengels per plant

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10

%
 P

la
nt

en

0

10

20

30

40

50

60

70

80

n = 113

Teut 2000

Aantal stengels per plant

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10

%
 P

la
nt

en

0

10

20

30

40

50

60

70

80

n = 139

Matthiashoeve 2000

Aantal stengels per plant

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10

%
 P

la
nt

en

0

10

20

30

40

50

60

70

80

n = 128

Katershoeve 2000

Aantal stengels per plant

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10

%
 P

la
nt

en

0

10

20

30

40

50

60

70

80

n = 127

Fonteintje 2000

Aantal stengels per plant

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10

%
 P

la
nt

en

0

10

20

30

40

50

60

70

80

n = 46

Panoramaduinen 2000

Aantal stengels per plant

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10

%
 P

la
nt

en

0

10

20

30

40

50

60

70

80

n = 31

Hageven 2000

Aantal stengels per plant

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10

%
 P

la
nt

en

0

10

20

30

40

50

60

70

80

n = 3716



Huidige toestand van het gentiaanblauwtjessysteem

75

Fig. 7.6 – Frequentieverdeling (uitgedrukt als %) van het aantal knoppen per stengel voor de gebieden met het
gentiaanblauwtje in 1999. Totale steekproef van het aantal stengels staat vermeld.
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Fig. 7.7 – Frequentieverdeling (uitgedrukt als %) van het aantal knoppen per stengel voor de gebieden met het
gentiaanblauwtje in 2000. Totale steekproef van het aantal stengels staat vermeld.

7.2.2.3 Populatieopbouw en verjonging bij de klokjesgentiaan

Alleen adulte klokjesgentianen die tot bloei komen – en dus knoppen hebben – komen voor het
gentiaanblauwtje in aanmerking voor het afzetten van de eitjes. Voor de overleving van een populatie
klokjesgentianen, is de aanwezigheid van kiemplanten en juvenielen echter noodzakelijk. De
aanwezigheid van deze levensstadia is een belangrijke indicator voor verjonging van de populatie.
Voor het kwantificeren van aantallen kiemplanten dienen kleine oppervlakten nauwkeurig, visueel
geïnspecteerd te worden;  het waarnemen van juvenielen is wat makkelijker. Kennis over alleen de
aanwezigheid en talrijkheid van kiemplanten op zich, is onvoldoende om de vitaliteit van de
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plantenpopulatie in te schatten aangezien een erg hoge sterfte onder de kiemplanten ervoor kan
zorgen dat verjonging alsnog uitblijft. Naast een inschatting van kieming, hebben we daarom het
aandeel van juveniele planten beschouwd; juvenielen zijn uiteindelijk succesvolle kiemplanten. Fig. 7.8
toont de variatie in het aandeel juvenielen, vegetatieve en bloeiende planten. Verjonging blijft
grotendeels uit in de Withoefse Heide en ook in de Matthiashoeve. Verder hebben juvenielen een
betrekkelijk laag aandeel in het Groot Schietveld en de Liereman, en treedt er veel verjonging op in de
Teut en het Hageven.    

Fig. 7.8 – Aandeel juveniele vs. adulte planten van de Klokjesgentiaan in
de verschillende gebieden met het gentiaanblauwtje. De groep van adulte
planten is verder onderverdeeld in vegatieve en generatieve (of bloeiende)
planten. Gegevens afkomstig van de tellingen in 1999.

7.2.2.4 Relaties tussen de klokjesgentiaan en de vegetatie(structuur)

De densiteit van klokjesgentianen binnen de proefvlakken vertoonde geen significante relatie met een
van de drie vegetatieparameters (zie 7.1.1.3) (totaal regressiemodel: p>0.5). Hetzelfde geldt voor een
van de twee bestudeerde morfologische kenmerken, nl. het aantal knoppen per stengel (totaal
regressiemodel: p>0.5). Maar de andere morfologische maat, nl. het aantal stengels per plant, daalt
naarmate de vegetatie een meer venig of mosrijk karakter heeft. Deze resultaten mogen niet begrepen
worden in die zin dat de vegetatiestructuur van weinig of geen belang is voor de klokjesgentiaan. De
variatie in densiteiten en kenmerken van de klokjesgentiaan is namelijk gespreid over de oppervlakte
van de hele habitatplek, terwijl de proefvlakken waar de vegetatieopnames gemaakt werden slechts
een steekproef hiervan vormen en slechts een deel van de variatie binnen het gebied kunnen
weergeven. Bovendien zijn deze proefvlakken in hoofdzaak gekozen op basis van de verspreiding van
het gentiaanblauwtje, en zijn in een aantal gebieden ruimtelijk van elkaar gescheiden zones met
verschillen in de dominante  levensstadia aanwezig. Zo stonden in de Katershoeve massaal veel
kiemplanten en juveniele planten in een zone die regelmatig door tankmaneuvers verstoord wordt,
terwijl in het proefvlak – in de zone die door het gentiaanblauwtje hier geprefereerd wordt - nauwelijks
verjonging optrad.

Hoewel het in ons onderzoek niet werd gekwantificeerd, verdorden de gentianen opvallend sneller in
het Groot Schietveld en in de Sonnisheide dan in de andere gebieden. Dit wijst mogelijk op verdroging
(Groot Schietveld: waterwinning, en Sonnisheide: drainage door aangrenzend pad en intensief
landbouwperceel).
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7.2.2.5 Invloed van vraatschade door grazers

In alle gebieden werden gentianen aangevreten door grazers (Tabel 7.8); dit zijn grazers die ingezet
worden voor het beheer (koe, pony, schaap) of wilde grazers (ree, konijn). In enkele gebieden met
graasbeheer (bv. Liereman, Matthiashoeve in 2000) werden hogere proporties gentianen weggevreten.
In het Hageven bleek de impact van het afgrazen van gentianen verwaarloosbaar. Merk wel op dat deze
cijfers mogelijk onderschattingen zijn; als stengels volledig werden afgevreten – dus zonder
resterende opgaande (bloeiende) stengels - heeft zo’n plant mogelijk een lagere kans om
waargenomen te worden. Deze cijfers bevestigen alleszins dat gentianen niet gemeden worden.
Kennelijk kan de natuurlijke begrazingsdruk ook vrij hoog zijn in gebieden waar niet aan
beheersbegrazing gedaan wordt (bv. Panoramaduinen en Zwart Water). Het pleisteren van reeën is
daarbij waarschijnlijk van belang. In de Liereman vonden we een duidelijk verschil tussen het niet-
begraasd veengebied en het aangrenzende heideperceel met pony’s: respectievelijk 1,3% en 13,3%
afgegraasde stengels in 1999, en 1,2% en 15% in 2000. De Matthiashoeve werd vanaf het voorjaar van
2000 begraasd door runderen (Agnus Aberdeen), hetgeen zich vertaalde in een verhoging van het
percentage afgegraasde gentianen van 2,8% in 1999 naar 10,4%. Grote, duurzame gentianenpopulaties
moeten bestand zijn tegen enige extra vraat, maar vooral in kleine habitatplekken of plaatsen waar de
gentianen zich in hoofdzaak concentreren in druk begraasde zones (bv. langsheen paadjes), kan een
hoge mate van begrazing een bijkomende bedreiging voor de populatie vormen. We komen daar per
gebied op terug bij de bespreking van de knelpunten en voorstellen tot beheer voor de verschillende
habitatplekken in Deel 2: Gebiedsfiches. 

Tabel 7.8 - Percentage stengels dat afgegraasd werd. Waarden in vet
duiden op gebieden met graasbeheer.

% afgegraasde stengelsGebied

1999 2000

Groot Schietveld 1,5 -
Hageven 3,9 0,7

Sonnisheide - 0,3
Teut - 0,2
Zwart Water 0,4 9,2
Liereman 7,3 11,7

Matthiashoeve 2,8 10,4

Fonteintje 3,1 3,4
Panoramaduinen 6,8 5,3
Katershoeve 2,6 5,6

Withoefse Heide - 2,2

7.2.3 Toestand van het gentiaanblauwtje

7.2.3.1 Configuratie van de populaties 

De ruimtelijke spreiding van het gentiaanblauwtje binnen de studiegebieden hing erg nauw samen met
de aanwezigheid van klokjesgentianen. Dit is evident voor de eitjes, maar geldt in belangrijke mate
ook voor de adulten. Afhankelijk van de spreiding van de klokjesgentianen, kwamen de
gentiaanblauwtjes slechts in een plek in een gebied voor (bv. Sonnisheide), of bevolkten ze meerdere
plekken op kleine tot matige afstand van elkaar (bv. Hageven, Liereman) of op grotere afstand van
elkaar (bv. Groot schietveld). Voor Liereman weten we dat adulten zich tussen habitatplekken
verplaatsen (zie verder), voor de andere gebieden met meerdere naburige habitatplekken kan dit ook
verwacht worden. 
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Tabel 7.9 toont voor de verschillende gebieden het aantal geïdentificeerde habitatplekken, met
aanduiding van het aantal dat in 1999 en in 2000 bevolkt werd (d.i., eitjes aanwezig). Globaal werden
er in 1999 vijf habitatplekken meer gebruikt dan in 2000 (resp., 38 en 33/57), maar dat is geen
beduidend verschil. In de vliegperiode van 2000 was het vaak slecht weer, en bovendien waren er meer
gentianen. Dergelijke factoren kunnen het gebruik van (perifere) habitatplekken afremmen. Warmere
weersomstandigheden promoten bij meerdere dagvlinders het maken van langere en verdere vluchten
(Maes & van Dyck 1999).   

Slechts drie van de door het gentiaanblauwtje bevolkte gebieden beslaan meer dan 5 ha (al dan niet
benut) habitat (Groot Schietveld, Fonteintje en Teut) (zie ook Hoofdstuk 5). Enkel in het Groot
Schietveld en het Hageven is er een groot aantal habitatplekken. Zeven van de elf huidige populaties
van het gentiaanblauwtje hebben slechts één habitatplek, met soms een of twee kleinere naburige
plekken.

Tabel 7.9 – Aantal geïdentificeerde habitatplekken voor het gentiaanblauwtje per gebied met aanduiding van het
aantal dat in 1999 en in 2000 effectief bevolkt was. In het Groot Schietveld zijn mogelijk meer habitatplekken
aanwezig dan werden bezocht.

Gebied Aantal habitatplekken Aantal gebruikte
habitatplekken 1999

Aantal gebruikte
habitatplekken 2000

Groot Schietveld 11 �6 �5?
Hageven 17 8 6
Liereman 8 6 5
Sonnisheide 1 1 1
Teut 4 2 1
Withoefse heide 1 1 1
Zwart Water 3 2 2
Fonteintje 2 2 1
Katershoeve 8 7 8
Matthiashoeve 1 1 1
Panoramaduinen 2 1 1

7.2.3.2 Populatiegrootte en -densiteit

Voor het inschatten van de populatiegrootte van het gentiaanblauwtje, werden er geen vlinders, maar
eitjes geteld (cfr. Hoofdstuk 2). Het totaal aantal eitjes – op basis van volledige eitellingen per gebied –
varieerde in 1999 tussen de gebieden met maximaal een factor 28: van 456 tot > 12800 eitjes (Tabel
7.10). De densiteit varieerde tussen gebieden nog sterker met maximaal een factor 48, van 176 tot
8532 eitjes/ha (Tabel 7.10).   
Om deze aantallen eitjes globaal om te rekenen naar het aantal adulte vlinders, gaan we ervan uit dat
een gemiddeld wijfje 50 eitjes legt (cfr. Hoofdstuk 3). Vier verse wijfjes die in 1998 in het Zwart Water
werden geherintroduceerd – nadat de populatie uitgestorven was – legden samen 236 eitjes, ofwel 59
eitjes per wijfje. Dit benadert goed onze aanname van 50 eitjes. Wanneer de som van alle eitjes in een
gebied gedeeld wordt door 50, en vervolgens vermenigvuldigd wordt met twee – er zijn evenveel
mannetjes als wijfjes (zie verder) – dan wordt een ruwe schatting van het aantal adulten per populatie
bekomen (Tabel 7.10).
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Tabel 7.10 - Totaal aantal eitjes per gebied en schatting van de grootte-orde voor het aantal adulte
gentiaanblauwtjes voor a) 1999 en b) 2000. Tussen haakjes staat de berekende waarde (methode: zie
tekst). (*) Voor het Groot Schietveld en het Fonteintje werden niet alle gentianen geteld zodat het hier een
ondergrens betreft (zie tekst). Er zijn geen gegevens beschikbaar over de Visbedden (zie Hoofdstuk 5)

a) 1999

Gebied Totaal aantal
eieren

Densiteit
eitjes 

(aantal /100 m²)

Schatting populatiegrootte
adulte vlinders

Groot Schietveld (*) > 2975 2,9 >150 (>119)
Hageven 4431 14,8 175 (177)
Liereman 5506 12,5 250 (220)
Sonnisheide 4611 37,0 200 (184)
Teut 5472 11,4 250 (219)
Withoefse heide 456 1,8 20 (18)
Zwart Water 2287 6,7 100 (91)
Fonteintje (*) > 12798 85,3 >500 (>512)
Katershoeve 1843 13,4 75 (74)
Matthiashoeve 4873 27,8 200 (195)
Panoramaduinen 3510 11,7 150 (140)
Visbedden ? ? ? ?

b)  2000

Gebied Totaal aantal
eieren

Densiteit
eitjes

(aantal /100 m²)

Schatting
populatiegrootte adulte

vlinders

Trend
t.o.v.
1999

Hageven 5044 22,2 200 (202) + 14%
Liereman 2682 6,1 100 (107) - 51%
Sonnisheide 950 7,6 50 (38) - 79%
Teut 1844 3,9 75 (74) - 66,3%
Withoefse heide 795 3,1 50 (32) + 74%
Zwart Water 2327 7,1 100 (93) + 2%

De grootste populatie van het gentiaanblauwtje is deze van het Fonteintje; zelfs zonder
extrapolatiefactor – er werd slechts een deel van de grote habitatplek geteld – steekt de
populatiegrootte boven deze van de andere gebieden uit. Een realistische vermenigvuldigingsfactor
voor de totale populatiegrootte bedraagt 1,5 tot 2 (tegenover een factor 3,5 voor de oppervlakte) wat
een populatiegrootte van ongeveer 750-1000 individuen betekent. De kleinste populaties zijn die van
de Withoefse Heide, de Katershoeve en het Zwart Water. De andere populaties zijn typische
middenmoters (maar in absolute termen moeten ze ook als eerder klein beschouwd worden) met 150
tot 250 adulten. Deze inschattingen zijn dus gebaseerd op de tellingen van 1999. Voor de gebieden
waar in 2000 een herhaling van de volledige tellingen plaatsvond, kunnen we een vergelijking maken
tussen de twee jaren (Tabel 7.10). In de Withoefse heide en het Hageven nam de populatie van het
gentiaanblauwtje in 2000 toe ten opzichte van 1999. De populatie van het Zwart Water bleef nagenoeg
stabiel, en in de Liereman, de Teut en de Sonnisheide werd een aanzienlijke daling van de
populatiegrootte vastgesteld. Ook om deze cijfers te beoordelen missen we referentiewaarden, maar
vooral de daling met 80% in de Sonnisheide is zorgwekkend. We kunnen wel besluiten dat, met
uitzondering van het Fonteintje, geen enkele populatie als groot kan getypeerd worden. 



Huidige toestand van het gentiaanblauwtjessysteem

81

7.2.3.3 Waardplantgebruik

De mate waarin klokjesgentianen door het gentiaanblauwtje gebruikt worden, vormt belangrijke
informatie om de toestand van de populaties te beoordelen. Eitjes kunnen verspreid zijn over een
groot aandeel van de plantenpopulatie of net sterk geconcentreerd liggen op enkele planten. Ook
binnen de groep van planten met eitjes, kan de spreiding van de eitjes over de knoppen opnieuw
gespreid of meer geconcentreerd zijn. Sterke concentratie-effecten kunnen er op wijzen dat het aantal
geschikte waardplanten limiterend of zelfs te beperkt is. De spreiding van de eitjes tussen planten en
knoppen is medebepalend voor de “productiviteit” van de populatie gentiaanblauwtjes. Een individuele
knop met bv. 20 eitjes kan geen 20 rupsen opleveren, terwijl tien knoppen met telkens twee eitjes dat
in principe wel kunnen. Een zelfde redenering geldt op het niveau van de plant. Als een plant 100
rupsen oplevert, kan slechts een fractie hiervan in een naburig waardmierennest overleven (zie
Hoofdstuk 3). Als 10 planten met een naburig waardmierennest telkens 10 rupsen opleveren, zal het
voortplantingssucces groter zijn. Vandaar het belang van deze maten voor het waardplantgebruik.

Het aandeel van een gentianenpopulatie dat door het gentiaanblauwtje gebruikt werd, schommelde in
1999 tussen 19-91%, en in 2000 tussen 13-70% (Tabel 7.8). Het aandeel belegde gentianen nam toe
naarmate er meer eitjes en naarmate er minder planten in een populatie waren7. De kans dat een
gentiaan belegd werd, steeg met het aantal knoppen8, en dit was ook zo voor ieder gebied
afzonderlijk9. Als we de planten met één of meerdere stengels met elk slechts één knop buiten
beschouwing laten, blijft de kans dat een plant belegd wordt, toenemen met het aantal knoppen10. Het
aantal eitjes per stengel neemt toe met het aantal knoppen per stengel; deze relatie vinden we binnen
alle gebieden en dus ook globaal11. Bij het nauwverwante berggentiaanblauwtje en de
kruisbladgentiaan werd dit verband niet gevonden (Hochberg et al. 1994).

Tabel 7.8 - Percentage van de planten van de klokjesgentiaan dat per gebied door het
gentiaanblauwtje belegd werd. Verschillen tussen de twee jaren voor dit percentage
werden getest (Fisher’s Exact Test).

Proportie belegde gentiaanplanten (%)Gebied
1999 2000 Significantie (P)

Groot schietveld 19 -
Hageven 37 18 0.0001
Liereman 47 37 0.053
Sonnisheide 52 13 0.0001
Teut 81 60 0.096
Withoefse Heide 41 47 0.74
Zwart Water 28 31 0.45
Fonteintje 91 70 0.28
Katershoeve 26 52 0.0003
Matthiashoeve 59 42 0.11
Panoramaduinen 69 68 1.0

                                                  
7 Finaal regressiemodel F2,7=18.71, P=0.0016: # eitjes: F1=34.06, P=0.0006 en # planten: F1=21.01, P=0.0025;
gegevens werden getransformeerd.
8 logistische regressie, �²1 (aantal knoppen per plant)= 738.64, P<0.0001 – gegevens 1999, Nonbelegd=3901, Nbelegd=2642
9 alle P<0.0048, allen significant na Bonferroni-correctie
10 logistische regressie, �²1 (aantal knoppen per plant)= 305.84, P<0.0001 – gegevens 1999, Nonbelegd=1343, Nbelegd=1679
11 F1,2640=1492.81, P<0.0001, R²=0.36
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De mate van spreiding van eitjes binnen en tussen belegde klokjesgentianen verschilt eveneens sterk
tussen de gebieden. Dit kan op verschillende manieren getoond en geanalyseerd worden. Fig. 7.9 en
7.10 tonen de frequentieverdeling van het aantal eitjes per plant als een soort maat voor de ruimtelijke
concentratie van de eitjes. Vooral de laagste en hoogste categorieën tonen belangrijke verschillen. Het
aandeel gentianen dat veel eitjes draagt (>50) was relatief hoog in de Liereman, de Teut, het
Fonteintje, en vooral in de Matthiashoeve en Panoramaduinen, en omgekeerd erg laag in het Groot
Schietveld, het Hageven en ook Sonnisheide. Dit hangt voor een belangrijk deel samen met de
beschikbare groeivormen van de gentianen; in het Hageven en het Groot Schietveld is er een groot
aandeel planten met minder stengels en knoppen per stengel (bv. groot aandeel planten met één
stengel met één knop). In meer venige habitatplekken (bv. Teut, Fonteintje, deel van de Liereman) is er
een groter aandeel meerstengelige gentianen met meer knoppen, en dus meer eilegruimte per plant.
Een groot aandeel planten met zeer veel eitjes kan echter ook wijzen op een tekort aan waardplanten.
Naast de verdeling van de eitjes tussen planten, is ook de verdeling op het niveau van de knop
informatief om tussen de gebieden te vergelijken. Fig. 7.11 en 7.12 geven de frequentieverdeling per
gebied van het aantal eitjes per belegde knop. Dan merken we bijvoorbeeld dat hoewel in de Teut een
relatief groot deel van de planten veel eitjes heeft, er toch slechts een erg beperkt deel van de belegde
knoppen meer dan 10 eitjes telt. Voor Katershoeve en Withoefse Heide merken we dat ca. 10% van alle
belegde knoppen meer dan 14 eitjes telt. Tabel 7.9 toont het aandeel knoppen dat meer dan 5 en 10
eitjes bezit. 

Tabel 7.9 - Aandeel van de belegde knoppen van de klokjesgentiaan (in %) met >5 en >10 eitjes van het
gentiaanblauwtje als maat voor relatieve overbelegging.
Terrein aantal

belegde
knoppen

1999

Aandeel
knoppen met

>5 eitjes
1999 (in %)

Aandeel
knoppen met

>10 eitjes
1999 (in %)

aantal
belegde

knoppen
2000

Aandeel
knoppen met

>5 eitjes 
2000 (in %)

Aandeel
knoppen met

>10 eitjes
2000 (in %)

Groot Schietveld 728 22 6 - - -
Hageven 1259 15 3 1412 19 3
Liereman 1015 34 12 643 21 5
Sonnisheide 1000 30 8 343 8 1
Teut 1556 17 2 566 13 2
Withoefse heide 69 43 19 232 16 2
Zwart Water 693 14 3 643 18 4
Fonteintje 2997 25 5 132 11 1
Katershoeve 285 39 15 272 28 8
Matthiashoeve 850 35 11 235 12 2
Panoramaduinen 767 23 6 111 24 5
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Fig. 7.9 - Frequentiedistributie (uitgedrukt als %) van het aantal eitjes per plant (in klassen) voor de gebieden met
het gentiaanblauwtje in 1999. Totale steekproef van het aantal planten staat vermeld.
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Fig. 7.10 - Frequentiedistributie (uitgedrukt als %) van het aantal eitjes per plant (in klassen) voor de gebieden met
het gentiaanblauwtje in 2000. Totale steekproef van het aantal planten staat vermeld.
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Fig. 7.11 - Frequentiedistributie (uitgedrukt als %) van het aantal eitjes per knop (in klassen) voor de gebieden met
het gentiaanblauwtje in 1999. Totale steekproef van het aantal knoppen staat vermeld.
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Fig. 7.12 - Frequentiedistributie (uitgedrukt als %) van het aantal eitjes per knop (in klassen) voor de gebieden met
het gentiaanblauwtje in 2000. Totale steekproef van het aantal knoppen staat vermeld.

7.2.3.4 Ruimtelijke overlap tussen waardplanten en waardmieren

Als we de totale hoeveelheid gelegde eitjes op een kleine schaal beschouwen (nl. binnen proefvlakken
van 10 x 10 m), vonden we significante relaties met het aantal planten, aantal knoppen per plant en
aantal optimale waardmieren12. Het aantal eitjes in een proefvlak nam toe naarmate de klokjes-
                                                  
12 Gegevens proefvlakken in 1999: GLM-Regressie analyse: Model: F5,14=45.01, P<0.0001 en factoren: aantal
planten (F=4.50, p=0.052), knoppen per plant (F=10.93, p=0.0052), nesten M. ruginodis (F=4.72, p=0.047),
planten x knoppen per plant (F=24.18, p=0.0002) en nesten M. ruginodis x knoppen per plant (F=7.09, p=0.018).
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gentianen meer knoppen hadden, en steeg vooral sterk als er meer planten met meer knoppen waren.
Naast deze invloeden, nam het aantal eitjes in een proefvlak ook toe als er meer nesten van de
optimale waardmier in het proefvlak waren. Bovendien steeg de toename in het aantal eitjes sterker
met het aantal knoppen per plant als er minder nesten van de optimale waardmier waren. Dit is in
overeenstemming met eerdere bevindingen van ons onderzoeksteam (Van Dyck et al. 2000) dat de
aanwezigheid van waardmiernesten een beduidende invloed heeft op de patronen van eiafzet, en meer
bepaald op de mate van concentratie van de eitjes. Aangezien de beschikbaarheid van planten - los
van de mieren - een belangrijke rol speelt, kunnen patronen van meer of minder concetratie van de
eitjes op enkele planten en knoppen niet alleen vanuit de aanwezigheid van de mieren geïnterpreteerd
worden. Dit moet steeds in het achterhoofd gehouden worden (bv. Bij opvolgingsonderzoek via
monitoring – zie Hoofdstuk 9).  

7.2.3.5 Populatieopbouw: verhouding mannetjes/wijfjes en levensduur

Het visueel bepalen van het geslacht is bij de eitjes niet mogelijk. We hebben wel gegevens over de
verhouding mannetjes/wijfjes (sex ratio) aan de hand van merk-hervangstonderzoek met adulte
vlinders uit drie populaties waar we reeds langer onderzoek uitvoeren. In de Liereman en
Panoramaduinen werden in 1997 evenveel mannetjes als wijfjes waargenomen (sex ratio=1:1, resp.
125/116 en 51/37 – Binomiaal test, resp. p>0.78 en p>0.16), terwijl de verhouding mannetjes/wijfjes
in het Fonteintje wel significant in het voordeel van de mannetjes was (sex ratio=1:0,66 (148/97) –
Binomiaal test, p<0.002). Doordat mannetjes meer in vlucht zijn dan wijfjes – en bovendien een meer
heldere kleur hebben – hebben ze waarschijnlijk een verhoogde kans om gevangen te worden. Lichte
afwijkingen van de sex ratio op basis van merk-hervangstgegevens in het voordeel van de mannetjes
zijn binnen dagvlinderonderzoek courant, en hoeven niet te wijzen op een werkelijke verschuiving van
deze verhouding. 

Voor weinig mobiele dieren wordt de residentietijd als een maat voor de levensduur gehanteerd. De
gemiddelde duur dat een individueel gemerkt gentiaanblauwtje in een gebied wordt waargenomen
(residentietijd), bedraagt slechts 2 tot 3 dagen, met maxima van één tot anderhalve week (Tabel 7.10).
Net als vele andere dagvlinders, hebben gentiaanblauwtjes dus een relatief kort adult leven. Globaal
wordt 30-45% van de gemerkte gentiaanblauwtjes hervangen. Binnen gebieden verschilt het aandeel
mannetjes en wijfjes dat hervangen wordt niet van elkaar (Liereman: 35/125 vs. 35/116, Fonteintje:
60/148 vs. 30/97, Panoramaduinen: 23/51 vs. 11/37 – Fisher’s Exact test, telkens p>0,13).  
 

Tabel 7.10 – Gemiddeld en maximaal aantal dagen dat gemerkte mannetjes en wijfjes van
het gentiaanblauwtje worden waargenomen (d.i., residentietijd).

Gebied Gemiddelde en maximale residentietijd (aantal dagen)
Mannetjes Wijfjes

Liereman 3,03 12 2,20 8
Fonteintje 2,17 7 2,81 8
Panoramaduinen 2,68 5 3,16 9

7.2.3.6 Mobiliteit: verplaatsingen binnen en tussen habitatplekken

Onze merk-hervangstgegevens over adulte gentiaanblauwtjes in drie studiegebieden (Liereman,
Fonteintje en Panoramaduinen) bevestigen het overwegend honkvaste karakter van deze soort, maar
laten bijkomend toe om dit te kwantificeren. Binnen de Liereman bleek 82% van de hervangen
mannetjes en 69% van de hervangen wijfjes zich minder dan 50 m te hebben verplaatst bij de eerste
hervangst (Fig. 7.13). In het Fonteintje en de Panoramaduinen is dit cijfer voor de wijfjes vergelijkbaar
(resp. 67% en 73%), maar voor de mannetjes ligt dat aanzienlijk lager (resp. 27% en 39%) (Fig. 7.13). De
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verplaatsingen en verspreiding van mannetjes – die permanent rondvliegen op zoek naar wijfjes – is
waarschijnlijk minder nauw gebonden aan de aanwezigheid van gentianen, en zal dus relatief sterker
beïnvloed worden door de vegetatiestructuur rond de plekken met gentianen. Dit laatste kan sterk
verschillen tussen gebieden, maar ook tussen verschillende habitatplekken binnen gebieden. 

De maximale verplaatsing bij de eerste hervangst, bedroeg voor respectievelijk de Liereman, het
Fonteintje en Panoramaduinen: ♂ 114 m en ♀ 500 m, ♂ 221 m en ♀ 193 m, en ♂ 149 m en ♀ 190 m.
Wanneer de geregistreerde verplaatsingen tussen herhaalde hervangsten gesommeerd werden, waren
de maxima (zelfde volgorde): ♂ 235 m en ♀ 509 m, ♂ 409 m en ♀ 229 m, en ♂ 263 m en ♀ 206 m.
De afstand die voor verplaatsingen binnen deze drie studiegebieden maximaal kon gedetecteerd
worden was 650 m voor de Liereman, 410 m voor het Fonteintje en 275 m voor de Panoramaduinen.
Het feit dat de maxima in de buurt liggen van de maximaal registreerbare verplaatsing (vooral voor
Fonteintje en Panoramaduinen) wijst er op dat de mobiliteit mogelijk onderschat wordt. Het merk-
hervangstonderzoek in het Fonteintje en de Panoramaduinen verliep gelijktijdig, maar er werden geen
uitwisselingen tussen deze gebieden vastgesteld (onderlinge afstand: ca. 1000 m).      

Fig. 7.13 – Frequentieverdeling van vastgestelde verplaatsingen aan de hand van merk-hervangstonderzoek in a)
Liereman, b) Fonteintje en c) Panoramaduinen.
 
Fig. 7.14 toont de verplaatsingen tussen de habitatplekken van de Liereman. De mate van uitwisseling
tussen twee plekken nam af met de afstand (Spearman r=-0.44, p<0.006). Het lijkt evenwel frappant
dat er geen directe uitwisseling tussen de nabijgelegen plekken A3 en D1 werd gevonden, maar
daartussen bevindt zich een strook met een hoge densiteit van (jonge) bomen (� 5 m hoog). Dit stemt
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overeen met onze observaties van spontaan vliegende gentiaanblauwtjes in verschillende gebieden die
bij een scherpe grens van de open heide met een bosrand telkens rechtsomkeer maakten, of
hoogstens een tijdje langs de rand van de ecotoopovergang vlogen, maar deze nooit invlogen of
overvlogen. Wanneer de vlinders echter in niet-habitat werden losgelaten (kleinschalig experiment met
mannetjes vlakbij de populatie van het Fonteintje), bleken ze echter wel hoge dennenbomen over te
vliegen. Een vrij intensief begraasde weide werd laag overgevlogen en de vlucht werd zeer regelmatig
onderbroken om nectar te drinken. 

Fig. 7.14 - Relatieve grootte van de verplaatsingen van het
gentiaanblauwtje tussen de habitatplekken van de Liereman.

Enkele waarnemingen van verplaatsingen buiten bevolkte habitatplekken, en van kolonisatiepogingen
van habitatplekken nabij bevolkte gebieden, zijn ook erg informatief m.b.t. het inschatten van de
mobiliteit en de dispersiecapaciteit. In de Liereman werd in 2000 een mannetje van het
gentiaanblauwtje waargenomen op een klein, ingesloten stukje vochtige heide op 835 m van de
dichtsbijzijnde bevolkte habitatplek. In 1999 werden enkele eitjes gevonden in een habitatplekje
(Roosterbeek) op 650 m van de populatie van De Teut, en in een habitatplek (bosven) op 165 m van
het Fonteintje. In 2000 vonden we enkele eitjes op een afstand van 595 m van de populatie van de
Katershoeve. In 1997 werden enkele tientallen eitjes op het Lobelia-ven geteld (Jos Gorissen, pers.
med.), dat 940 m van de dichtsbijzijnde populatie (De Teut) ligt. Aan het Klotven (Plateaux, Nederland)
werd een nieuw geplagde plek in 1999 gekoloniseerd door het gentiaanblauwtje. Deze plek bevindt
zich op ± 1700 m van de dichtsbijzijnde populatie (Hageven). Op twee andere plaatsen in de Plateaux
werden herhaaldelijk kleine aantallen eitjes aangetroffen die waarschijnlijk afkomstig zijn van wijfjes
uit het Hageven (in beide gevallen ongeveer 700 m). Deze cijfers tonen dat het dispersiebereik van het
gentiaanblauwtje beduidend hoger ligt dan wat het hoger vermeld merk-hervangstonderzoek
detecteerde (en kon detecteren). 

Samenvattend, hoewel het gentiaanblauwtje binnen de habitat (en eventueel tussen naburige
habitatplekken) overwegend weinig mobiel is, lijkt tenminste een zekere fractie van een populatie in
staat om grotere afstanden te overbruggen. Heel wat verplaatsingen naar habitatplekken op enige
afstand van bevolkte plekken impliceren immers het vliegen over of doorheen ongunstig habitat (bv.
dicht dennenbos). Met betrekking tot spontane herkolonisatie wordt de afstand voor het
gentiaanblauwtje waarschijnlijk onderschat. We gaan er vanuit dat 1 km als een haalbare afstand (bv.
voor inrichtingsmaatregelen – zie Hoofdstuk 9) kan gehanteerd worden (al is de frequentie waarmee
dergelijke afstanden afgelegd worden laag als de populatie klein is), en dat de probabiliteit voor
grotere afstanden wel sterk afneemt. Afstanden van meerdere kilometers blijven quasi uitgesloten.     
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7.2.4 Geïntegreerde synthese per gebied

Groot Schietveld. Dit naar Vlaamse normen uitgestrekt heidegebied, heeft slechts een relatief beperkt
areaal habitat dat door het gentiaanblauwtje wordt gebruikt. Waardmieren zijn in lage densiteit
aanwezig, het aandeel van de optimale waardmier is beperkt en de gentianen hebben vaak een kleine
groeivorm met een of slechts enkele stengels.

Hageven. Binnen dit gebied zijn een groot aantal habitatplekken en een grote populatie
klokjesgentiaan met veel variatie in groeivormen aanwezig. Tevens treedt er op verschillende plaatsen
veel verjonging op van de waardplanten. De populatie van het gentiaanblauwtje lijkt stabiel in grootte.
Niet alle aanwezige habitatplekken worden benut en niet alle eiafzetplaatsen worden elk jaar gebruikt.
De waardmieren hebben een gemiddelde densiteit maar zijn wijd verspreid over het gebied aanwezig.

Liereman. Binnen de Liereman worden momenteel 6 habitatplekken door het gentiaanblauwtje
gebruikt. De densiteit aan waardmieren is niet bijzonder hoog maar M. ruginodis is de meest algemene
van de drie. De dichtheid aan gentianen is niet zeer hoog en een groot aandeel ervan vertoont sporen
van begrazing. Een groot aandeel van de belegde planten is sterk belegd en heeft veel eieren per knop.
De populatie was in 1999 middelgroot maar was in 2000 sterk gereduceerd.

Sonnisheide. Dit onderdeel van het militaire kamp van Meeuwen-Helchteren omvat slechts een kleine
strook habitat die actueel door het gentiaanblauwtje wordt gebruikt. Hier zijn relatief hoge densiteiten
van de waardmieren en van de klokjesgentiaan. De oppervlakte is echter zeer beperkt. Dit is de enige
populatie van gentiaanblauwtjes die zo sterk in grootte zakte (ca 80% minder eitjes) tussen de twee
onderzoeksjaren.  

Teut. De vegetatie van het centrale veen op de Teut is afwijkend van die van de andere studiegebieden
en wordt geklasseerd onder de Moerasheide. De densiteit van de klokjesgentiaan is hier laag en de
planten hebben een hoog aantal stengels met veel knoppen. Deze populatiestructuur lijkt typisch te
zijn voor deze stabiele situatie. De dichtheid aan waardmieren is hoog. De populatie van het
gentiaanblauwtje is middelgroot maar vertoonde een sterke terugval in 2000.

Withoefse Heide.  Dit kleine heidecomplex - met zones van natte heide in een beboste zone die direct
omringd wordt door een residentiële woonwijk – heeft de kleinste populatie gentianen en
gentiaanblauwtjes. De waardmieren kennen hier een matige densiteit. Een groot aandeel van de
planten vertoont een zeer hoge beleggingsgraad.

Zwart Water. Deze recent geherintroduceerde populatie breidt zich langzaam uit over het gebied.
Twee jaar na de herintroductie wordt een relatief klein aandeel van de waardplanten gebruikt. De
populatiegrootte is in het eerste jaar sterk toegenomen, maar verhoogde nauwelijks van 1999 naar
2000. Er werden weinig waardmieren aangetroffen.

Fonteintje. De populatie waardplanten is groot in dit deel van de Zwarte Beek. Een zeer groot aandeel
hiervan wordt ook gebruikt. De densiteit aan eitjes is zeer hoog, hoewel de waardmieren slechts een
gemiddelde densiteit hebben. Deze populatie van het gentiaanblauwtje is de grootste van Vlaanderen.

Katershoeve. De populatieopbouw van de waardplant is onevenredig verdeeld over het gebied. Er is
een zone met zeer veel en een met nauwelijks kieming. Het grootste deel van de populatie van het
gentiaanblauwtje legt zijn eieren op een beperkt aantal planten, waardoor een groot aandeel van de
belegde knoppen een hoge beleggingsgraad heeft. De dichtheid aan waardmieren en aan de optimale
waardmier is hoog.
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Matthiashoeve. Een relatief groot aandeel van de tamelijk kleine populatie waardplanten wordt
gebruikt. De mate van belegging van de knoppen is zeer hoog en we vinden hier de hoogste aantallen
eieren per klokjesgentiaan. De directe vraat aan de planten nam sterk toe van 1999-2000. Er is een
zeer hoge dichtheid aan waardmieren. De populatie van het gentiaanblauwtje was in 1999
middelgroot.

Panoramaduinen. De populatie van de klokjesgentiaan is beperkt in omvang. Een hoog aandeel van de
gentianen wordt door het gentiaanblauwtje gebruikt. Een groot aantal van deze planten heeft een zeer
hoog aantal eitjes per plant. Vraat aan de planten door wilde grazers is hier opvallend hoog. De
dichtheid aan waardmieren is hoog maar de optimale waardmier is hiervan niet de meest algemene. de
populatie van het gentiaanblauwtje is niet zeer groot.

Visbedden. Voor dit militair domein werd geen toestemming verkregen om gegevens te verzamelen.
De aanwezigheid van het gentiaanblauwtje werd recent waargenomen (Theys, 1998). Gezien de grote
oppervlakte aan natte heide, de bescherming ten gevolge van de militaire functie en de aanwezige
dynamiek door de schietoefeningen, is de kans op het voorkomen van een grote populatie klokjes-
gentianen en gentiaanblauwtjes hoog.

7.3 TOESTAND VAN DE WAARDMIEREN EN DE KLOKJESGENTIAAN IN
GEBIEDEN ZONDER GENTIAANBLAUWTJES 

Als we spreken over de gebieden waar het gentiaanblauwtje actueel niet aanwezig is, bedoelen we
zowel de gebieden waar de soort recent of reeds langer is verdwenen, als de gebieden waar de soort
nooit gedocumenteerd is maar mogelijk geschikt habitat voor gerapporteerd was (cfr. Hoofdstuk 2). 

7.3.1 Toestand van de mierenfauna

Gespreid over de twee onderzoeksjaren werden er in twaalf gebieden zonder gentiaanblauwtjes
mierenstalen genomen. Tabel 7.11 geeft de gemiddelde densiteiten voor de mierennesten. 

Tabel 7.11 – Gemiddelde densiteiten van waardmieren en niet-waardmieren in een selectie van gebieden zonder
gentiaanblauwtjes. Het cijfer achter de gebiedsnaam wijst op het aantal opnames in proefvlakken van 10 x 10 m
gespreid over de twee onderzoeksjaren. R: gentiaanblauwtje is recent uitgestorven, H: gentiaanblauwtje is reeds
langer uitgestorven en G: gentiaanblauwtje afwezig (of vroegere aanwezigheid niet gedocumenteerd).

Gemiddelde densiteit (nesten/100 m²)Gebied Cate-
gorie M. 

ruginodis
M. 
rubra

M. 
scabrinodis

Waardmieren Niet-
waardmieren

Buitengoor (3) R 0 1.7 2 3.7 4.3
Kalmthoutse Heide (3) H 6 0 0.7 6.7 20.7
Kauwbosstraat (2) R 3.5 4 2 9.5 1.5
De Maten (2) H 0 2.5 0 2.5 2.5
Neerharenheide (1) G 1 0 2 3 10
Slangebeekbron (1) G 1 0 0 1 7
Tenhaagdoornheide (1) G 0 2 0 2 4
Tielenheide (1) R 2 0 0 2 1
Ziepbeek (6) R 2.3 0.3 15.2 17.8 12.3
Koeiven (1) H 12 2 0 14 30
Klein Schietveld (1) G 4 2 4 10 29

 



Huidige toestand van het gentiaanblauwtjessysteem

92

Als we de densiteit van de mierennesten vergelijken tussen de gebieden met en zonder
gentiaanblauwtje, tekent zich een tendens af met een gemiddeld hogere densiteit van waardmieren in
gebieden met het gentiaanblauwtje; voor de niet-waardmieren is er geen verschil (Fig. 7.15). Deze
tendens geldt ook binnen iedere waardmiersoort (Fig. 7.16). Ook in de groep van de gebieden zonder
gentiaanblauwtjes is de densiteit van M. rubra wat lager dan deze van M. ruginodis en M. scabrinodis.
Dit suggereert dat de toestand van de waardmieren in de gebieden waar het gentiaanblauwtje
verdwenen is of nooit gedocumenteerd werd, minder gunstig is. 

Fig. 7.15 – Gemiddelde densiteit (� SE) van mierennesten in
gebieden met gentiaanblauwtjes (n=11) en gebieden zonder
gentiaanblauwtjes (n=11). De waarden werden uitgemiddeld
over verschillende proefvlakken en de twee onderzoeksjaren. 

Fig. 7.16 - Gemiddelde densiteit (� SE) van de nesten van de
optimale waardmier (M. ruginodis) en de secundaire waardmieren
(M. scabrinodis en M. rubra) in gebieden met gentiaanblauwtjes
(n=11) en gebieden zonder gentiaanblauwtjes (n=11). De
waarden werden uitgemiddeld over verschillende proefvlakken en
de twee onderzoeksjaren.
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7.3.2 Toestand van de klokjesgentiaan

De populatiegrootte voor de klokjesgentiaan voor ieder van de niet-bevolkte gebieden staat in tabel
7.12 uitgedrukt als klassen. Zowel voor de gebieden waar het gentiaanblauwtje uitgestorven is, als
voor de gebieden met potentieel habitat zonder blauwtjes is in meer dan de helft van de gebieden de
klokjesgentiaanpopulatie zeer klein of uitgestorven. Meerdere hebben een kleine waardplantpopulatie
en slechts enkele gebieden hebben een gentianenpopulatie met een behoorlijke omvang (bv. Ziepbeek,
Kalmthout). Gezien de grootte en talrijke aanwezigheid van de klokjesgentiaan In de Ziepbeek werd
hier een volledige telling van de gentianen uitgevoerd, en is ook morfologische variatie (bv. Stengels
per plant, aantal knoppen per stengel) beschikbaar. Figuur 7.17 toont de verdeling van het aantal
knoppen per stengel en het aantal stengels per plant. Voor de bespreking hiervan, verwijzen we naar
Deel 2: Gebiedsfiches. 

Tabel 7.12 - Beoordeling van de populatiegrootte voor de klokjesgentiaan in de
gebieden zonder gentiaanblauwtjes. De klasse verwijst naar de categorie m.b.t.
het gentiaanblauwtje: R: recent uitgestorven, H: vroeger uitgestorven en P:
gebieden met potentieel habitat. U: klokjesgentiaan uitgestorven, ZK: zeer
kleine populatie (enkele adulten), K: kleine populatie (enkele tientallen adulten),
S: populatie met vele tientallen tot honderden adulten)

Klasse Gebied Toestand populatie Klokjesgentiaan
R Buitengoor K
R Goor ZK
R ’s Gravendel ZK
R Kauwbosstraat K
R Korhaan ZK
R Tielenhei K
R Wolfsven ZK
R Ziepbeek S
R Zwarte heide S
H De Maten K
H Hei van Van Damme ZK
H Hoge Mierdse Heide ZK
H Kalmthoutse heide S
H Koeiven U
H Meerseldreef ZK
H Ronde Put ZK
P Elsakker ZK
P Gerhagen ZK
P Goorken K
P Kattenbosserheide U
P Klein Schietveld ZK
P Koemook ZK
P Langdonken K
P Moensweyer U
P Neerharenheide K
P Plat-Holven U
P Riebos K
P Slangebeekbron K
P Tenhaagdoornheide K
P Vriesput ZK
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a. b.

Fig. 7.6 – Frequentieverdeling (uitgedrukt als %) van het aantal stengels per plant (a) en het aantal knoppen per
stengel (b) voor de Ziepbeek in 1999. Totale steekproef van het aantal stengels staat vermeld.

HUIDIGE TOESTAND VAN HET GENTIAANBLAUWTJESSYSTEEM - Alle onderzochte
habitatplekken behoren tot de vegetaties van hoogveenbulten en natte heiden, inclusief
rompgemeenschappen met een dominantie van pijpenstrootje. Gebieden met actuele populaties
van het gentiaanblauwtje waren gemiddeld minder vergrast (lagere bedekking pijpenstrootje en
minder strooisel) en hadden meer nectar beschikbaar (gewone dophei, struikhei) dan gebieden
waar dit blauwtje recent uitstierf.  Er was ook een trend voor meer naakte bodem in gebieden met
gentiaanblauwtjes.
Naast de optimale waardmier M. ruginodis, vonden we ook aanwijzingen dat M. scabrinodis en M.
rubra als secundaire waardmieren kunnen optreden. Nader onderzoek hiervoor loopt nog.
Habitatplekken met gentiaanblauwtjes hadden tussen 10 – 43 mierennesten/100 m2 waarvan
gemiddeld 7 nesten tot een van de drie waardmiersoorten behoorden, en 3 nesten/100 m2 tot de
optimale waardmier. Gebieden verschilden sterk in densiteit van waardmieren en in het aandeel
waardmiernesten van de lokale mierenfauna. Ook tussen de onderzoeksjaren verschilde deze
densiteit sterk binnen en tussen gebieden ; het uitblijven van consistente verschillen tussen de
jaren toont dat lokale invloeden naast meer algemene invloeden (bv. weer) hierbij van belang zijn.
De vegetatiekenmerken (bv. mate van dominantie van pijpenstrootje) hingen samen met de
densiteit aan waardmieren. Er was een trend dat gebieden met gentiaanblauwtjes hogere
densiteiten aan waardmieren hadden dan gebieden zonder gentiaanblauwtjes (uitgestorven
populaties of potentiële gebieden).
Gebieden met gentiaanblauwtjes telden <20 tot >700 gentianen. Bouwkenmerken van de
klokjesgentiaan (aantal stengels per plant, aantal knoppen per stengel) varieerden aanzienlijk
tussen de gebieden ; zandige bodems met regelmatige verstoring (bv. branden) hebben
overwegend éénstengelige, kleine gentianen, terwijl minder verstoorde, vaak venige vegetaties
minder, maar grotere, meerstengelige gentianen met meer knoppen hebben. De mate van
verjonging verschilde ook duidelijk tussen de gebieden. Grote grazers (bv. koeien, pony’s) kunnen
een beduidend deel van (belegde) klokjesgentianen afvreten. De meeste gebieden met
gentiaanblauwtjes hadden één of slechts enkele bevolkte habitatplekken. Veel van de gebieden
zonder gentiaanblauwtjes hebben (zeer) kleine gentianenpopulaties.
De populatiegrootte van de adulte gentiaanblauwtjes wordt voor drie gebieden als klein geschat
(<100), en slechts een populatie is groot (>500) ; de andere tellen 150-250 vlinders (in 1999). Het
aandeel van gentianen dat belegd wordt en de spreiding van eitjes binnen en tussen planten
varieerde aanzienlijk tussen de gebieden met het aanbod van planten en de popualtiegrootte van
de vlinders. In sommige gebieden blijkt het aandeel geschikte planten gelimiteerd. Adulte
gentiaanblauwtjes bleken honkvast, maar kunnen toch soms grotere afstanden overbruggen (1 tot
1,5 km). Dichte dennenbossen vormen een duidelijke rem voor verplaatsingen, maar geen
absolute barrière.
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8 HOOFDSTUK 8.
KNELPUNTEN VOOR HET BEHOUD VAN HET

GENTIAANBLAUWTJE

8.1 KNELPUNTEN EN ONDERLIGGENDE PROCESSEN

De fundamentele knelpunten die de overleving van het gentiaanblauwtje in Vlaanderen op korte
termijn (5-10 jaar) en vooral op middellange termijn (20-30 jaar) erg bemoeilijken, en waarschijnlijk
hypothekeren, zijn: 1) het kleine aantal nog aanwezige populaties, 2) de geringe populatiegrootte van
de meeste restpopulaties, en 3) de hoge mate van versnippering van de meeste restpopulaties (kleine
oppervlakten bevolkt habitat en grote onderlinge afstanden) en habitatplekken. Deze knelpunten staan
niet los van elkaar en zijn het resultaat van een reeks negatieve invloeden (oorzaken en mogelijke
oorzaken) die we verder in dit deel bespreken. Het achteruitgaan en uiteindelijk uitsterven van een
lokale populatie is een cascadeproces waarbij verschillende factoren tegelijk of achtereenvolgend een
negatieve invloed hebben. Verschillende factoren kunnen elkaar bovendien versterken. Het naderhand
achterhalen van de hoofdoorzaak (of specifieke combinatie van oorzaken) van het uitsterven van een
bepaalde populatie is niet eenvoudig, en vaak zelfs niet mogelijk. Wel kunnen we globaal het relatieve
belang van verschillende (mogelijke) oorzaken voor de sterke achteruitgang van het gentiaanblauwtje
evalueren. Fig. 8.1 geeft een schematisch overzicht van de knelpunten voor het gentiaanblauwtje, met
inbegrip van de bijhorende milieudrukken of oorzaken van de sterke achteruitgang van deze vlinder.

Fig. 8.1 – Vereenvoudigd schema van de knelpunten die leiden tot de slechte toestand van het
gentiaanblauwtjessysteem in Vlaanderen. De verschillende milieudrukken en menselijke activiteiten
kunnen een directe of een indirecte invloed hebben op de toestand van het gentiaanblauwtje.

Het feit dat herstellende maatregelen voor het gentiaanblauwtjessysteem vaak pas na meerdere jaren
een gunstig effect hebben (bv. plaggen), kan ook als een knelpunt, of tenminste een belangrijk
aandachtspunt, gezien worden. Deze bekommernis moet leiden tot een snelle implementatie van de
voorgestelde maatregelen. De slechte basismilieukwaliteit in Vlaanderen baart ernstige zorgen voor
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het overleven van erg kwetsbare habitats zoals natte heide, heischrale graslanden en hoogveen in het
algemeen, en het leefgebied van het gentiaanblauwtje in het bijzonder. Dit habitat is zowel voor
verdroging, verzuring en vermesting gevoelig. De invloed van gepaste beheersvormen is essentieel
voor het behoud van de habitat, maar door deze milieudrukken kunnen de effecten veranderen (bv.
snellere vergrassing leidt tot hogere frequenties van verschralingsbeheer). Het niet of onvoldoende
halen van milieudoelen, zal op korte tot middellange termijn het bereiken van meerdere natuurdoelen
kunnen bemoeilijken of verhinderen (Reijnen et al. 2000). 

8.1.1 Weinig populaties: beperkte mogelijkheden voor risicospreiding

De Vlaamse verspreiding van het gentiaanblauwtje is in de loop van de 20ste eeuw sterk afgenomen,
en ook in de jaren ’90 verdween nog bijna de helft van de resterende populaties (van 22 in 1990 naar
12 in 2000). Vlaanderen telt thans 12 populaties verspreid over 9 gebieden. Eén hiervan is bovendien
het resultaat van een particuliere herintroductie nadat de natuurlijke populatie in 1995 was
uitgestorven. De overlevingsrisico’s zijn met andere woorden slechts in beperkte mate ruimtelijk
gespreid; iedere individuele populatie telt voor bijna 10% van het totale aantal Vlaamse populaties. Als
er bijvoorbeeld door een of andere calamiteit (bv. forse neerslag in zomer – zie verder) of door een
misverstand bij het uitvoeren van beheersmaatregelen (bv. Wynhoff 1998) wat misloopt in een enkele
populatie, is dat meteen van belang voor de verdere overlevingskansen van de soort op Vlaams of
Belgisch niveau. 

De Vlaamse verspreiding van de klokjesgentiaan is ook sterk verminderd. Bovendien dient
onderstreept te worden dat in tegenstelling tot de blauwtjes, gentianen nog meerdere jaren in een
ongeschikt geworden gebied aanwezig kunnen blijven, zonder dat er echter verjonging optreedt.
Dergelijke populaties hebben weinig toekomstperspectief. De beoordeling van de
verspreidingstoestand van de klokjesgentiaan dient dus de leeftijdsopbouw in rekening te brengen. De
aanwezigheid van enkele adulte, bloeiende planten alleen is onvoldoende. Slechts 6 gebieden
herbergen thans een middelgrote (> 500) tot grote populaties (>1000 planten) van de klokjesgentiaan
(Groot Schietveld, Hageven, Liereman, Sonnisheide, Fonteintje, Ziepbeek). Het achteruitgaan en
verdwijnen van klokjesgentianen heeft bijgedragen tot de slechte huidige toestand van het
gentiaanblauwtje. 

Nederland telt nog 82 populaties  van het gentiaanblauwtje (Tabel 8.1). Rekening houdend met de
oppervlakte van de betrokken provincies scoort Nederland hoger dan Vlaanderen (0,67  vs. 0,22
populaties/100 km2). Maar ook in Nederland wordt de toestand van het gentiaanblauwtje als
zorgwekkend beoordeeld (Wallis de Vries et al. 2000).  

Tabel 8.1 -  Vergelijking tussen Nederland en België van het aantal en de dichtheid van
de populaties per provincie. Nederlandse gegevens over het aantalpopulaties op basis
van Wallis de Vries et al. (2000).

Aantal populaties Aantal populaties/100 km²

Nederland

Drenthe 34 1,26
Overijssel 19 0,56
Utrecht 16 1,11
Noord-brabant+Limburg 13 0,18

België

Antwerpen 4 0,14
Limburg 8 0,33
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Er zijn in Vlaanderen geen populaties meer die op heischrale graslanden of blauwgraslanden leven. De
laatste populatie was deze van een wegberm in Zonhoven (Kauwbosstraat). Klokjesgentianen kunnen
grotere dichtheden bereiken in dergelijke schraalgraslanden dan in vochtige heiden (Wallis de Vries et
al. 2000). 

8.1.2 Kleine populaties: demografische en genetische problemen

Van gentiaanblauwtjes is bekend dat ze soms vele jaren in een kleine habitatplek kunnen overleven
(bv. LSPN 1987; Tax 1989). Dat kan alleen maar als er in die kleine plek een voldoende overlap is
tussen de lokale verspreiding van gentianen en waardmiernesten. Op een wat langere tijd is het
voortbestaan van zo’n enkele, geïsoleerde habitatplek hoogst onzeker; dit geldt vooral wanneer er een
verandering optreedt in de vegetatie- of habitatkwaliteit (bv. successie, overstroming). Het fysiek
verdwijnen van habitat heeft logischerwijs geleid tot minder en kleinere populaties. Daarnaast doet een
reductie van de habitatkwaliteit de draagkracht van een gebied voor het gentiaanblauwtje dalen. Het
overgrote deel van voormalige natte heiden en schraalgraslanden heeft momenteel een ander
landgebruik (vooral landbouw, bebossing, bebouwing). Natte heide werd nog meer ontgonnen dan
droge heide (Roos et al. 2000). Kleine populaties zijn enerzijds gevoeliger voor demografische
schommelingen (die tot uitsterven kunnen leiden), en anderzijds voor genetische problemen dan grote
populaties.   

Kwaliteitsverlies binnen habitats kan zich op verschillende wijzen manifesteren: te weinig gentianen,
overwegend kleine groeivormen van de gentianen, verouderde gentiaanpopulaties, te weinig of te
kleine waardmierkolonies en/of een gering nectaraanbod. Deze factoren hangen in belangrijke mate
samen met ongunstige ontwikkelingen in de vegetatiestructuur ten gevolge van verschillende
milieudrukken (verdroging, vermesting) en van het uitblijven van (geschikt) beheer om de successie
tegen te gaan. Onvoldoende afgestemd beheer kan de populatiegrootte van de gentianen en de
blauwtjes verder verkleinen. 

De huidige populaties van het gentiaanblauwtje tellen enkele tientallen tot honderden adulten.
Computersimulaties tonen dat - tenminste voor vlinders met plantenetende rupsen - populaties van
50 individuen nooit duurzaam zijn, en pas vanaf meerdere honderden tot duizenden individuen pas
een erg kleine kans hebben om door toevalsfluctuaties uit te sterven (Hanski & Thomas 1994). Vooral
de populatie van de Withoefse Heide is erg klein en dus kwetsbaar. Met uitzondering van het
Fonteintje, zitten alle populaties in de grootte-orde van 100-200 individuen. Voor de populaties
waarvoor we voor de twee studiejaren over volledige tellingen beschikken, is vooral de terugval in
populatiegrootte voor Sonnisheide opmerkelijk. Bovendien bevindt deze populatie zich op een kleine
ruimte die onder sterke druk staat (zie verder). De populatie van de Visbedden kon om
veiligsheidsredenen (Militair schietterrein, zie Hoofdstuk 2) niet onderzocht worden; we kunnen de
populatiegrootte dan ook niet inschatten. 

Merk op dat de cijfers van onze eitellingen (Hoofdstuk 7), met de juiste achtergrondkennis dienen
geïnterpreteerd te worden. In het Vlaamse natuurbehoud zijn vele faunistische referentiekaders m.b.t.
populatiedynamiek vaak gebaseerd op kennis van of ervaring met vertebraten (bv. vogels). Vele
honderden of duizenden eitjes in een gebied lijken dan veel. Maar het gentiaanblauwtje is een insect
en heeft in vergelijking met een vogel, een veel kortere generatietijd en adulte levensduur, een per
capita veel hogere eiproductie, en een veel sterkere invloed van klimatologische omstandigheden. De
overlevingskansen voor een juveniel gentiaanblauwtje zijn vele malen kleiner dan deze van een jonge
vogel. Insecten hebben in de regel meer grillige populatieschommelingen dan bv. vogels. Een
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duurzame populatie roerdompen dient minstens 30 broedparen in een gebied van 350 ha habitat te
tellen (Verboom et al. 1997), maar een vlinderpopulatie van 30 wijfjes heeft nauwelijks of geen kansen
op een duurzaam bestaan (Hanski & Thomas 1994). Deze intrinsieke verschillen tussen taxonomische
groepen (en soorten) dient men steeds voor ogen te houden bij de beoordeling van populatiegroottes
in termen van overleving van de populaties.    

8.1.2.1 Demografische problemen van kleine populaties

Kleine populaties zijn gevoeliger om door toevallige demografische schommelingen uit te sterven dan
grote populaties. Voor een bespreking van deze problematiek bij dagvlinders verwijzen we naar Maes
& Van Dyck (1999).  

Zeer grote - en dus “veilige”- populaties van het gentiaanblauwtje zijn in heel NW-Europa erg
zeldzaam en waarschijnlijk veel zeldzamer geworden (LSPN 1987), en zijn in Vlaanderen niet (meer)
aanwezig. Geschikte habitats kunnen zich ook van nature als kleinere entiteiten voordoen, bv. als een
mozaïek van natte heide-elementen in een meer gevarieerd en structuurrijk heide- en boslandschap of
als stroken rond vennen. Het is bij dagvlinders – maar ook bij andere organismen – een bekend
gegeven dat meerdere naburige habitatplekken met kleine tot middelgrote populaties samen wel een
duurzaam, “veilig” functioneel geheel kunnen vormen; dat is een metapopulatie. De duurzaamheid zit
dan niet op het niveau van een individuele habitatplek en bijhorende subpopulatie – want die heeft een
redelijke kans om (tijdelijk) uit te sterven – maar op het niveau van het geheel. De overleving van een
subpopulatie kan sterk afhangen van het aantal migranten dat van naburige plekken binnenkomt (zgn
‘rescue-effect’). Vier actueel bevolkte gebieden hebben slechts één habitatplek (zie Hoofdstuk 7), en
zijn voor hun overleving alleen aangewezen op de lokale demografie, dus zonder inbreng via
immigratie.    

Het is erg waarschijnlijk dat de huidige populaties in het (recente) verleden deel uitmaakten van lokale
netwerken (of metapopulaties), maar nu gereduceerd zijn tot aparte kleine populaties of kleine delen
van netwerken. Dat leidt tot een verhoogde snelheid voor het lokale uitsterven van (sub)populaties, die
niet of tenminste niet voldoende gecompenseerd wordt door herkolonisatie omdat de
kolonisatiesnelheid verlaagde. Dit kan leiden tot verdere negatieve trends voor groepen van
plaatselijke, naburige populaties. Dit vormt een belangrijk knelpunt. 

8.1.2.2 Genetische problemen van kleine populaties

In kleine en geïsoleerde populaties is de kans groot dat (nauwverwante) gentiaanblauwtjes met elkaar
paren en nakomelingen krijgen (inteelt). Of er van nature een onderdrukking van de invloed van inteelt
optreedt, doordat nakomelingen van meer nauw verwante vlinders een geringer voortplantings- en
overlevingssucces hebben (zgn. ‘inbreeding depression’), is niet bekend. Het door puur toeval
veranderen van de genetische variatie in een populatie (genetische drift) wordt groter in kleinere
populaties. Door genetische drift, maar ook door mogelijke verschillen in lokale aanpassingen onder
invloed van selectie, kan verwacht worden dat de Vlaamse populaties van het gentiaanblauwtje
onderling sterk gedifferentieerd zijn. Denk in dit verband ook aan mogelijke genetische verschillen
m.b.t. waardmiergebruik (Gadeberg & Boomsma 1997 – Hoofdstuk 3). Dit zijn ondermeer
aandachtspunten bij eventuele herintroductie en translocatie. In sommige, ondertussen uitgestorven
populaties (bv. het Goor), werd zonder succes getracht om de lokale populatie “te versterken” met
gentiaanblauwtjes uit een andere populatie. Hoewel milieufactoren dit kunnen verklaren, kunnen
genetische factoren hierbij ook een rol spelen.  
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Van een geringere genetische variatie wordt aangenomen dat het de overleving op langere termijn kan
benadelen. De “genetische toestand” van het gentiaanblauwtje werd in dit onderzoek niet bestudeerd.
De twee methoden die daartoe mogelijk zijn (enzyme-electroforese en DNA-technieken), stellen ieder
praktische problemen. Voor enzyme-electroforese dienen adulte vlinders verzameld en gebruikt te
worden (minimaal 20-30 individuen per populatie), hetgeen voor deze bedreigde soort niet
aanvaardbaar is. DNA-technieken kunnen in principe uitgevoerd worden met stukjes uit de vleugel
(Lushai et al. 2000) of met juveniele stadia (eitje of rups), maar er zijn thans geen genetische merkers
beschikbaar. De ontwikkeling van dergelijke soortspecifieke merkers kan veel tijd en middelen in
beslag nemen, en dit kan sterk tussen taxa verschillen (Nève & Meglécz 2000).    

8.1.3 Populaties in sterk versnipperd habitat: remmen op uitwisseling en spontane
herkolonisatie

Gebieden waarvan de populatie plaatselijk uitstierf - hoewel nog geschikt habitat aanwezig is -
kunnen in theorie opnieuw bevolkt worden door immigratie vanuit naburige populaties. De afstanden
tussen de gebieden die door het gentiaanblauwtje bevolkt worden, zijn echter veel groter dan het
maximale dispersiebereik van deze soort (1-1,5 km – Hoofdstuk 7), zodat spontane uitwisseling of
eventuele herkolonisatie na uitsterven tussen gebieden en populaties, uitgesloten is. De populaties
binnen het gebied van de Zwarte Beek (Fonteintje, Panoramaduinen, Matthiashoeve en Katershoeve)
vormen hierop een uitzondering, maar de overige populaties liggen volledig geïsoleerd van elkaar. In
slechts een beperkt aantal gevallen zou het herstel van tussenliggend habitat verschillende gebieden
opnieuw in verbinding kunnen stellen met elkaar. Fig. 8.2 toont bv. de afstanden tussen de habitats in
en rond de Liereman in de huidige situatie en na herstel van tussenliggend habitat. In de meeste
gevallen is er alleen binnen een gebied – in het geval er meerdere habitatplekken zijn – mogelijkheid
tot succesvolle uitwisselingen.
 
Succesvolle dispersie en (her)kolonisatie is erg belangrijk voor het behoud en herstel van duurzame
netwerkpopulaties, maar wordt niet alleen beperkt door grote afstanden. De aard van het
tussenliggend landschap speelt hierbij ook een rol. Ons mobiliteitsonderzoek suggereert dat dichte
dennenbossen die de habitatplekken vaak omringen wel een rem voor verplaatsingen vormen, maar
geen onoverkomelijke barrière. Voor het behoud op kortere termijn kan de afremmende invloed van de
directe omgevingsmatrix rond een habitatplek, een knelpunt vormen. Wanneer een populatie echter
slechts over één habitatplek beschikt en geen naburig geschikt habitat heeft, kan een dergelijke
barrière nuttig zijn totdat voldoende geschikt habitat in de buurt werd hersteld of gecreëerd. De
vlinders hebben dan een hogere kans op binnen de habitatplek te blijven; elke emigratie zou een
verlies impliceren. De populatie van de Sonnisheide bevindt zich in belangrijke mate in zo’n situatie,
en mist een barrière in de richting van het aangrenzende, intensieve landbouwgebied. 
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a.

b.

Fig. 8.2 - Kaartje van de (on)overbrugbare afstanden tussen bevolkte en potentiële gebieden in en rond
de Liereman. Groene pijlen vallen binnen het dispersiebereik, oranje pijlen niet. a) Actuele situatie, b)
Situatie indien twee bijkomende habitatplekken geschikt gemaakt kunnen worden voor het
gentiaanblauwtje.
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8.1.4 Ruimtelijke afstemming van de verschillende componenten van het
gentiaanblauwtjessysteem

Een duurzame populatie van het gentiaanblauwtje is afhankelijk van voldoende aantallen (grote)
gentianen en (grote) waardmierkolonies, die bovendien een voldoende mate van ruimtelijke overlap
hebben (cfr. 3.5). Wanneer het aantal waardmieren nabij gentianen sterk afneemt, daalt de draagkracht
van het gebied voor de vlinder drastisch. Hierdoor kunnen zelfs gentiaanrijke gebieden hun populatie
blauwtjes kwijtspelen. Dit vormt een plausibele verklaring voor het verdwijnen van het
gentiaanblauwtje in bijvoorbeeld de Ziepbeek waar een grote gentianenpopulatie aanwezig is, maar
waar de optimale waardmier (M. ruginodis) slechts in lage dichtheden voorkomt. Zoals ook hoger
aangegeven, kan zelfs een kleine populatie gentiaanblauwtjes relatief lang overleven als de overlap van
waardplanten en –mierennesten voldoende hoog is. 

Onder invloed van milieudrukken en/of beheersinvloeden kunnen zowel de aantallen, als de mate van
ruimtelijke overlap tussen waardplant en waardmier afnemen. De mierenkolonies zijn relatief mobiel
en reageren snel, terwijl de ruimtelijke reactie van de sedentaire en langlevende gentianen pas later
komt. Als de aanwezigheid van gentianen wordt teruggedrongen tot enkele plekjes in plaats van
langsheen een gradiënt van microcondities, wordt de kans op ruimtelijke overlap gereduceerd. Grote
gebieden met een voldoende grote variatie van condities waarin gentianen voorkomen, bieden dan ook
de beste perspectieven m.b.t. risicospreiding en buffering (bv. in het geval van calamiteiten, zoals
extreme weersomstandigheden). Omgekeerd, vormt de afwezigheid van een dergelijke spreiding een
knelpunt voor de duurzame overleving, die ook overleving in afwijkende jaren moet mogelijk maken,
en dus bufferen. Kleine populaties van het gentiaanblauwtje in te kleine habitatrestanten die geen
brede waaier van condities hebben waarin de klokjesgentianen en waardmieren kunnen leven, worden
uiterst kwetsbaar, bijvoorbeeld voor tijdelijke overstromingen, bv. na hevige zomerse regenbuien. We
komen daar verder op terug.  
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8.2 OORZAKEN EN MOGELIJKE OORZAKEN VAN DE ACHTERUITGANG VAN
HET GENTIAANBLAUWTJESSYSTEEM

De opgesomde knelpunten voor de populaties van het gentiaanblauwtje zijn het resultaat van een
samenspel van verschillende factoren die elkaar op complexe wijze beïnvloeden. Voor de relaties met
de diverse milieudrukken volgen we de thematische aanpak zoals gebruikelijk is in het Vlaamse
natuur- en milieubeleid (bv. MIRA-rapporten). Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen
negatieve invloeden inzake habitatkwantiteit en –kwaliteit. Sommige invloeden werken rechtstreeks in
op het gentiaanblauwtje, maar velen ook via de andere soorten in het gentiaanblauwtjessysteem, in het
bijzonder de waardplant en waardmieren (zie Fig. 8.1). Merk evenwel op dat er voor het begrijpen van
specifieke druk-respons relaties binnen het gentiaanblauwtjesssysteem, nog heel wat specifieke
kennis ontbreekt. Naast de combinatie van verlies van leefgebied en de invloed van
milieuverontreiniging, speelt het uitblijven van gepast beheer een belangrijke rol. Door de toenemende
invloed van milieuvervuiling en uitblijven van beheer ontwikkelden de vegetaties met een afwisseling
van open en meer begroeide delen tot dichte vegetaties met een egale bedekking van pijpenstrootje.
Voormalige bloemrijke heischraalgraslanden houden onder deze druk vaak alleen nog een dominantie
van pijpenstrootje en wat heide over (Roos et al. 2000).  De ecologie van het gentiaanblauwtje laat zien
dat deze vlinder erg gevoelig is voor verdroging, in combinatie met verzuring en vermesting (cfr.
Hoofdstuk 3; Roos et al. 2000). 

8.2.1 Verlies en versnippering van habitats

Veranderingen in het landgebruik hebben de beschikbaarheid en de oppervlakte van de geschikte
leefgebieden voor het gentiaanblauwtje drastisch doen afnemen. In heel Europa wordt dit als de
belangrijkste oorzaak van de slechte toestand van de soort beschouwd (Munguira & Martin 1999). Het
leeuwedeel van natte heiden, heischraalgraslanden en veengebieden werd reeds ontgonnen voor
andere vormen van landgebruik (vooral weilanden en akkerbouw, en bebossing met naaldhout). Het
huidige Vlaamse heideareaal omvat tussen 10300-13000 ha (ca. 1% van de totale oppervlakte)
waarvan 12% tot de natte heide behoort (De Blust et al. 1996). De recente evolutie van een steekproef
heide (410 ha) toont dat habitatverlies voor dit biotooptype ook in de jongste decennia onverminderd
doorgaat; het areaal nam tussen 1978 en 1997 met 59% in oppervlakte af (De Blust et al. 1999). Een
deel hiervan kreeg een landbouwgebruik en het grootste deel werd bebost. Nadat het grootste deel
van dit biotoop reeds verdween ten behoeve van de landbouw, zijn het achterwege blijven van beheer
of actieve bebossing een belangrijke oorzaak van het verder verdwijnen van dit habitat.    

Het verdwijnen van een aanzienlijke hoeveelheid habitat, brengt het probleem van versnippering of
fragmentatie met zich mee; de restgebieden zijn kleine entiteiten die verder van elkaar verwijderd zijn
met vaak een sterk gewijzigd landschap tussen de fragmenten. De problemen van habitatverlies en
versnippering zijn voor vele gespecialiseerde dagvlinders een belangrijk knelpunt; voor een bespreking
verwijzen we naar Maes & Van Dyck (1999). Naast de directe invloed van versnippering op de
demografie en populatiedynamiek van het gentiaanblauwtje, zijn er ook indirecte invloeden van
versnippering en isolatie via de andere organismen waarmee deze soort te maken heeft. We denken
dan in de eerste plaats aan de invloed van versnippering op de klokjesgentiaan die ook een zwakke
verspreidingscapaciteit heeft (Oostermeijer 1996b). Maar ook hier spelen indirecte factoren; kleine,
meer geïsoleerde plekken natte heide krijgen minder bezoek van hommels die belangrijke bestuivers
van de klokjesgentiaan zijn (Petanidou et al. 1995; Oostermeijer et al. 1998). Hierdoor vindt meer
zelfbestuiving plaats of - bij planten die die dit niet kunnen - minder bestuiving waardoor minder
zaad geproduceerd wordt. Dit zorgt voor een terugval in het voortplantingssucces en laat op termijn
de uitsterfkansen voor een gentianenpopulatie toenemen (zie o.a. Morgan 1998). Over randeffecten in
meer versnipperde habitats is weinig specifieke kennis over het gentiaanblauwtjessysteem
beschikbaar.
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8.2.2 Uitblijven van successie-dynamiek in de vegetatie

8.2.2.1 Afwezigheid van beheer

De habitat van het gentiaanblauwtje kent in Vlaanderen erg weinig plaatsen waar de geschiktheid lange
tijd behouden blijft, zonder dat de successie door middel van beheer wordt tegengewerkt.
Voorbeelden van omstandigheden waar de natuurlijke dynamiek en processen dit wel (langer) mogelijk
maken, zijn randen van hoogveengebieden en oevers van voedselarme vennen (Schaminée 1995).
Zonder beheer ondervinden de meeste vochtige heidevegetaties in toenemende mate vergrassing
(vooral pijpenstrootje), struweelvorming (bv. wilde gagel), en bosontwikkeling met voornamelijk zachte
berk, sporkehout, zomereik en grove den. Bovendien gebeurt de vegetatieontwikkeling (successie)
sneller (hogere biomassa-productie) onder toenemende invloed van vermesting (bv. atmosferische N-
depositie) en verdroging. Als beheer jarenlang uitblijft, is een meer ingrijpend herstelbeheer nodig om
habitats op termijn weer kansen te bieden voor het gentiaanblauwtjessysteem. Het opstarten van
bijvoorbeeld begrazingsbeheer alleen kan dan onvoldoende zijn omdat grazers vaak stukken met
dense strooiselpakketten en struwelen mijden en andere plekken mogelijk te intensief zullen
begrazen. Naast de dominante invloed van het verlies en versnippering, wordt het achterwege blijven
van het beheer gedurende de laatste decennia in heel Europa (inclusief België) als het belangrijkste
knelpunt voor heidegebieden beschouwd (Rebane & Wynde 1997), en dit geldt in het bijzonder voor de
habitats van het gentiaanblauwtje (Munguira & Martin 1999). Hoewel de waardmieren ook onder
bossen kunnen voorkomen, zal de klokjesgentiaan door de toenemende beschaduwing, de dikker
wordende strooisellaag en de toenemende voedselrijkdom stilaan steeds moeilijker kunnen groeien en
kiemen en op termijn uit het systeem verdwijnen. Omdat de waardmieren en in het bijzonder de
optimale waardmier M. ruginodis, ook in bossen kunnen leven, kunnen geplagde plekken die aan een
bos grenzen ook van daaruit geherkoloniseerd worden. 

8.2.2.2 Ongeschikt en onvoldoende afgestemd beheer

Traditioneel werden heidegebieden voor verschillende economische functies (o.a. brandstof-
voorziening, beweiding, verzamelen van stalstrooisel) op kleine schaal beheerd. Afhankelijk van de
doelen, mogelijkheden en lokale gebruiken werd daartoe gemaaid met diverse zeisen, strooisel
gekapt, zoden geplagd, vegetatie begraasd of afgebrand. Voor een bredere bespreking van het gebruik
en beheer van de (vochtige) heide verwijzen we naar o.a. De Blust & Schneiders (1989), Beije et al.
(1994), De Blust & Slootmaekers (1997), en Burny (1999). Het ruimtelijk diverse, kleinschalig beheer
van heidegebieden werd in de loop van de 20ste eeuw aanvankelijk geleidelijk en later sneller verlaten
in het voordeel van andere landbouwtechnieken en andere vormen van landgebruik. Wellicht is het
begrazen van heideterreinen nog het langst toegepast (Rebane & Wynde 1997). Het traditionele beheer
van vochtige heidegebieden omvatte vele, kleinschalige vormen van verstoring (o.a., plaggen, schapen
of koeien hoeden, turf steken, strooisel inzamelen, pollen uitsteken,  karresporen) die een gunstige
invloed hebben op kieming voor de klokjesgentiaan en interessante nest- of foerageerplaatsen voor de
waardmieren.   

Een belangrijk aandeel van de actuele vochtige heidegebieden worden beheerd vanuit een
natuurbehoudsvisie, en voor andere gebieden groeien extra mogelijkheden (bv. beheer in militaire
gebieden i.s.m. afdeling Natuur en afdeling Bos & Groen o.a. via KNOP’s - Kamp
NatuurOntwikkelingsPlannen). Toch blijft het kritisch zoeken naar gepaste beheersregimes een
permanente zorg. Een systeemgericht beheer om successie tegen te gaan zonder expliciete
afstemming op de noden van het gentiaanblauwtjessysteem, biedt geen garanties en is bovendien vaak
moeilijk te realiseren in kleine gebieden die onder belangrijke milieudruk staan.  
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8.2.2.3 Beheersconflicten met andere doelsoorten 

Het uitvoeren van een natuurbeheer dat geënt is op de noden van bv. vogels of hogere planten, hoeft
geen garanties te bieden voor het beheer van dagvlinders, in casu het gentiaanblauwtje (Thomas
1994). De jongste jaren groeit het inzicht dat de uitwisselbaarheid van de informatie-inhoud voor
natuurbeheer (en –inrichting) tussen taxonomische groepen vaak beperkter is dan lang werd (wordt)
gedacht (Simberloff 1998; Van Dyck et al. 1999). Uiteraard geldt hier ook het omgekeerde; wanneer
een gebied optimaal beheerd wordt in functie van het gentiaanblauwtjessysteem hoeft dit niet te
impliceren dat alle andere lokale soorten per se bevoordeeld worden. Dit betekent evenwel niet
noodzakelijk dat het combineren van verschillende doel- of aandachtssoorten binnen een zelfde
gebied noodzakelijkerwijs tot beheersconflicten leidt, maar eerder tot complimentaire maatregelen. De
Onderzoeksgroep Dierenecologie ontwikkelt momenteel – in opdracht van afdeling Natuur van de
Vlaamse Gemeenschap - een concept voor het opstellen en toepassen van multi-soortenreeksen voor
de planning en evaluatie in het Vlaamse natuurbehoud. Binnen een praktijkvoorbeeld binnen deze
onderzoeksopdracht wordt ondermeer de rol van het gentiaanblauwtje als biodiversiteitsindicator voor
vochtige heidebiotopen expliciet getoetst (Brichau, Maes & Van Dyck, in voorbereiding).  

8.2.3 Vermesting

Natte heiden, heischraalgraslanden en veengebieden zijn typisch voedselarme of oligotrofe
gemeenschappen. De habitat van het gentiaanblauwtje behoort dan ook tot de meest kwetsbare
biotopen voor veranderingen en verstoringen door verhoogde beschikbaarheid van nutriënten (vooral
stikstof- en fosfaatverbindingen), vermesting dus. Voor stikstof bedraagt de kritische nutriëntenlast
voor een natte heide 17-22 kg N/ha/jaar (Bobbink & Roelofs 1995a, b; De Vries et al. 1995). Globaal
genomen liggen alle actueel populaties in regio’s met een hogere stikstofdepositie (Hoofdstuk 5). Dit
knelpunt is het meest uitgesproken voor de populaties in de Noorderkempen (Liereman, Zwart Water)
waar alleen de gemiddelde stikstofdepositie van de regio door sterk verhoogde ammoniumemmissies
vanuit de landbouw reeds het dubbele van de kritische nutriëntenlast voor een natte heide bedraagt
(nl. 40-50 kg N/ha/jaar – cijfers VITO 1999 in Vanongeval et al. 1999). Het MINA-plan 2 heeft als
doelstelling om de gemiddelde stikstofdepositie tot 27 kg N/ha/jaar te brengen als een eerste stap
naar de natuurgerichte streefwaarden. Vlarem II stelt, op zeer lange termijn, een streefwaarde voorop
van 5,6 kg N/ha/jaar om tot een meer natuurlijke soortensamenstelling in heide op zandgrond en
venen te komen (Vanongeval et al. 1999).

8.2.4 Verdroging

Vele typische soorten van natte heide en veengebieden zijn afhankelijk van een hoge en stabiele
grondwaterstand. Niet alleen verdroging, maar ook een verhoogde dynamiek in de watertafelniveaus
kan een sterke invloed op de vegetatie van deze biotopen hebben. Vooral pijpenstrootje en wilde gagel
zijn bestand tegen dergelijke schommelingen en zullen door de tijdelijke, betere verluchting van de
bodem – hetgeen tot meer mineralisatie van de bodem leidt – grotere en sneller groeiende vormen
opleveren. Dit biedt een concurrentieel betere positie tegenover tal van andere soorten die niet of
minder van dergelijke condities kunnen profiteren. 

Voor Vlaanderen zijn er geen systematische gegevens over de verdrogingstoestand van vochtige
heiden (en hoogvenen) beschikbaar. In Nederland vertonen ca 90% van de gebieden met deze biotopen
matige tot sterke verdrogingsverschijnselen (Roos et al. 2000). Verdrogingsproblemen kunnen in natte
heiden enerzijds veroorzaakt worden door het direct op- of wegpompen van water in de nabije
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omgeving (bv. ten behoeve van de drinkwatervoorziening of landbouw) of ook wegzijging van water uit
de natte heide of veen door o.a. inrichtingen en landgebruik die drainerend werken (bv. Sonnisheide).

Vochtige heidebiotopen (al dan niet met hoogveen-elementen) worden structureel gekenmerkt door
een micro-reliëf van slenken en bulten, hetgeen leidt tot droog-nat gradiënten, maar vooral tot een
mozaïek van droog en nat. Bij verdroging - het dalen van de grondwatertafel - daalt het aandeel
vochtige tot natte plekken in oppervlakte, en zullen alleen nog in de diepere slenken aangetroffen
kunnen worden. Als deze situatie een tijd aanhoudt zullen alleen nog gentianen kiemen, en uiteindelijk
groeien, in de slenken. Als zo’n kleine, verdroogde habitatplek vernat wordt (beheersmaatregel of felle
neerslag in zomer), is de kans groot dat er niet langer een ruimtelijke overlap op kleine schaal is
tussen de waardplant en waardmieren; de mieren zullen verhuizen waardoor de afstanden tot de
waardplant groter wordt, en bovendien kunnen de gentianen op die laagste plaatsen tijdens de cruciale
periode van adoptie onder water staan (Fig. 8.3). Dit toont dat kleine gentiaanblauwtjespopulaties dus
kunnen uitsterven na een hevig zomers onweer; dit illustreert zeer goed de uiterst kwetsbare toestand
waarin deze soort nu vaak leeft. Een langdurig hoge waterstand in de winter is waarschijnlijk niet
nefast voor de overwinterende mieren en blauwtjesrupsen maar hiervoor zijn geen specifieke gegevens
beschikbaar.

a. intact habitat b. verdroogd habitat

Fig. 8.3 – Schema van de gevolgen van vernatting (maatregel of extreme neerslag in de zomer) voor het
gentiaanblauwtje in a) een intact habitat en b) een verdroogd habitat. Vernatting van verdroogde habitats kan tot
grotere afstanden tussen klokjesgentianen en waardmiernesten leiden. Dit verlaagt de adoptiekansen van de rupsen
en verhoogt (vooral in kleine populaties) de uitsterfkansen van het gentiaanblauwtje.

8.2.5 Verzuring

Van nature is de bodem onder heidevegetaties eerder zuur, maar is er typisch behoorlijk wat
ruimtelijke variatie in de zuurtegraad binnen gebieden (bv. buffering onder invloed van kwelwater,
langs paden of waar lemig materiaal dagzoomt – Roos et al. 2000). Onder invloed van de verzurende
depositie daalt de zuurtegraad en wordt de variatie afgevlakt. Een toename van de zuurtegraad
veroorzaakt het vrijkomen van giftige, aluminium-ionen in de bodem; de verhouding Al/Ca vormt
hiervoor een goede maat (Houdijk 1993). Al/Ca is heel hoog onder grasgedomineerde percelen. De
kieming van de klokjesgentiaan verloopt minder succesvol wanneer de zuurtegraad verder zakt onder

Grondwatertafel

Waardmiernest

Klokjesgentiaan
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de optimale waarde van ph 4,5 (Houdijk 1993). De klokjesgentiaan is bovendien gevoelig voor
ammonium (Roos et al. 2000).

8.2.6 Verspreiding van vervuilende stoffen

Over de invloed op het gentiaanblauwtjessysteem en de habitat van vervuilende of toxische stoffen -
andere dan vermestende en verzurende stoffen - (bv. zware metalen, residu’s van sproeistoffen), zijn
ons niet veel specifieke relaties bekend. De klokjesgentiaan heeft wel een zekere tolerantie voor zware
metalen (zie Hoofdstuk 3). In tegenstelling tot de meeste andere planten, blijkt pijpenstrootje sneller
te groeien bij een verhoogde ozonconcentratie (Roos et al. 2000).  

8.2.7 Verandering van het klimaat

Klimaatsveranderingen zijn complexe fenomenen. De versterking van het broeikaseffect onder
menselijke invloed is lang controversieel geweest, maar wordt nu algemeen erkend als een prioritair
internationaal milieuprobleem (cfr. Klimaatconferentie van Kyoto). Ook in Vlaanderen vormt het een
van de milieuthema’s (cfr. Milieu- en natuurrapporten 1994-2000). Er bestaan voor NW-Europa
verschillende scenario’s over het veranderen van het klimaat en de verwachte effecten gedurende de
volgende decennia. Het is moeilijk om in te schatten wat de mogelijke implicaties zijn voor de
overleving van het gentiaanblauwtje en de habitat. Gezien hun nauwe relaties met
(micro)klimatologische omstandigheden, kan verwacht worden dat gentiaanblauwtjes net als andere
dagvlinders erg gevoelig zijn voor klimaatsveranderingen (Dennis 1993; Parmesan et al. 1999).  We
beperken ons hier tot enkele belangrijke kanttekeningen.

Vlaanderen ligt centraal voor de Europese noordzuid-verspreiding van het gentiaanblauwtje; eventuele
noordzuid-verschuivingen van de areaalgrenzen zullen hier niet meteen merkbare effecten hebben.
Klimaatveranderingen gaan gepaard met een toename in de frequentie en intensiteit van extreme
situaties (bv. storm, hevige neerslag) en de ruimtelijke en temporele veranderingen in de
regenpatronen (Van Rensbergen et al. 1999). Extreme neerslag in de zomerperiode kan vooral in kleine
habitatplekken het lokaal uitsterven van een populatie gentiaanblauwtjes in de hand werken. Dit kan
ook in grotere gebeiden gebeuren als door verdroging of niet gepast beheer alleen gentianen
aanwezig zijn in de laagste delen van de vegetatie (cfr. 8.2.6).

Regionale klimaatveranderingen kunnen substantieel afwijken van de globale gemiddelden;  Europa
kende afgelopen eeuw een sterkere temperatuurstijging dan het mondiale gemiddelde (Van
Rensbergen et al. 1999). De globale trend van opwarming kan bovendien lokaal ook doorbroken
worden. Recente klimaatsmodellen tonen dat door diverse complexe kettingreacties (bv. veranderen
van de golfstroom die ons klimaat nu verzacht) Vlaanderen een veel koeler en extremer weer kan
krijgen (eerder vergelijkbaar met zuidelijk Scandinavië). Onder dergelijke omstandigheden heeft het
gentiaanblauwtje meer en grotere populaties nodig om duurzaam te kunnen overleven. 

8.2.8 Directe verstoring van de soorten: vangen, verzamelen en vertrappelen

Klokjesgentiaan - Klokjesgentianen worden soms uitgegraven door verzamelaars (bv. voor het
aanleggen van natuurtuinen). Dit gebeurde zeer recent nog in een blauwgrasland in de Langdonken in
Herselt (W. Vanberghen, pers. med.). Toch lijkt dit minder vaak te gebeuren dan bijvoorbeeld bij
bepaalde orchideesoorten. Daarnaast worden, tenminste in sommige van de bestudeerde gebieden (bv.
Withoefse Heide, Ziepbeek), ook bloeiende stengels van de klokjesgentiaan door wandelaars geplukt
(pers. med. van natuurwachters, conservators en eigen waarnemingen). Aangezien het een integraal
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beschermde soort is, is dat verboden, maar de klokjesgentiaan en zijn beschermd statuut genieten bij
het brede publiek weinig bekendheid. We beschikken niet over cijfermateriaal om de omvang van het
plukken – en vooral de variatie hierin tussen gebieden – in te schatten. Het feit dat het een
meerstengelige, meerjarige plant is met een lange bloeiperiode, houdt in dat de klokjesgentiaan
waarschijnlijk niet erg gevoelig is voor de invloed van beperkt plukken. De sterke achteruitgang van de
klokjesgentiaan is zeker niet het gevolg van het verzamelen of plukken van deze planten. Afhankelijk
van de toegankelijkheid, het recreatief (mede)gebruik, en de grootte van de gentianenpopulatie van
een gebied, kan de invloed van het plukken relatief belangrijker worden. Vooral in gebieden waar de
Klokjesgentiaan alleen of hoofdzakelijk kiemings- en groeiplaatsen naast wandelpaadjes heeft, wordt
het risico van plukken voor de plant, maar vooral voor het gentiaanblauwtje (zie verder), groter. We
denken in dit verband vooral aan de Withoefse Heide en het Zwart Water. De Withoefse Heide kent
trouwens een relatief hoge recreatiedruk (picknick, honden uitlaten, fietsen en bromfietsen). Gezien de
steeds groeiende vraag naar openstelling van reservaten en natuurgebieden, mogen deze aspecten
niet uit het oog verloren worden. We herhalen hier dat een zekere verstoring door vertrappeling op
zich niet negatief hoeft te zijn, maar ook hier schaadt overdaad.

Gentiaanblauwtje - Het vangen en verzamelen van vlinders wordt – in tegenstelling tot wat soms wordt
geloofd – niet als een hoofdoorzaak van de zorgwekkende toestand van vele dagvlindersoorten erkend
(Maes & van Dyck 1999). Deze vaststelling sluit evenwel niet uit dat populaties die door andere
oorzaken erg klein zijn geworden, wel ernstige schade van intensief vangen kunnen ondervinden. Het
vangen van het gentiaanblauwtje is bij wet verboden gezien het een volledig beschermde soort is,
maar ook in de Vlaamse populaties zijn verzamelaars reeds op heterdaad betrapt geweest (bv.
Liereman). Voor zover wij weten, zijn er geen officiële processen-verbaal opgesteld, noch gerechtelijke
veroordelingen ingeleid, voor het illegaal vangen van het gentiaanblauwtje (of plukken/verzamelen van
de klokjesgentiaan). De populaties die het gevoeligst zijn voor de invloed van het wegvangen van
adulten zijn vooral de kleine populaties met bovendien een beperkt ruimtebeslag (bv. Withoefse
Heide). Zoals hoger bij het plukken van gentianen werd vermeld, kunnen met de bloeiende stengels
ook eitjes en jonge rupsen verwijderd worden. Om die invloed te kunnen beoordelen is niet alleen de
grootte van de vlinderpopulatie en gentiaanpopulatie van belang, maar ook de ruimtelijke verdeling
van de eitjes. In het Zwart Water bijvoorbeeld, bevond in 1999 81% van alle eitjes zich op planten
langsheen het wandelpad, en in 2000 55%. Voornamelijk in gebieden met kleine populaties
waardplanten kunnen sommige planten een beduidend deel van de totale eivracht dragen (vb. In 1999
bevond 36% van alle eitjes in de Withoefse heide zich op 1 plant!).
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8.3 PROGNOSE VOOR DE TOESTAND VAN HET GENTIAANBLAUWTJES-
SYSTEEM ZONDER WIJZIGINGEN IN HET BELEID, BEHEER EN
INRICHTING VAN DE HABITATS

Een nauwkeurige voorspelling van de overlevingskansen van het gentiaanblauwtje in Vlaanderen
(België) en voor de individuele populaties is niet eenvoudig. Op basis van onze gegevens over de
huidige toestand van het gentiaanblauwtjessysteem in de verschillende gebieden (Hoofdstuk 7) in
vergelijking met de gewenste toestand voor duurzame (meta)populaties (Hoofdstuk 9), komen we tot
een overwegend negatieve prognose op korte tot middellange termijn als de maatregelen zoals
beschreven in Hoofdstuk 9 niet of onvoldoende uitgevoerd worden. Het feit dat niet minder dan negen
populaties uitstierven in de tweede helft van de periode 1990-2000 (Hoofdstuk 5) bevestigt de ernst
van de toestand en dus van de negatieve prognose zonder bijkomende maatregelen.

De prognose voor de individuele, huidige populaties vertoont vanzelfsprekend enige variatie. De
toestand van de populatie op de Withoefse Heide en deze op de Sonnisheide is veruit het meest
nijpend. De Withoefse Heide heeft veruit de kleinste populatie gentiaanblauwtjes, maar hier werden in
de zomer van 2000 wel reeds gerichte beheers- en beperkte inrichtingsmaatregelen uitgevoerd. De
populatie van de Sonnisheide behoorde in 1999 voor de populatiegrootte tot de middenmoters, maar
de bevolkte habitatplek is erg klein en staat onder sterke druk vanuit het aangrenzende, intensieve
landbouwgebied dat in het militair domein doorloopt tot bij de habitatplek. De jongste jaren werden
geleidelijk geschikt habitat van het gentiaanblauwtje omgezet in intensief raaigrasland. In 2000
bedroeg de populatiegrootte slechts 21% van deze in 1999. Onze prognose is het meest negatief voor
de populatie op de Sonnisheide.

KNELPUNTEN - Er zijn nog maar 12 populaties van het gentiaanblauwtje die overwegend klein
zijn en in zeer versnipperd habitat leven. Deze knelpunten bemoeilijken de overleving van de soort
in Vlaanderen op korte en middellange termijn. Kleine populaties kennen zowel demografische als
genetische problemen die samenhangen met verhoogde uitsterfkansen. Het achteruitgaan en
uitsterven van een lokale populatie is een cascadeproces waarbij vele factoren, vaak tegelijk,
betrokken zijn. Het verlies en de versnippering van geschikt habitat is de belangrijkste oorzaak
voor de slechte toestand van het gentiaanblauwtje. Zeer grote delen van het areaal natte heide
(met of zonder hoogveenelementen) en heischraalgraslanden zijn reeds verdwenen door gewijzigd
landgebruik, maar ook de recente evoluties tonen een voortschrijdend verlies van heide door
landbouwgebruik en bebossing. Naast directe invloeden zorgt versnippering ook voor negatieve
indirecte invloeden (bv. via de klokjesgentiaan). Het uitblijven van een gepast beheer om een
structuurrijk heidehabitat met meer open en begroeide plekken te behouden, is in Vlaanderen (en
elders in Europa) eveneens een belangrijk probleem. Het gentiaanblauwtjessysteem is bovendien
erg gevoelig voor verdroging en milieuvervuiling (vermesting en verzuring). De slechte
basismilieukwaliteit in Vlaanderen baart zorgen voor de duurzame overleving van het
gentiaanblauwtje en de habitat. Het niet of onvoldoende bereiken van milieudoelen zal op korte en
langere termijn het halen van natuurdoelen bemoeilijken of verhinderen. De slechte milieukwaliteit
beïnvloedt ook de effecten van beheersmaatregelen (bv. frequentie van beheersingrepen om
vergrassing tegen te gaan). Kleine populaties van het gentiaanblauwtje in verdroogde
habitatplekken kunnen na hevige regenval in de zomer uitsterven wanneer gentianen onder water
staan tijdens de cruciale periode waarin de jonge rupsen de gentianen verlaten voor adoptie door
de waardmieren. Dit illustreert de uiterst zorgwekkend toestand waarin populaties van dit blauwtje
zich thans bevinden. De prognose voor het gentiaanblauwtje zonder bijkomende maatregelen is
globaal genomen negatief, met uiteraard enige variatie tussen de gebieden. De toestand is het
meest zorgwekkend in de Withoefse Heide en de Sonnisheide en het minst in het Fonteintje.
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9 HOOFDSTUK 9.
VOORSTEL TOT MAATREGELEN INZAKE HET BELEID,

HET BEHEER EN DE INRICHTING VAN DE
LEEFGEBIEDEN VAN HET GENTIAANBLAUWTJE

9.1 INLEIDING

Uit de knelpunten en de negatieve prognose zonder gepaste maatregelen (Hoofdstuk 8) volgt dat
meerdere maatregelen nodig zijn om de duurzame overleving van het gentiaanblauwtje in Vlaanderen
een substantiële kans te bieden. Er dient aan twee sporen tegelijk gewerkt te worden: 1) het uitvoeren
van dringende noodmaatregelen voor de meeste van de huidige restpopulaties van het
gentiaanblauwtje, en 2) het plannen en uitvoeren van maatregelen voor een breder herstel van de
kwantiteit en kwaliteit van het leefgebied in de Antwerpse en Limburgse Kempen. De voorgestelde
maatregelen zijn dus uiteindelijk bedoeld voor het behoud en herstel van structuurrijke vochtige
heidebiotopen (inclusief heischraalgraslanden en hoogveenelementen) waarin – ondermeer - het
gentiaanblauwtjessysteem kan gedijen. 

Er moet minimaal naar gestreefd worden om alle huidige populaties van het gentiaanblauwtje te
behouden en uit te breiden tot zelfstandige, leefbare eenheden. Daartoe zijn maatregelen op
verschillende schaalniveaus noodzakelijk: 1) in de bevolkte habitatplekken en hun onmiddellijke
omgeving, 2) in de ruime omgeving van deze habitatplekken (1-1,5 km) en 3) met het oog op
herkolonisatie (en eventueel herintroductie – zie 9.5) op middellange termijn, het herstel van
habitatplekken in gebieden verder weg van de habitatplekken en gebieden die nu bevolkt zijn. De
voorgestelde maatregelen hebben zowel betrekking op het beheer als op de inrichting van de
habitatplekken met en ook zonder gentiaanblauwtjes. De bespreking van de maatregelen staat in dit
hoofdstuk, de concrete toepassing in de verschillende gebieden en zones binnen gebieden staat in
Deel 2: Gebiedsfiches. Naast beheers- en inrichtingsvoorstellen, maken we ook aanbevelingen inzake
relevante aspecten van het milieu- en natuurbeleid.

Door de huidige toestand en perspectieven (cfr. Hoofdstuk 5 en 7) ligt de nadruk in dit plan
grotendeels op natte heiden (met of zonder hoogveenelementen), en minder op schraalgraslanden
(heischraalgraslanden en blauwgraslanden). Gezien deze laatste habitats ook een hoge
natuurbehoudswaarde hebben, er in Vlaanderen op meerdere plaatsen kansen op herstel zijn, en ze
bovendien na herstel belangrijke potenties voor het gentiaanblauwtje hebben, moet dit in de nabije
toekomst verder onderzocht worden. In Nederland leven nog 11 van de 82 populaties in
blauwgraslanden. In deze graslanden zijn klokjesgentianen in hogere dichtheden aanwezig dan in
natte heide (Wallis de Vries et al. 2000). Het is voorlopig niet duidelijk of ook de waardmieren hier in
hogere densiteiten leven. Als dat zo is, hebben deze graslanden een hogere draagkracht voor het
gentiaanblauwtje dan natte heidegebieden. Omdat we in Vlaanderen niet langer populaties in
dergelijke leefgebieden hebben, kan de kennis vanuit Nederland hier toe bijdragen. We komen daar
verder op terug. 

Het hier voorgestelde pakket van maatregelen is gebaseerd op de huidige, best beschikbare, maar
onvolledige kennis. Het is haast eigen aan het natuurbehoud -als crisisdiscipline- dat er op basis van
onvolledige kennis moet gehandeld worden. Het verder accumuleren en verspreiden van ervaringen en
kennis blijft dan ook essentieel om dit plan verder in en aan te vullen. 
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9.1.1 Streefbeeld op korte en middellange termijn

Populatiegrootte, -structuur en –configuratie. Op basis van de best beschikbare kennis, begroten we
dat een zelfstandig leefbare of duurzame populatie van het gentiaanblauwtje vele honderden tot
>1000 adulten telt in een aaneengesloten habitatplek van � 5 ha. Een alternatief optimaal scenario
voor een duurzame populatie van gentiaanblauwtjes is een lokaal geheel of netwerk van geschikte
habitatplekken waarvan een groot deel door subpopulaties bevolkt wordt (metapopulatie). Een
zelfstandig leefbare metapopulatie van het gentiaanblauwtje telt meerdere kleine tot middelgrote,
geschikte habitatplekken met een onderlinge afstand van maximaal 1 – 1,5 km, maar bij voorkeur met
kortere afstanden. Het landschap tussen deze plekken bevat geen intensief gebruikt landschap (bv.
akkers), maar wel bv. structuurrijke droge heide, heischrale graslanden, zandpaden en meer open
bospartijen die uitwisselingen tussen de plekken mogelijk maken. Rond de buitenste habitatplekken
van het lokale netwerk kunnen bospercelen met een dichtere structuur wel een gewenste rem of
barrière vormen om te vermijden dat de vlinders te vaak het geschikte netwerk verlaten en vervolgens
geen kans hebben om een ander geschikt habitat te bereiken. Merk dus op dat barrières niet steeds
negatief hoeven te werken zoals vaak wordt aangenomen. Afhankelijk van de aard van het landschap
en het landgebruik rond de buitenste habitatplekken kan een dergelijke bosgordel ook voor diverse
externe invloeden een afschermende functie vervullen. Het kwantificeren van het minimaal
noodzakelijk aantal en  de oppervlakte van de habitatplekken voor een duurzame metapopulatie is
moeilijk, maar voor de planning evenwel noodzakelijk. Hoe groter de individuele habitatplekken zijn,
hoe minder er in principe nodig zijn. Als richtlijn wordt aangenomen dat tenminste 10 habitatplekken
van 0,5 – 1 ha nodig zijn (afgeleid naar Hanski & Thomas 1994; Maes & Van Dyck 1999). 

Kwaliteit van de habitatplek(ken) en hun omgeving. Een habitat van goede kwaliteit betekent voor
het gentiaanblauwtje (Wallis de Vries et al. 2000; deze studie): 1) een goed ontwikkelde natte heide of
veengebied met een gemiddelde bedekking van gewone dophei (en veenbies als een behoorlijke
indicator); 2) een matige tot vrij talrijke aanwezigheid van pijpenstrootje en een vrij hoge
strooiselbedekking (maar geen pure dominantie van pijpenstrootje met dikke pakken strooisel); 3) een
voldoende grote populatie klokjesgentianen die ruimtelijk gespreid voorkomen in meerdere
groeiplaatsen met een vrij hoge dichtheid aan bloeiende planten (>10-15/100 m²); 4) een voldoende
hoge densiteit aan waardmieren in en nabij de groeiplaatsen van de klokjesgentianen en 5) een ligging
in een groter natuurgebied zonder intensief landgebruik (bv. akkers) en met een stabiele
waterhuishouding. Om ook op langere termijn deze kwaliteiten te bieden, en om ook bij tijdelijke
extreme omstandigheden (bv. felle neerslag) bruikbaar habitat te hebben, is structurele variatie (o.a.
microreliëf) binnen een gebied een vereiste. We denken dan vooral aan een ruimtelijke mozaïek van
vochtigheid, verstoringsgraad en successie op kleine (tientallen meters) en middelgrote schaal
(meerdere tientallen tot honderden meters). De klokjesgentiaan dient in een breed deel van die
gradiëntsituaties aanwezig te zijn. 

Beheer en dynamiek van de habitatplek(ken). Omdat we met vegetaties te maken hebben die
onderhevig zijn aan successie (en die slechts in een deel van de successiereeks bruikbaar zijn voor het
gentiaanblauwtje), moet de noodzakelijke minimale oppervlakte steeds zones in rekening brengen die
tijdelijk voor het gentiaanblauwtje zelf ongeschikt zijn, maar wel nieuwe kiemingsplaatsen voor de
klokjesgentiaan betekenen (bv. recent geplagd). Het beheer dient de vegetatiestructuren en bijhorende
variatie maximaal te behouden en kleinschalig verspreide verstoringen te induceren. Daar kunnen
verschillende beheerstechnieken toe bijdragen (zie verder).

Zowel wat de habitatkwantiteit als –kwaliteit betreft, wijken de meeste van de gebieden met
gentiaanblauwtjes matig tot sterk af van dit streefbeeld. Voor de gebieden zonder gentiaanblauwtjes
geldt globaal hetzelfde, maar is de afwijking van de gewenste toestand voor de meeste gebieden
groter (bv. toestand populaties klokjesgentiaan – cfr. 7.3). 
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9.2 BELEIDSMAATREGELEN

9.2.1 gentiaanblauwtje en het milieubeleid

Een strenger en tenminste gebiedsgericht verscherpt milieubeleid inzake vermesting, verzuring en
verdroging moet als absoluut noodzakelijk beschouwd worden om te komen tot een duurzame
overleving van het gentiaanblauwtjessysteem in de natte heide en aanverwante habitats. Het aanrijken
van natuurgebieden door nutriënten (vooral stikstof en fosforverbindingen via waterbewegingen,
inwaaien of atmosferische depositie) beïnvloedt de vegetatiesamenstelling en –structuur (Geypens et
al. 1994) en vormt voor vele bedreigde of reeds uitgestorven dagvlinders van voedselarme
leefgebieden een belangrijk knelpunt bij de achteruitgang (Fisher & Fiedler 2000; Roos et al. 2000;
Maes & Van Dyck, in druk).  

We onderschrijven de dringende noodzaak – zoals deze in MIRA-T 1999 erkend werd - om voor
Vlaanderen de nodige gegevens te verzamelen en samen te brengen over de effecten van vermesting
en verzuring (inclusief bepaling van kritische lasten) op andere dan bosecosystemen, oa. heiden en
schraalgraslanden (Mensink et al. 1999; Vanongeval et al. 1999). We voegen er aan toe dat de
gebieden die actueel door het gentiaanblauwtje bevolkt worden in dit verband als prioritair moeten
beschouwd worden. Voor die gebieden en hun omgeving is het tenminste plaatselijk of regionaal
sneller benaderen van de natuurgerichte streefnorm voor o.a. atmosferische stikstofdepositie, zoals
vooropgesteld in Vlarem II (Hoofdstuk 8), een belangrijk actiepunt waarvan het belang verder reikt dat
alleen het gentiaanblauwtjessysteem. Om gebiedsgericht de lokale milieukwaliteit (inclusief hydrologie)
te evalueren en gepaste (tijdelijke) maatregelen voor te stellen, adviseren we om een concreet
actieplan voor de natte heide op korte termijn door een team van deskundigen te laten opstellen.
Maximale inspanningen voor het tenminste regionaal versneld bereiken van milieukwaliteitsnormen, is
van uitermate groot belang voor het kunnen halen van natuurdoelen (Reijnen et al. 2000).

9.2.2 Relatie met internationale verplichtingen en aansporingen inzake natuurbehoud

Alle maatregelen en acties voor het behoud en herstel van het leefgebied van het
gentiaanblauwtjessysteem, vormen implementaties van de Europese Habitatrichtlijn, met name voor de
afgebakende zones met habitattype 31.11 ofwel Noordatlantische natte heide met Erica tetralix.
Gezien het beperkte Europese areaal (Rebane & Wynde 1997), is het behoud en herstel van dit habitat
in Vlaanderen (België) van internationaal belang. Verder kunnen de maatregelen en acties ook
gekaderd worden als prioritaire maatregelen in uitvoering van de Biodiversiteitsconferentie van Rio
(1992) en als een respons op de vraag tot maatregelen voor de bedreigde Maculinea-vlinders vanuit de
Raad van Europa aan de betrokken lidstaten (Munguira & Martin 1999).    

9.2.3 Implementatie van het Soortbeschermingsplan gentiaanblauwtje

Natuurbeleidsplan. Het decreet op het natuurbehoud voorziet in het kader van “bijzondere
soortenbescherming” dat de maatregelen die nodig zijn voor het herstel en de handhaving van
populaties van een bedoelde soort in het natuurbeleidsplan worden opgenomen (Hoofdstuk 4). De
informatie uit dit plan dient daartoe in de gepaste vorm opgenomen te worden in de planvorming en
rapportage van het Vlaamse natuurbeleid.    

Praktische implementatie – opvolgingscommissie. We hebben tijdens de voorbereiding van dit plan,
regelmatig teruggekoppeld met de beheerders (zie Hoofdstuk 2). Bovendien werd reeds in de loop van
de onderzoeksopdracht in enkele gebieden het uitvoeren van maatregelen op het terrein inhoudelijk
ondersteund (bv. adviesverlening, inbreng bij het opmaken van bestekken voor beheers- of
inrichtingswerken) of zelfs begeleid (bv. gericht kleinschalig manueel plaggen in de Withoefse Heide).
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Deze aanpak, met een kritische inbreng van vele mensen op het terrein, heeft sterk bijgedragen tot het
formuleren van de praktijkgerichte maatregelen voor de betrokken gebieden (zie Deel 2 -
Gebiedsfiches). Soortbeschermingsplannen dragen uiteindelijk pas bij tot het behoud van soorten als
ze geïmplementeerd, opgevolgd en waar nodig bijgestuurd worden. Na de investering in het
onderzoek en het plan, dient nu ook voor de uitvoering (inclusief de opvolging en begeleiding) in
mensen en middelen geïnvesteerd te worden. Dit vergt inspanningen voor alle betrokkenen, dus in
hoofdzaak van de Vlaamse Overheid en van de terreinbeherende verenigingen. Er moet nu voor ieder
gebied uitgemaakt worden op welke wijze de voorgestelde maatregelen uitgevoerd kunnen worden en
wat hiervan de budgettaire en andere implicaties zijn. Het lijkt ons noodzakelijk om met een zekere
regelmaat (bv. jaarlijks) een werkvergadering met de betrokken beheerders, inrichters en beleidslui te
houden om alzo de nodige actie op het terrein en in het beleid vorm te geven. Een dergelijk forum zal
eveneens nuttig kunnen zijn om naar oplossingen te zoeken (bv. noodzaak van extra budgetten voor
bepaalde maatregelen, inschakelen van de kennis en maatregelen van dit plan in beheers- of
inrichtingsplannen, enz.) voor eventuele latere knelpunten. Daarnaast dienen ook de effecten van
uitgevoerde maatregelen op de toestand van het gentiaanblauwtjessysteem in Vlaanderen ter evaluatie
en eventuele bijsturing met een zekere frequentie opgevolgd te worden. 

9.2.4 Gentiaanblauwtje en MER

Indien er voor inrichtingen of activiteiten nabij habitatplekken van het gentiaanblauwtje een
milieueffectrapport wordt opgesteld, dient de hier verzamelde kennis maximaal benut te worden om
mogelijke invloeden op het gentiaanblauwtjessysteem in te schatten. Afhankelijk van het dossier zullen
bijkomende gegevens noodzakelijk zijn om goede inschattingen te kunnen maken, maar dan vormt dit
rapport een goede vertrekbasis. Voor zover wij weten, vormde het gentiaanblauwtje tot nu toe geen
aandachtssoort in MER-rapporten voor ingrepen of activiteiten nabij populaties van deze bedreigde
soort (bv. MER waterwinning nabij Groot Schietveld). 

9.2.5 Richtlijnen en afwegingskader voor het opstellen van soortbeschermingsplannen

Vlaanderen heeft een beperkte ervaring met het opstellen en implementeren van
soortbeschermingsplannen (Van Dyck et al. 1999). Momenteel zijn er enkele regionale en Vlaamse
plannen (in opdracht van afdeling Natuur of de Vlaamse Landmaatschappij) recent afgewerkt of nog in
voorbereiding (bv. vleermuizen, hamster, veldparelmoervlinder). Net zoals voor het gentiaanblauwtje
zijn er nog meerdere andere bedreigde soorten die niet vanzelfsprekend in Vlaanderen zullen
overleven zonder specifieke, of tenminste beter afgestemde, maatregelen m.b.t. het beleid, beheer en
herstel (inrichting) van habitats. Ten eerste pleiten we voor de opmaak van een beleidsrelevant
afwegingskader om de noodzaak van een soortbeschermingsplan voor een soort (bv. tegenover een
andere soort) te verantwoorden. Daartoe zijn een combinatie van hiërachische (bv. Europees belang,
Rode-lijststatus) en pragmatische criteria (bv. reeds beschikbare voorkennis) noodzakelijk. Ten
tweede, stellen we voor om - op basis van de huidige ervaring met soortbeschermingsplannen - een
richtlijnennota op te stellen over de gewenste inhoud en vorm van een soortbeschermingsplan. Hoewel
de voorkennis, de wijze van aanpak van het onderzoek, en het type van te verzamelen gegevens
kunnen verschillen tussen soorten (of taxonomische groepen), kunnen er toch concrete, algemeen
geldende richtlijnen voor het opstellen van soortbeschermingsplannen opgesteld worden. Bovendien
dient opgemerkt te worden dat in vele landen (bv. Nederland), en ook door de Raad van Europa, vaak
een inhoudelijk onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds actieplannen voor soorten en anderzijds
herstel- of soortbeschermingsplannen (Machado 1997). De eerste plannen schetsen de problematiek
(d.i., beschrijving van de toestand en perspectief voor een soort) en de tweede groep van plannen
biedt de gebiedsgerichte of –specifieke invulling van maatregelen. Het inrichten van een
werkvergadering of studiedag over soortbescherming in Vlaanderen kan m.b.t. deze voorstellen een
eerste oriënterende stap zijn. 
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9.3 BEHEERSMAATREGELEN IN FUNCTIE VAN HET BEHOUD EN HET
HERSTEL VAN DE HABITATKWALITEIT VOOR HET GENTIAAN-
BLAUWTJESSYSTEEM

De dynamiek en de processen van het verwijderen van nutriënten en van het terugdringen van
successie (tegengaan van verruiging en verbossing) zijn essentieel voor het instandhouden van een nat
heidesysteem. Naast het handhaven of herstellen van een gunstige waterhuishouding, is het voor het
gentiaanblauwtjessysteem verder van belang dat er kleinschalige verstoringen optreden (ontstaan van
naakte bodem) om geschikte kiemingsomstandigheden voor de klokjesgentiaan te bieden. Diverse
beheersvormen, gaande van kleinschalig, intensief beheer (bv. bepaalde vormen van plaggen) tot
grootschaliger, extensief beheer (bv. bepaalde vormen van graasbeheer) kunnen bijdragen tot het
creëren en handhaven van geschikt habitat. Helaas bestaat er erg weinig wetenschappelijke kennis
over de invloed van de verschillende beheersbenaderingen en gebruikte technieken. Dit probleem stelt
zich uiteraard niet alleen voor de natte heide en het gentiaanblauwtje. Er is ten behoeve van het
Vlaamse natuurbehoud een zeer grote nood aan het systematisch opvolgen van en rapporteren over de
toegepaste beheerstechnieken en hun effecten. In het bijzonder voor natte heide en veengebieden
(maar evenzeer voor andere biotopen), bevelen we aan om een kritische en praktijkgerichte synthese
op te stellen van de huidige ervaring en kennis in Vlaanderen en Nederland. Het is erg wenselijk dat de
overheid hierover in samenwerking met de terreinbeherende verenigingen een permanente rapportage
en kennisuitwisseling organiseert (zie ook Hoofdstuk 10).

De voorgestelde beheersmaatregelen (zie verder in dit Hoofdstuk en in Deel 2 - Gebiedsfiches),
hebben we dus niet kunnen baseren op grondig wetenschappelijk onderzoek over de invloed van
verschillende beheerstechnieken op het behoud en herstel van de habitat van het gentiaanblauwtje.
Idealiter zouden experimentele proefvlakken met verschillende beheersregimes (met herhalingen
binnen en tussen studiegebieden) opgezet en gevolgd moeten worden, maar dat vergt minstens enkele
jaren van intensief onderzoek in meerdere gebieden. Binnen de onderzoeksopdracht ter voorbereiding
van het Soortbeschermingsplan gentiaanblauwtje was dat evenwel geen realistische optie. Zoals vaak
in het natuurbehoud het geval is, moet er gehandeld worden op basis van onvolledige kennis. We
baseerden ons derhalve op: 1) de beperkte beschikbare ervaringen in Vlaanderen en Nederland, 2)
afgeleide conclusies vanuit de gedetailleerde ecologische kennis over het gentiaanblauwtjessysteem en
3) beschikbare wetenschappelijke kennis over invloeden van beheerstechnieken op andere
dagvlindersoorten (voor zoverre extrapolaties verantwoord zijn). 

Omdat er niet alleen maatregelen nodig zijn voor de handhaving van actueel geschikte plekken, maar
vooral ook voor het herstellen van de habitatkwaliteit, zijn op meerdere plaatsen in de betrokken
gebieden ook meer ingrijpende maatregelen nodig. Sommige populaties moeten met intensieve
noodmaatregelen, bij wijze van spreken, tijdelijk aan het infuus. We bespreken hieronder de
verschillende beheersmaatregelen, hun toepasbaarheid en hun belang bij het behoud van het
gentiaanblauwtjessysteem. Waar het nodig en zinvol is, maken we een onderscheid tussen
onderhoudsbeheer en herstelbeheer. Meer grootschalige maatregelen voor een betere inrichting van
gebieden en het creëren van ontwikkelingskansen vanuit sterk gewijzigde vegetaties (of andere types
van landgebruik) (d.i., natuurontwikkeling) worden onder 9.4 behandeld. In de gebiedsfiches (Deel 2)
wordt gespecifieerd welke (combinatie van) beheersvorm(en), en met welke intensiteit, wordt
aangeraden binnen de verschillende studiegebieden. De tabel aan het eind van dit hoofdstuk geeft een
overzicht van de geadviseerde beheersmaatregelen per gebied.



Maatregelen

114

Onderhoudsbeheer is erop gericht om de eigenschappen van vegetatiestructuren in een gebied binnen
zekere marges te handhaven. Een habitatplek die momenteel voor het gentiaanblauwtjessysteem in
goede staat is, zal haar geschiktheid geleidelijk verliezen indien geen beheer wordt uitgevoerd. Het
ziet er bovendien naar uit dat onder toegenomen milieudruk (o.a. vermesting en verdroging) de
successionele veranderingen in vegetaties versneld worden. Het is dan ook niet uitgesloten dat
traditionele beheersvormen en –frequenties nu niet langer tot dezelfde resultaten leiden dan ze
vroeger deden. Men moet steeds voor ogen houden dat het beheer een instrument of middel voor
natuurbehoud is en dus niet het doel. Dit is vooral van belang m.b.t. de tendens in Vlaanderen om
voor het onderhoudsbeheer van heide (en andere) biotopen een beroep te doen op grazers. Ook bij
deze beheersmaatregel moet er veel aandacht zijn voor evaluatie en waar nodig bijsturing.  

In elk gebied moet een combinatie van beheerstechnieken toegepast worden die voldoende intensief
zijn om de natuurlijke successie en de invloed van buitenaf te compenseren en om voldoende
dynamiek in het gebied te blijven veroorzaken zodat de elementen van alle successiestadia op elk
moment behouden blijven. De intensiteit van de maatregelen mag echter niet zo groot zijn dat de
verstoring te hoog wordt. Er moet naar gestreefd worden om het onderhoudsbeheer nodig om de hele
habitat in stand te houden zo te voeren dat rekening gehouden wordt met de noden van het systeem
van het gentiaanblauwtje op korte en op langere termijn. 

Herstelbeheer is erop gericht om gedegradeerd habitat via beheerstechnieken om te zetten naar
geschikt habitat. In vele habitatplekken is de huidige toestand niet optimaal (bv. zeer lage densiteit
klokjesgentiaan) en is bijkomend herstelbeheer gewenst of noodzakelijk. Bovendien is het in de
meeste gebieden mogelijk en wenselijk om de oppervlakte geschikt habitat op korte termijn (bv. 5-10
jaar) matig tot aanzienlijk te vergroten door een gepast herstelbeheer te voeren in de zones die aan de
huidige habitatplekken grenzen. Wanneer een gedegradeerde zone door het gevoerde herstelbeheer
naar de gewenste toestand ontwikkelde, kan opnieuw worden overgegaan tot een minder intensief
onderhoudsbeheer. 

Wat de beheerstechnieken betreft, zijn deze in principe gelijkaardig voor het onderhoudsbeheer en
herstelbeheer, maar houdt herstelbeheer vooral tijdelijke intensieve en/of grootschaligere uitvoeringen
van de beheerstechnieken in. Daarom is de bespreking van de beheerstechnieken die hieronder volgt,
geïntegreerd voor onderhouds- en herstelbeheer. Voor een bredere bespreking van de invloeden van
diverse beheerstechnieken op heidevegetaties, verwijzen we o.a. naar De Blust & Schneiders (1989).
Hier hebben we vanzelfsprekend vooral oog voor de specifieke aspecten m.b.t. het
gentiaanblauwtjessysteem.  

Merk op dat we dus tenminste op korte en middellange termijn weinig kansen zien voor het
gentiaanblauwtje wanneer alleen spontane ontwikkelingen in de betrokken gebieden optreden. De
meeste gebieden moeten een intensiever herstelbeheer ondergaan, en pas op langere termijn – waneer
grotere structuurrijke entiteiten hersteld zijn – kan gekeken worden of deze gebieden voldoende
dynamiek en draagkracht bieden voor het behoud van dit unieke systeem.  
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Tabel 9.1 - Samenvattend overzicht van de geadviseerde maatregelen voor de verschillende gebieden, met
aanduiding van de klasse (A = actuele populatie, R = recent uitgestorven populatie, H = historisch uitgestorven
populatie, P = potentieel habitat), het beheersdoel (B = beheer ifv de aanwezige populatie van het
gentiaanblauwtje, T = beheer ifv een mogelijke toekomstige (her)kolonisatie door het gentiaanblauwtje, N = beheer
ifv natte heide en veen maar niet ifv gentiaanblauwtje), de noodzaak van herstelbeheer (+ : noodzakelijk, ++ :
dringend, - : momenteel niet (meer) nodig), onderhoudsbeheer (= : huidig onderhoudsbeheer verderzetten, + :
intensiteit van onderhoudsbeheer verhogen, - : intensiteit van onderhoudsbeheer verlagen), noodmaatregelen (G :
soortgerichte maatregelen voor het gentiaanblauwtje noodzakelijk, K : soortgerichte maatregelen voor de
klokjesgentiaan noodzakelijk ) en natuurontwikkelingswerken (x : uitbreiding habitat noodzakelijk en mogelijk).

Terrein Klasse Beheers-
doel

Herstel-
beheer

Onderhouds-
beheer

Nood-
maatregelen

Natuuront-
wikkeling

Groot Schietveld A B ++ +
Hageven A B + =
Liereman A B + - G X
Sonnisheide A B ++ + G X
Teut A B + =
Visbedden A B
Withoefse heide A B ++ + G/K X
Zwart Water A B - -
Fonteintje A B - =
Katershoeve A B ++ + G/K X
Matthiashoeve A B ++ - G/K X
Panoramaduinen A B + + G X
Buitengoor R T ++ + G X
Goor R N + + G
Kauwbosstraat R N - =
Korhaan R T ++ + G
's Gravendel R N ++ + G
Tielenhei R N - + X
Wolfsven R N ++ + G X
Ziepbeek R T - +
Zwarte heide R T - =
Hei van Van Damme H T ++ + G
Hoge Mierdse Heide H T + = G
Kalmthoutse heide H T + + X
Koeiven H T + + G X
De Maten H N + + G
Meerseldreef H N + + G X
Ronde Put H N + + G X
Elsakker P N + + G
Gerhagen P N + + G
Goorken P N + =
Klein Schietveld P N - + G
Koemook P T ++ + G X
Langdonken P N - = G
Neerharenheide P T - = G
Platholven P N ++ + G
Riebos P N ++ + G X
Slangebeekbron P N + + G
Tenhaagdoornheide P N - = G
Vriesput P N + + G X
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9.3.1 Geen actief beheer

Enkel in zeer venige situaties met een permanent hoge waterstand en op oevers van permanente
vennen blijft de vegetatie een relatief lange tijd zonder beheer geschikt. De meeste andere vormen van
natte heide ondervinden zonder beheer doorgaans sneller vergrassing (dominantie van pijpenstrootje),
verruiging (dominantie van gagel) en uiteindelijk verbossing, waardoor de habitat voor het
gentiaanblauwtje geleidelijk verdwijnt. Door milieuvervuiling worden deze ontwikkelingen nog
versterkt. Niets doen (geen actief beheer) gedurende een langere periode (bv. minstens 10-15 jaar)
lijkt alleen voor enkele zones in de Teut en van de Zwarte Beek een verdedigbare optie. Uiteraard
worden bepaalde andere beheersvormen gevolgd door langere perioden van niets doen (bv. plaggen). 

9.3.2 Begrazing

Voor het herstellen en handhaven van structuurrijke vegetaties zoals natte heiden, is het inschakelen
van grazers een belangrijke optie. Dit moet evenwel zeer doordacht gebeuren aangezien graasbeheer
vele ladingen kan dekken. Niet om het even welke vorm van begrazing leidt tot gunstige resultaten op
korte en/of lange termijn. De invloed van begrazing op de vegetatie en het gentiaanblauwtjessysteem
hangt ondermeer af van 1) het type grazer, 2) het aantal grazers relatief tot de gebiedsoppervlakte, 3)
de duur en de frequentie van de begrazingsdruk, 4) de uitgangssituatie van de vegetatie voor
begrazing, en 5) de mate waarin begrazing gestuurd wordt.   

Type grazer - Kirby (1992) beveelt runderen aan als de beste grazers voor vochtige heidegebieden
omdat deze ook in erg natte delen grazen en bovendien zwaar genoeg zijn om beperkte
bodemverstoring te veroorzaken waardoor typische planten meer kiemingskansen krijgen. Schaminée
en Jansen (1998) vinden runderen enkel geschikt voor grotere natte heiden. Voor schapen wordt
gemeld dat ze in deze habitats sneller gezondheidsproblemen hebben (Londo 1997), en dat ze voor
het ontstaan en de instandhouding van natte heiden vermoedelijk nauwelijks van betekenis zijn
geweest (Schaminée & Jansen 1998). In de Liereman worden reeds meerdere jaren pony’s als grazers
gebruikt in een zone met natte, maar ook drogere heidevegetaties. Dominantie van pijpenstrootje
werd succesvol teruggedrongen, met een structuurrijke vegetatie als resultaat (D. Geysels, pers. med. –
zie ook gebiedsfiche voor voorstellen tot bijsturing). Op de Kalmthoutse Heide zijn er dan weer
gunstige ervaringen met het inzetten van schapen voor de begrazing van zones met natte heide en
pijpenstrootje (K. Molenberghs, pers. med.). Schapen blijken bovendien bepaalde typische planten,
zoals de klokjesgentiaan maar ook beenbreek, niet of veel minder af te vreten dan runderen of pony’s
(K. Molenberghs, pers. med.). Het is bekend dat voor het terugdringen van boomopslag een tijdelijke
begrazing met geiten goede resultaten oplevert (Londo 1997).

Intensiteit van de begrazing - Als algemene stelregel moet er naar gestreefd worden om de dieren
een zo lang mogelijke periode in het jaar of zelfs het hele jaar rond te laten grazen. Zo ontstaat de
meeste variatie in horizontale en verticale vegetatiestructuur, verdeling van nutriënten en microreliëf
(Londo 1997; Wallis de Vries et al. 2000). Jaarrondbegrazing is echter enkel in grote gebieden met
voldoende verschillende habitattypes praktisch haalbaar. In kleinere gebieden zal door het verplaatsen
van kuddes de intensiteit en de duur van de begrazing gecontroleerd moeten worden. Het is belangrijk
dat bij het inschatten van de begrazingsdruk rekening gehouden wordt met de effectief begraasde
oppervlakte in plaats van met de totale gebiedsgrootte. De berekende (of verwachte) begrazingsdruk
blijkt in vele gebieden matig tot sterk te verschillen van de effectieve begrazingsdruk. Zo kan in
bepaalde gevallen een theoretisch extensieve begrazingsdruk toch leiden tot lokale overbegrazing. De
door de grazers geprefereerde vegetatieplekken zijn vaak deze die reeds het best ontwikkelden. Sterk
vergraste en door oude pollen van pijpenstrootje gedomineerde zones met veel strooisel worden
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meestal gemeden als de grazers ook (voldoende) lagere, jonge en voedzamere vegetatie ter
beschikking hebben. Daarom is sturing en begeleidend beheer vaak noodzakelijk om de gunstige
effecten van grazers te maximaliseren. Bijvoorbeeld kunnen vergraste percelen een keer gemaaid of
voor kleine plekken geharkt worden om plantenmateriaal en strooisel te verwijderen. Dat stimuleert de
groei van jonge scheuten (o.a. bij pijpenstrootje) en zal de grazers ook naar deze zones lokken.
Dergelijke sturende ingrepen kunnen ook begrazing door wilde grazers stimuleren (Londo 1997).
Eenmaal de vegetatie in een zone kort is afgegraasd, zal deze ook het jaar nadien opnieuw
geprefereerd worden door de grazers.

Wanneer begrazing als onderhoudsbeheer wordt toegepast, kan de intensiteit best voldoende laag
gehouden worden (bv. jaarrond 1 grote grazer per 3-10 ha effectief begraasde oppervlakte) (Londo
1997). Een te hoge begrazingsdruk kan immers een negatieve invloed hebben op de populatie van het
gentiaanblauwtje. Vraat aan planten van de klokjesgentiaan in het begin van het groeiseizoen hoeft
niet noodzakelijk erg nadelig te zijn, omdat de plant nieuwe stengels zal aanmaken. Een relatief hoge
begrazingsdruk in zones met gentianen net voor het bloeiseizoen kan tot gevolg hebben dat een groot
deel van de knoppen afgevreten worden waardoor een reductie van het aantal beschikbare
eiafzetplaatsen voor het gentiaanblauwtje optreedt. Begrazing tijdens het vliegseizoen kan tot gevolg
hebben dat een deel van de op de waardplant afgezette eitjes mee opgegeten wordt. De kans op
negatieve effecten van begrazing op de vlinderpopulatie is voornamelijk hoog in kleine populaties
waar de klokjesgentianen geconcentreerd staan in een beperkte zone. Bij begrazing in leefgebieden
van het gentiaanblauwtje is permanente evaluatie van de effecten van de begrazing noodzakelijk.
Indien vastgesteld wordt dat een belangrijk aandeel van de gentianen schade ondervindt van de
begrazing kunnen volgende maatregelen genomen worden: de begrazingsdruk tijdelijk (en tijdig!)
verlagen, de grazers tijdens het bloei- en het vliegseizoen van het perceel verwijderen en/of
overgegaan tot uitrastering van kwetsbare delen van de populatie klokjesgentiaan (zie 9.5.1). In het
Zwart Water verdween de oorspronkelijke populatie waarschijnlijk door het onder water staan na felle
zomerse buien (zie Hoofdstuk 8) nadat de gentianenpopulatie reeds kleiner geworden was door
ondermeer een hoge begrazingsdruk. 

De meest optimale begrazingsvorm voor herstelbeheer hangt af van de uitgangssituatie en het type
grazer. In sterk gedegradeerde terreinen zonder het gentiaanblauwtje mag de begrazingsdruk
aanvankelijk relatief hoog zijn, en neemt de intensiteit best geleidelijk af gedurende de ontwikkeling
naar een geschikt habitat (Londo 1997). Het alternatief is kortstondige, gerichte begrazing met een
groot aantal dieren. Er zijn bijzonder weinig betrouwbare literatuurgegevens over de resultaten van
begrazing als herstelbeheer. Opvolging van deze maatregel en rapportage van de resultaten is dus
uitermate belangrijk. Ook hier verwijzen we naar de rol van de opvolgingscommissie om verdere
ervaringen en kennis tot bij de betrokken beheerders te brengen. 

9.3.3 Maaien

Door maaien en het naderhand afvoeren van het maaisel worden meer voedingsstoffen verwijderd uit
het “behandelde” oppervlak dan bij begrazing, maar minder dan bij plaggen. Bij maaien (met zeis,
bosmaaier of lichte maaibalk) blijft de bodem normaliter intact, maar kunnen grotere effecten op de
waardmierenpopulaties verwacht worden. Voor de optimale waardmier M. ruginodis lijkt snel te
verdwijnen uit regelmatig gemaaide, uniforme vegetaties (LSPN 1987). Regelmatig gemaaide percelen
hebben ook kleinere gentianen (LSPN 1987).

Beperkt maaien kan in aanmerking komen voor zones waar door de hoge vochtigheid of de kleine
perceelsgrootte geen begrazing mogelijk is (Londo 1997). Herhaald maaien in begin augustus (d.i., net
vóór de bloeiperiode van pijpenstrootje) kan dominant pijpenstrootje terugdringen, maar valt dan
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midden in de bloeiperiode van de klokjesgentiaan en de eiafzet van het gentiaanblauwtje. Er moet dan
ook zeer omzichtig worden omgesprongen met deze maatregel op percelen waar de soorten aanwezig
zijn. Indien twee of meer achtereenvolgende jaren het grootste deel van de belegde gentianen in het
stadium voor het uitsluipen van de rupsen gemaaid wordt, kan een lokale populatie erg snel crashen
en uitsterven (Oostermeijer 1992). Maaien als onderhoudsbeheer is in vochtige heidegebieden en
heischrale graslanden met gentiaanblauwtjes alleen aan te raden als het voldoende kleinschalig en
gefaseerd gebeurt. Door het machinaal maaien van grote oppervlakten ontwikkelt zich een uniforme
vegetatie van dezelfde leeftijdsklasse met weinig horizontale en verticale structuurvariatie. Maaien
geniet in heidegebieden niet de voorkeur omdat extensieve begrazing en kleinschalig plaggen effectief
zijn (Wallis de Vries et al. 2000), maar kan beperkt toegepast worden.

9.3.4 Plaggen

Onder plaggen verstaan we het verwijderen van de strooisellaag en grootste deel van de humuslaag tot
net boven de minerale zandlaag (Fig. 9.2). Vroeger was éénmaal plaggen van hetzelfde perceel om de
50 jaar voldoende om het milieu geschikt te houden voor heidevegetaties maar door de toegenomen
aanvoer van voedingsstoffen uit de lucht moet nu vaker geplagd worden om het systeem in dezelfde
toestand te houden (Roos et al. 2000). Het succes van plagmaatregelen hangt vaak af van de
kolonisatie van de plek in de eerste jaren na het plaggen. Massale kieming van pijpenstrootje op de
plagplekken in deze periode moet voorkomen worden. De beste periode voor plaggen met het oog op
de meest gunstige vegetatieontwikkeling is daarom juni-juli, nl. vóór de zaadzetting van het sterk
concurrentiële pijpenstrootje. Zo wordt vermeden dat er een massa zaad van pijpenstrootje op de vers
geplagde plek terechtkomt, en wordt tevens de grootste hoeveelheid voedingsstoffen die aanwezig is
in de afgevoerde plantendelen verwijderd. Indien de plagwerken in najaar en winter gebeuren, moet
ervoor gezorgd worden dat de te plaggen plek en de omgeving in de vroege zomer gemaaid worden,
zodat inwaai van zaden van pijpenstrootje vermeden wordt. Bij het inzetten van machines dienen
duidelijke richtlijnen voor de toegelaten trajecten afgebakend te worden om beschadiging aan de
overige vegetatie(restanten) te vermijden. Tabel 9.2 geeft een overzicht van de drie types van
plagbeheer die we onderscheiden, met vermelding van de grootte van de individuele plagplekken.

Tabel 9.2 - Overzicht van de verschillende types van plagbeheer
Type plagbeheer Grootte van individuele plagplek
Zeer kleinschalig plaggen 0,25 tot 0,5 m²
Kleinschalig plaggen 1 tot enkele tientallen m²
Grootschalig plaggen meerdere tientallen m²

Als onderhoudsbeheer kan kleinschalig, mozaiekvormig plaggen ervoor zorgen dat op elk moment
vroege successiestadia (en daardoor voldoende kiemingsplaatsen voor de waardplant) aanwezig zijn,
en voldoende ruimtelijke variatie aanwezig blijft. Hiervoor worden verspreid over het gebied
regelmatig plekken van 1 tot enkele tientallen m² afgeplagd. Maximaal mag jaarlijks slechts 10% van
de totale oppervlakte aan natte heide geplagd worden (Mabelis 1987). De ideale plagcyclus voor de
klokjesgentiaan werd modelmatig berekend. Afhankelijk van de initiële populatiegrootte is een interval
van 13 tot 15 jaar tussen de momenten van afplaggen voldoende om een populatie op lange termijn in
stand te houden. De tijdsduur van het moment van afplaggen tot het uitsterven is korter naarmate de
startpopulatie kleiner is. Wanneer de uitgangspopulatie kleiner is dan 100-150 bloeiende planten en
inteelt optreedt, duurt het zonder beheer nog slechts 12-13 jaar voor de populatie uitsterft. In dit
geval zou dan om de 10 à 11 jaar moeten worden geplagd om de populatie te laten groeien. Zoniet
kan de populatie ondanks het in principe geschikte beheer toch uitsterven (Oostermeijer 1996b).
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Zeer kleinschalig plaggen in de onmiddellijke nabijheid van volwassen exemplaren klokjesgentiaan om
een kritisch kleine populatie op korte termijn te vergroten is een tijdelijke soortondersteunende
maatregel die wordt besproken onder punt 9.5.

Fig. 9.2 - Schematische doorsnede van een typische heidebodem met aanduiding van de optimale
diepte voor plaggen. Situatie voor en na plagbeheer.

Plaggen als beheersmaatregel voor het herstellen van vergraste of sterk verouderde stukken heide
vraagt een grootschaligere aanpak dan voor het onderhoudsbeheer. De grootte van de plagplekken
staat enigszins in relatie met de grootte van de vergraste zone. Kleinere plekken (enkele m²) genieten
steeds de voorkeur, maar in gebieden met grote oppervlaktes vergraste heide is men vaak
genoodzaakt eenmalig grotere ingrepen te doen en blokken van tientallen tot eventueel honderden m²
te plaggen (zie 9.4 Natuurontwikkeling). Jaarlijks kunnen andere plekken in het terrein geplagd worden
zodat opnieuw structuurdiversiteit ontstaat. Indien langwerpige stroken geplagd worden is het
aangeraden om loodrecht op een gradiënt te plaggen (Beije 1988).

9.3.5 Branden

Branden is een maatregel die op korte tijd grote hoeveelheden stikstof uit een systeem kan
verwijderen, maar ook hier geldt dat branden vele ladingen kan dekken en dus een zeer verschillend
effect zal hebben in relatie tot de oppervlakte, frequentie, periode en intensiteit waarmee het wordt
toegepast. Er zijn weinig studies verricht naar de effecten van langlopend brandbeheer en we kunnen
dan ook geen sluitende wetenschappelijke conclusies trekken over de effecten. We geven hier een
overzicht van de meest recente inzichten. Branden vermindert steeds drastisch de hoeveelheid
strooisel, maar fosfaten en mineralen komen vrij in de bodem en kunnen een sterkere groei induceren
(Gough & Marrs 1990). Branden leidt in de regel ook tot homogenere pijpenstrootjesvegetaties waarin
de pollenstructuur van pijpenstrootje duidelijk afneemt (Haveman 1999). Herhaaldelijk branden
stimuleert pijpenstrootje echter opnieuw en reduceert de soortendiversiteit (Kirby 1992). Voor de
klokjesgentiaan zijn beheersbranden (als die tenminste in het winterseizoen worden uitgevoerd) niet
negatief. Hoewel er een hoge sterfte bij de eerstejaars zaailingen werd vastgesteld na vijf minuten
blootstelling aan temperaturen die vergelijkbaar zijn met een heidebrand, overleeft het grootste deel
van de gevestigde planten deze hitte (Chapman 1989). De naakte bodem die door reductie van de
strooisellaag ontstaat vormt een geschikte kiemingsplaats voor de zaden. Het openen van de
strooisellaag kan tevens tot gevolg hebben dat dormante planten opnieuw uitschieten (Oostermeijer
1996b). Brits onderzoek suggereert dat gentianen op recent gebrande plaatsen vroeger en
overvloediger bloeien dan in aangrenzende plaatsen niet-gebrande heide (Chapman 1989). De
effecten van branden op de insectenfauna zijn minder opgevolgd, maar zeker ook minder, en minder
eenduidig, positief. Door branden onstaan gelijkvormige vegetaties waaruit een groot deel van de
structuurvariatie is verdwenen. Mierenpopulaties kunnen zich bij een goede ontwikkeling van de
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vegetatie betrekkelijk snel (binnen 10 jaar) herstellen indien kleinschalig wordt gebrand (Mabelis 1987)
en winterbranden kunnen zelfs duidelijk gunstige effecten hebben op de mierenfauna (de Boer 1978).
Na beheersbranden in de Gooise heide in Nederland werden onder de grond en in dichte graspollen
nog bewoonde mierennesten gevonden. Maar insecten die de winter als ei of als larve in de vegetatie
doorbrengen zoals het heideblauwtje en de heidesabelsprinkhaan zijn veel gevoeliger voor
grootschalige branden. Het is opvallend dat deze soorten afwezig zijn in een aantal grote
heidegebieden (vb. de Maten) waar in het verleden herhaaldelijk grote branden hebben
plaatsgevonden.

Beheersbranden in natte heiden als onderhoudsbeheer zijn dus enkel te verantwoorden indien 1) het
gebied voldoende groot is, 2) jaarlijks slechts een beperkt aandeel van het gebied afgebrand wordt, 3)
niet herhaaldelijk dezelfde zone wordt gebrand, 4) de effecten op flora en fauna opgevolgd worden en
5) het branden uitsluitend in de wintermaanden uitgevoerd wordt. De meeste Vlaamse heidepercelen
zijn bovendien te klein om gefaseerd brandbeheer veilig te kunnen toepassen. Eenmalige branden als
herstelbeheer voor sterk gedegradeerde vegetaties kunnen wel overwogen te worden, maar ook hier
gelden dezelfde voorwaarden.

9.3.6 Kappen

Heidebeheer waarbij alle boomopslag wordt verwijderd en uitgestrekte monotone heidevlaktes worden
gecreëerd, wordt vanuit het huidige natuurbehoud niet langer nagestreefd; een voldoende groot
structuurrijk, gevarieerd heidelandschap met verspreide bomen en bospartijen wordt immers
gekenmerkt door een grotere diversiteit aan (typische) soorten. Een verspreide aanwezigheid van
juveniele en adulte grove den, zomereik, sporkehout en zachte berk – hetzij als aparte elementen of
als complexvormende elementen – is biologisch gezien zeer waardevol en voor sommige soorten
wenselijk of mogelijk noodzakelijk (bv. nachtzwaluw, roodborsttapuit, boompieper, groentje). De
optimale waardmier Myrmica ruginodis heeft een hoge densiteit in zones met boompjes en kan
mogelijk van hieruit sneller nabijliggend habitat koloniseren. In gebieden met begrazingsbeheer zijn
exemplaren klokjesgentiaan onder overhangende takken van dennen beter beschermd tegen vraat. 

Wanneer de boomopslag over een belangrijke oppervlakte te dicht wordt, is dit ongunstig voor vele
heidesoorten, waaronder het gentiaanblauwtje. Een te sterke beschaduwing van de bodem en het
ontstaan van een humuslaag is negatief voor de kieming en de groei van de klokjesgentiaan. In heiden
waar de opslag van houtige gewassen niet door begrazing onder controle wordt gehouden, zullen
herhaaldelijk jonge boompjes opschieten. Zeker wanneer heides grenzen aan of omzoomd worden
door bossen met grove den of berk is de kans op herhaalde kolonisatie door deze soorten hoog. Om
te voorkomen dat de heide dichtgroeit of de dichtheid aan bomen te hoog wordt, moet de houtopslag
regelmatig uitgetrokken of omgekapt worden.

Kappen van sterk dichtgegroeide heiden valt onder de noemer herstelbeheer. Aangezien de
uitgangssituatie in de meeste gevallen heide is, kan de omzetting naar heidevegetaties vaak snel
verlopen. Op plaatsen waar de ondergroei sterk gedomineerd wordt door grassen, of waar het
strooiselpakket te dik is geworden, kan best geplagd worden (of minstens de strooisellaag
weggenomen) na het verwijderen van de bomen.

9.3.7 Kleinschalige ingrepen m.b.t. de hydrologie

Een stabiele waterstand waarbij het water in de winter net boven het maaiveld en in de zomer iets
onder het maaiveld staat is de optimale situatie voor een natte heide (Schaminée & Jansen 1997). De
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dominantie van pijpenstrootje kan in sommige van de gebieden waarschijnlijk voor een deel verklaard
worden door het wisselen van de waterstanden. Door een stabilisering van de waterstand kan de
dominantie van grassen opnieuw doorbroken worden. Een voorbeeld van een gunstige ontwikkeling na
gedeeltelijk afdammen van een beekje, wat tot veenvorming en uitbreiding van geschikt habitat voor
het gentiaanblauwtje heeft geleid, vinden we in het Fonteintje. Bij uitvoering van dit soort maatregelen
moet er zeer nauwlettend op worden toegezien dat de waterstand niet zo sterk stijgt dat grote delen
van het leefgebied van het gentiaanblauwtje gedurende lange tijd onder water komen staan.

9.3.8 Conclusie beheerstechnieken

Er zijn geen universele regels voor het ideale beheer in functie van het gentiaanblauwtje. Bovendien
moet er nog veel geleerd worden over de specifieke invloeden van maatregelen, hetgeen tot het
takenpakket van de opvolgingscommissie hoort (cfr. hoger). Welke beheersmaatregelen het meest
geschikt zijn is afhankelijk van de toestand en de grootte van het gebied. Er moet telkens gezocht
worden naar een combinatie van maatregelen om de habitat van het hele gentiaanblauwtjessysteem
(zowel jonge kiemingsplaatsen voor de klokjesgentianen als goed ontwikkelde natte heide met oudere
gentianen en vele waardmiernesten) te kunnen handhaven. Kleinschalig plaggen en voldoende
extensief en gestuurd graasbeheer zijn de maatregelen die de beste perspectieven bieden. Bij elk
beheer moet rekening gehouden worden met de specifieke noden van dit systeem en is evaluatie van
de uitgevoerde ingrepen noodzakelijk.
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9.4 INRICHTINGS- EN UITBREIDINGSMAATREGELEN:
NATUURONTWIKKELING

Herinrichting van sterk gedegradeerde terreinen en uitbreiding van bestaande habitats door
grootschalige natuurontwikkeling van aangrenzende of binnen het vliegbereik van het
gentiaanblauwtje liggende terreinen vormen in Vlaanderen een belangrijke mogelijkheid om de
oppervlakte aan natte heide en het leefgebied van het gentiaanblauwtje substantiëel te vergroten.
Herinrichting van gebieden die verder van bestaande populaties afliggen, betekent een waardevolle
uitbreiding van het Vlaamse areaal aan natte heide. Hieronder kunnen ook gebieden vallen die niet in
dit onderzoek betrokken zijn. Grootschalige natuurontwikkelingsprojecten in Nederland hebben
aangetoond dat, indien de hydrologische omstandigheden goed zijn, de regeneratie van natte heiden
relatief snel en succesvol kan zijn (Bobbink et al. 1998; Klooker et al. 1999). Voor goede kansen op
succes van deze maatregelen moet aan bepaalde ecologische randvoorwaarden voldaan zijn, zoals de
aanwezigheid van bronpopulaties of zaadbanken van doelsoorten en een voldoende hoge
basismilieukwaliteit. Voor een gedetailleerd overzicht van de ontwikkelingsreeksen na
herstelmaatregelen en een inschatting van de duur tot omvorming naar gewenste vegetaties onder
verschillende uitgangssituaties verwijzen we naar Schaminée & Jansen 1997. Soorten met kortlevende
zaden zoals de klokjesgentiaan zullen echter niet spontaan verschijnen indien geen exemplaren meer
in het gebied aanwezig zijn die als zaadbron kunnen functioneren. Na grootschalige
herstelmaatregelen moet er ook vaak gezorgd worden voor een kleinschaliger ontwikkelingsbeheer
(bv. beperkt en tijdelijk maaien) om de ontwikkeling van de vegetatie in de gewenste richting bij te
sturen.

9.4.1 Scenario’s voor natuurontwikkeling

Onder natuurontwikkeling verstaan we de omzetting van niet-geschikt habitat naar habitats die
geschikt kunnen worden voor de klokjesgentiaan en op termijn voor het gentiaanblauwtje. We
onderscheiden drie uitgangssituaties: 1) Sterk vergraste terreinen met een dominantie van
pijpenstrootje, 2) Aanplantingen van dennen (op voormalige heidebodems, eventueel nog met heide-
elementen in de ondergroei), en 3) Omgevormde heiden die niet meer als dusdanig herkenbaar zijn
(bv. akkers). 

9.4.1.1 Ontwikkeling vanuit sterk vergraste terreinen (pijpenstrootjes-velden) 

Veel heideterreinen zijn door de afwezigheid van beheer, veranderingen of schommelingen in de
waterstand en invloeden van buitenaf omgevormd tot sterk gedegradeerde rompgemeenschappen van
pijpenstrootje, al dan niet met opslag van bomen. Vaak zijn hieruit bijna alle andere plantensoorten
verdwenen, op enkele langlevende soorten zoals gewone dophei en klokjesgentiaan na, die zich in
deze situaties nog meerdere jaren kunnen standhouden (Roos et al. 2000). De biologische waarde van
zulke percelen is dan gering. Indien de zaadbank nog niet ernstig verarmd is en kan verzekerd worden
dat de waterstand stabiel is en de waterkwaliteit goed, kan de regeneratie van natte heide na
natuurontwikkelingswerken snel en succesvol verlopen (Roelofs 1996; Schaminée & Jansen 1997;
Bobbink et al. 1998). Merk op dat de klokjesgentiaan geen zaadbank vormt en na meer dan drie jaar
afwezigheid slechts een zeer geringe kans heeft om spontaan opnieuw te verschijnen (Hoofdstuk 3).

Grootschalig plaggen (van volledig vergraste heiden)

Het verwijderen van de bovenste bodemlaag op een grote schaal is de meest effectieve wijze om grote
aaneengesloten oppervlaktes vergraste heide om te vormen tot meer geschikt habitat. Een essentiële
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voorwaarde voor goede regeneratie na deze maatregelen is de aanwezigheid van geschikte
hydrologische omstandigheden (Schaminée & Jansen 1997). Een jaar na het uitvoeren van de
maatregelen kunnen de eerste soorten uit de associatie van moeraswolfsklauw en snavelbies zich al
opnieuw vestigen. Kleine zonnedauw is een van de eerste soorten die verschijnt en snel zijn optimum
bereikt. Witte en bruine snavelbies, blauwe zegge en trekrus kunnen snel verschijnen maar kennen hun
optimum pas na 3 tot 10 jaar. Ook gewone dophei en struikhei verschijnen snel maar worden nog later
dominant. Veenbies, kruipwilg en moeraswolfklauw beginnen de plek pas ten vroegste na drie jaar te
koloniseren. Het herstel van de vegetatie gaat dus relatief snel, maar het effect van deze maatregel op
de klokjesgentiaan hangt af van de initiële aanwezigheid hiervan. Indien de aanwezige populatie
beperkt is tot de te plaggen zone van het terrein moeten bestaande individuen voor de aanvang van de
werken gemerkt worden en uitgespaard worden tijdens de uitvoering. Indien zeer weinig planten
aanwezig zijn of ze ver van de plagplaatsen verwijderd zijn kan het inzaaien van zaden van
klokjesgentiaan in de randen van de plagzones (cfr. 9.5) overwogen worden. 

Begrazing (op minder sterk of enkel pleksgewijs vergraste heiden)

Op heideterreinen die nog vrij intacte heide-elementen bevatten, maar pleksgewijs sterk vergrast zijn,
kan een kortdurende en gestuurde intensieve begrazing (met koeien, pony’s of schapen) opnieuw open
ruimten in de vegetatie doen ontstaan waardoor kiemingsmogelijkheden voor de typische
pionierssoorten van natte heide ontstaan (Schaminée & Jansen 1997). Indien nog klokjesgentiaan in de
te begrazen zone aanwezig is moet erop toegezien worden dat de bestaande planten gevrijwaard
worden.

Ingrepen in de hydrologie

Gezien het belang van een stabiele grondwaterstand en de aanwezigheid van voedselarm water voor
het hele ecosysteem van de natte heide, zijn in situaties waar verstoringen in de hydrologie aan de
basis liggen van de degeneratie van de habitat, ingrepen in de watertafel van essentieel belang. In veel
gebieden bestaat op korte termijn niet de mogelijkheid om de hydrologie op een afdoende wijze te
herstellen. Indien wel voedselarm water aanwezig is, kan het controleren van de waterstand door het
plaatsen van stuwen als alleenstaande maatregel een aanzienlijke kwaliteitsverbetering voor het
habitat betekenen. In het Moerken (deel van het Groot Schietveld) heeft het opstuwen van
gebiedseigen water op korte termijn geleid tot de regeneratie van veenmossen en veenpluis (M.
Schuermans, pers. med.; Vanreusel, pers. obs.). Bij grootschalige plagwerken is het beheren van de
grondwatertafel een begeleidende maatregel die een belangrijke voorwaarde is voor het succesvol
herstel van natte heide en veen. Bij deze maatregelen mag niet over het hoofd gezien worden dat een
te hoge waterstand in het voorjaar en de zomer een rechtstreekse bedreiging kan vormen voor het het
gentiaanblauwtjessysteem (cfr. 8.2.4).

9.4.1.2 Ontwikkeling vanuit dennenaanplantingen (met heide-elementen in
ondergroei)

Plaatsen waar de historisch aanwezige heidevegetatie opgeplant werd met dennen en de
oorspronkelijke heide-elementen nog aanwezig zijn in de zaadbank (maximum 50 jaar), zijn met grote
oppervlaktes in de Kempen aanwezig en kunnen op een betrekkelijk eenvoudige manier opnieuw in
heide omgezet worden. In de nabijheid van vele habitatplekken van het gentiaanblauwtje vinden we
dennenaanplanten die voor omvorming naar heide in aanmerking komen (zie Deel 2 - Gebiedsfiches).
We denken dan zowel aan het creëren van grote open plekken in dennenaanplantingen als volledige
kaalkap van percelen. Heidevegetaties verdampen minder water per eenheid van oppervlakte dan
bestanden van grove den. Door het verwijderen van de dennen zal het vochtgehalte van de bodem na
de ingreep lokaal toenemen.
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Door de verhoogde bodemtemperatuur door de toename van lichtinval stijgt de mineralisatiesnelheid
van deze bodemlagen waardoor grote hoeveelheden nutriënten kunnen vrijkomen. Daarom moet er
onmiddellijk na het verwijderen van bos voor gezorgd worden dat ook de humus- en de strooisellaag
afgevoerd worden. Indien het naaldenpakket niet heel dik is en de humificatie beperkt, kan het
wegharken van de strooisellaag voldoende zijn om herstel van heide toe te laten. In de meeste gevallen
zal afschrapen van de bovenste bodemlaag of plaggen noodzakelijk zijn om voldoende
voedingsstoffen af te voeren. Tegelijkertijd wordt zo het aanwezige pijpenstrootje gereduceerd.

In veel gevallen is de bodem onder dennenaanplanten genivelleerd en het oorspronkelijk aanwezige
reliëf verdwenen. Samen met de kap- en plagwerken kan opnieuw reliëf op verschillende
schaalgroottes in het landschap aangebracht worden. Ondermeer door het uittrekken van een deel van
de wortelstellen van gerooide bomen onstaan plaatselijk verstoringen in de bodem waar de
voedingstoestand en het microreliëf anders zal zijn dan in de omgeving.
 

9.4.1.3 Ontwikkeling vanuit historische heideterrein met actueel sterk gewijzigd
bodemgebruik 

Er is ook een ontwikkeling mogelijk uit historische heidepercelen die momenteel in gebruik zijn als
akker of weide en waaruit herkenbare elementen van de oorspronkelijke heidevegetatie verdwenen
zijn. Deze percelen zijn door bemesting sterk aangerijkt met voedingsstoffen en door het landgebruik
is het grootste deel van het belangrijke microreliëf verdwenen. De grootte van de zaadbanken van
heideplanten is negatief gecorreleerd met de duur en de intensiteit van het landbouwgebruik (Bekker
1997). In akkers op voormalige heiden is de zaadbank slechts in uitzonderlijke gevallen nog
kiemkrachtig en moet je dus tenminste voor doelsoorten vanuit de zaadbank niet veel verwachten. De
zaadbank in permanent historische graslanden op voormalige heide is meestal beter bewaard dan
deze van akkers, maar hangt sterk af van de mesthoeveelheid die erop terecht gekomen is (J. Van
Uytvanck, pers. med.). We onderscheiden voor dit scenario twee opties.
Verwijderen van de voedselrijke toplaag

Het afgraven van de bovenste teeltlaag is een arbeidsintensieve ingreep met een drastisch effect op
het landschap waar nog maar weinig ervaring mee is opgedaan (Schaminée & Jansen 1997). Toch kan
dit op zwaar bemeste gronden de enige manier zijn om opnieuw biologisch waardevolle vegetaties te
kunnen herstellen. Op korte tijd kan het grootste deel van de aanwezige nutriënten verwijderd worden.
Door uitspoeling daalt de pH langzaam opnieuw naar zure waarden. Ook hier is een goede hydrologie
een essentiële vereiste voor een goed herstel. Na een drietal jaar kunnen opnieuw de eerste typische
planten van de natte heide verschijnen (maar dus geen klokjesgentianen vanuit de zaadbank). De
soorten van voedselrijke omstandigheden zullen nog enkele jaren standhouden maar na verloop van
tijd uit de vegetatie verdwijnen, hetgeen kan versneld worden door een gepast ontwikkelingsbeheer.
Verdere verschraling door maaien of begrazen lijkt noodzakelijk om de evolutie naar natte heide te
bewerkstelligen. 

Verschralen op langere termijn

Na doorgevoerd verschralingsbeheer kunnen uit tot weiland omgevormde heiden heischrale
graslanden ontstaan. Intensief maaien (3x per jaar) in de eerste jaren van het verschralingsproces,
gevolgd door normaal maaibeheer (een tot twee maaibeurten per jaar) is hiervoor de beste maatregel
(Londo 1997). Nabegrazing als bijkomende maatregel tijdens deze ontwikkeling wordt als gunstig
ervaren.
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9.4.2 Inrichtingsmaatregelen i.v.m. verbindingen en barrières

Over specifieke inrichtingen van corridors kan weinig gezegd worden. Maar het ziet er naar uit dat
wanneer voldoende habitatplekken van goede kwaliteit op maximaal 1 tot 1,5 km liggen, maar liefst
korter bij elkaar, enige uitwisseling mogelijk is, tenminste als het tussenliggend landschap niet te
intensief gebruikt wordt. Boom- of struikrijen, bossen en andere voor het gentiaanblauwtje
ongeschikte habitats kunnen een barrière vormen voor de vlinder en uitwisseling tussen populaties
verhinderen of de kolonisatie van herstelde habitatplekken vertragen of verhinderen. Om de vlinders
toe te laten zich te bewegen over de verschillende delen van een gebied, kan het nodig zijn om een
aantal actuele hindernissen te verwijderen. Deze maatregel kan echter best genomen worden wanneer
de omstandigheden aan de andere zijde van de barrière in voldoende mate geschikt zijn geworden.
Concreet moet erop toegezien worden dat een barrière niet weggenomen wordt als aan de andere
zijde weinig waardplanten of waardmieren aanwezig zijn. Een grote zone met nectarplanten (struik- en
dophei) maar zonder klokjesgentianen kan namelijk aantrekkelijk lijken voor de vlinders maar maakt
het hen moeilijker om geschikte eiafzetplaatsen te vinden en kan het voortplantingssucces omlaag
halen, hetgeen in een uiterst kleine populatie uiteraard dient vermeden te worden. 

Ongeschikt open landschap dat grenst aan een geïsoleerd habitat van het gentiaanblauwtje kan er
eveneens voor zorgen dat de vlinders de populatie gemakkelijker verlaten omdat individuen door
windwerking of toeval hier terechtkomen en de weg naar hun leefgebied niet terugvinden. Een
houtkant of een dichte rij bomen kan dus een nuttige schermfunctie hebben om de vlinders (tijdelijk)
binnen de geschikte habitatplekken te houden. 

9.5 TIJDELIJKE SOORTONDERSTEUNENDE MAATREGELEN

Gezien de kritieke toestand van het gentiaanblauwtje in Vlaanderen zijn in de meeste gebieden ook
zeer specifieke maatregelen voor het gentiaanblauwtjessysteem noodzakelijk. In principe gaat het om
tijdelijke noodmaatregelen die gestaakt worden wanneer een populatie voldoende hersteld is. 

9.5.1 Soortgerichte beheersmaatregelen

9.5.1.1 Afrasteren zones in begraasde gebieden

Wanneer gebieden met weinig klokjesgentianen of met lokale concentraties van gentianen en eitjes
begraasd worden, doet men er goed aan deze zones tijdelijk af te rasteren zodat de grazers er niet bij
kunnen. Dit is vooral van belang voor het vrijwaren van eitjes in kleine (deel)populaties. Wanneer na
enkele jaren van gepast beheer de gentianen en eitjes meer gespreid in het begraasde gebied
aanwezig zijn, kan deze tijdelijke noodmaatregel gestopt worden. Het toepassen van deze maatregel
gaat best gepaard met een opvolging en evaluatie van de begrazingseffecten (bv. trends in de
spreiding van de begrazingsdruk). Afrasteren gebeurt bij voorkeur alleen in de periode eind juni – eind
augustus, zodat de gunstige invloed van begrazing vroeger en later in het seizoen ook voor deze
zones behouden blijft. Tegen eind augustus zijn reeds vele rupsen geadopteerd in de mierennesten
waardoor de invloed van latere vraatschade beperkt is. In (deel)gebieden met erg weinig gentianen
verdient het aanbeveling om de afrastering reeds vroeger in het groeiseizoen van de gentiaan (bv.
begin juni) aan te brengen, om te vermijden dat de meeste bloeistengels verdwenen zijn tegen dat het
gentiaanblauwtje begint te vliegen. Dit laatste geldt vooral voor (deel)gebieden met alleen nog enkele
gentianen langsheen bijvoorbeeld een paadje.
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9.5.1.2 Zeer kleinschalig plaggen rond individuele gentianen: creëren van
kiembedjes

In (deel)gebieden met nog slechts enkele gentianen is het op korte tijd verjongen en uitbreiden van de
waardplanten belangrijk. Het gaat meestal om situaties waarin alleen nog enkele oude, bloeiende
planten aanwezig zijn (cfr. Hoofdstuk 3). Dan is het aangewezen om als tijdelijke noodmaatregel zeer
kleinschalig te plaggen in de directe omgeving van die planten (Ministerie van Landbouw 1990;
Oostermeijer 1992). Dit is een eerder delicate maatregel – zeker in plekken die nog door het
gentiaanblauwtje bevolkt worden – die met de nodige voorzichtigheid moet uitgevoerd worden.
Bloeiende exemplaren van de klokjesgentiaan worden in de loop van de zomer best gemarkeerd met
eenvoudige merkstokjes. Dit stokje wordt naast de meerstengelige gentiaan gestoken en niet
temidden van de stengels want dan kunnen de ondergrondse, centrale delen van de plant worden
geraakt. Op het einde van de bloeiperiode (bv. september) worden op enkele plaatsen nabij deze
planten op een wisselende afstand van 20 tot 150 cm enkele zeer kleine oppervlaktes (0,25 – 0,5 m²)
manueel geplagd (Fig. 9.3). Zo ontstaat een geschikt kiemingsbed voor de gentiaanzaden (cfr.
Hoofdstuk 3) op een afstand die makkelijk door de zaden bereikt kan worden. 
Enige voorzichtigheid is bij deze tijdelijke en intensieve noodmaatregel uiteraard nodig. We denken
o.a. aan het niet beschadigen van ondergrondse delen (daarom geen plagplekjes dichter dan 20 cm) en
het verwijderen van onopgemerkte (eventueel vegetatieve) gentianen. Er dient ook op worden
toegezien dat het aanwezige microreliëf niet te sterk wordt afgevlakt omdat heide- en
pijpenstrootjesbulten geschikte plaatsen voor de mierennesten vormen. Door voornamelijk tussen de
bulten van pijpenstrootje (inclusief dode bulten) te plaggen worden deze kiemingsplaatsen ook
bruikbare foerageerplaatsen voor de knoopmieren. Wanneer de plagplekken groter worden gemaakt,
verdwijnt dit laatste voordeel en duurt het vaak jaren voordat de mieren de plagplekken bezoeken en
bevolken. Kies dus niet te grote plekjes uit en plag zeker niet alleen pijpenstrootjesbulten aangezien
die vaak waardmiernesten bevatten (Hoofdstuk 7). In de zomer van 2000 werd dit zeer kleinschalig
plaggen reeds toegepast in de Withoefse heide. 

a) b)

Fig. 9.3 – Schematische voorstelling van het zeer kleinschalig plaggen rond individuele gentianen als een tijdelijke
noodmaatregel in kleine, verouderde gentianenpopulaties. a) zijaanzicht , b) bovenaanzicht.

Merk evenwel op dat deze maatregel geen zin heeft in zones die reeds een redelijke dichtheid aan
klokjesgentianen hebben. Indien een kunstmatig hoge densiteit van waardplanten gecreëerd wordt en
ook effectief door het gentiaanblauwtje gebruikt wordt, zullen de aanwezige waardmiernesten te zwaar
geparasiteerd en dus belast worden, wat na enkele jaren tot een ongunstige situatie voor het blauwtje
kan leiden (cfr. Hoofdstuk 3).

1 m
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9.5.2 Artificiële verplaatsingen van de soorten van het gentiaanblauwtjessysteem:
translocatie en herintroductie

Het verplaatsen van soorten ten behoeve van het natuurbehoud wordt in Vlaanderen als omstreden
ervaren (Desmet et al. 1995). Dit kan translocatie (d.i., het bewust verplaatsen van organismen van een
plek naar een andere binnen een gebied), herintroductie (d.i., het bewust uitzetten van organismen in
een gebied waar ze uitgestorven zijn) en introductie (d.i., het bewust uitzetten van organismen in een
gebied waar die, voor zover gedocumenteerd, in het verleden nooit voorkwamen) omvatten. Hier
volgen we de houding van Maes & Van Dyck (1999): translocatie en (her)introductie kan een zinvol en
nuttig secundair hulpmiddel zijn voor het behoud en herstel van de dagvlinderfauna, mits aan
bepaalde, strenge voorwaarden wordt voldaan. 

In Vlaanderen werden zowel gentianen (zaden) als gentiaanblauwtjes (eitjes of wijfjes) reeds op
particulier initiatief getransloceerd en geherintroduceerd. Verder in dit onderdeel bespreken we de
zinvolle opties op korte en langere termijn, maar we zijn van oordeel dat er dringend een meer open
politiek rond deze maatregelen moet gevoerd worden door zowel de Vlaamse Overheid als door de
terreinbeherende verenigingen. Nu gebeuren voor verschillende organismen herintroductiepogingen in
het geheim. Hierdoor kan de interpretatie van verspreidingspatronen en van de lokale toestand van
populaties bemoeilijkt of onmogelijk worden. We pleiten er voor om dit maatregelenpakket uit de
taboesfeer te lichten, en op een open wijze te overwegen als een mogelijke noodmaatregel.
Translocaties en herintroducties horen dan ook thuis in beheersplannen en –visies. Indien hun
toepassing opportuun wordt bevonden, moet een translocatie- of herintroductieprogramma
zorgvuldig voorbereid, uitgevoerd en opgevolgd te worden. Een goed uitgewerkt kader en protocol
voor herintroductie in Vlaanderen is nog niet beschikbaar. Afdeling Natuur verwijst ondertussen naar
de internationale richtlijnen van de IUCN. In Nederland is ruime ervaring met de herintroductie van 2
Maculinea-vlinders, nl. het pimpernel- en het donker pimpernelblauwtje (Wynhoff 1998b).

Verder bespreken we dus de zinvolle opties, maar dat is geen synoniem voor concrete
uitvoeringsprogramma’s. Merk op dat door het beschermd statuut van zowel de klokjesgentiaan als
van het gentiaanblauwtje, verplaatsingen en herintroducties een uitzonderingsvergunning vereisen op
de respectievelijke soortbeschermingsbesluiten (Hoofdstuk 4).    

9.5.2.1 Translocatie en herintroductie waardmiernesten: onnodig !

De waardmieren zijn relatief algemene soorten die vacante, geschikte plaatsen relatief snel
koloniseren. Binnen gebieden gebeurt kolonisatie vaak door de spontane afsplitsing van kolonies,
maar koninginnen kunnen na een bruidsvlucht ook nieuwe kolonies stichten. Bovendien leeft M.
ruginodis ook in bossen van waaruit herstelde heiden of heischrale graslanden bevolkt kunnen
worden. Artificiële verplaatsingen van nesten zijn niet nodig. Het voeren van een goed herstelbeheer
(inclusief goede waterhuishouding) zal de talrijkheid van de waardmieren begunstigen. 

9.5.2.2 Translocatie klokjesgentiaan: uitzaaien binnen gebieden met
klokjesgentiaan

Vooral op plagplaatsen kan de kieming van klokjesgentianen gestimuleerd en versneld worden door
zaden van gebiedseigen gentianen te verzamelen en op de plagplaatsen uit te zaaien. Ook dit moet als
een extreme noodmaatregel gezien worden en hoeft niet overwogen te worden wanneer de
klokjesgentianen nog in redelijke aantallen verspreid aanwezig zijn. Het is een reddingsmiddel om erg
kleine gentiaanpopulaties versneld naar een veiligere populatiegrootte te brengen. 
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Met inzaaien bedoelen we alleszins niet het kwistig uitspreiden van een groot deel van het zaad van de
lokale planten over alle, grotere plagplaatsen (enkele tot enkele tientallen m²). Een dergelijke aanpak
leidt waarschijnlijk wel tot massale kieming op de vers geplagde, vochtige stukken, maar dergelijke
plaatsen zijn pas na meerdere jaren (bv. 10 jaar) geschikt om ook door de waardmieren te worden
gekoloniseerd. Let bovendien op dat massale kieming niet hoeft te betekenen dat er ook vele adulte
klokjesgentianen zullen overblijven. We opteren in geval van inzaaien eerder voor het verspreiden van
zaden in de randen van plagplaatsen die buiten het spontane kolonisatiebereik op korte termijn van de
klokjesgentiaan liggen. Dan bestaat er een redelijke kans dat de nieuwe planten toch in de buurt van
de waardmierkolonie net buiten de plagplaats liggen. Vanuit de randzones kunnen de planten verder
spontaan de plagplaats koloniseren via eigen zaden. Er is telkens ook de optie om het inzaaien pas een
(aantal) jaren na het plaggen te doen, wanneer de vegetatie reeds een eind op weg is in de
successionele ontwikkeling.

Men moet zich evenwel realiseren dat het 2 tot 4 jaar duurt voor een klokjesgentiaan knoppen en
bloemen vormt en dus voor het gentiaanblauwtje van enige betekenis kan zijn. Dit impliceert dat een
erg kleine populatie gentiaanblauwtjes ondanks deze noodmaatregel de eerste jaren sowieso erg
kwetsbaar blijft en hiervan pas na enkele jaren zal kunnen profiteren.

9.5.2.3 Herintroductie klokjesgentiaan: uitzaaien in gebieden zonder
klokjesgentiaan

Het opnieuw inbrengen van de plant in een gebied waar de soort verdwenen is (herintroductie) is een
maatregel die momenteel niet wordt aangeraden. Enkel in gebieden met grotere eenheden natte heide
of veen waar de oorzaak van het verdwijnen van de soort opgeheven is kan deze maatregel overwogen
worden indien ze in de nabijheid van een bestaande populatie van het gentiaanblauwtje liggen en
daardoor op termijn zouden kunnen fungeren als een uitbreiding van de populatie. Momenteel valt
enkel het Koeiven (op 1100 m van het Zwart Water) binnen deze categorie. Bovendien moet men zich
realiseren dat nog vele jaren niet-bloeiende, en dus minder opvallende exemplaren (bv. gedurende 9
jaar niet bloeien – Oostermeijer 1996b) of dormante exemplaren aanwezig kunnen zijn. 

9.5.2.4 Translocatie gentiaanblauwtje

Het artificieel verplaatsen van gentiaanblauwtjes (ei of vlinder) van bevolkte plekken naar niet-bevokte
plekken binnen een gebied, is tenminste op korte termijn nergens zinvol. In de betrokken gebieden
zijn momenteel geen geschikte, vacante habitatplekken waar het gentiaanblauwtje niet spontaan kan
geraken. De mobiliteit van deze vlinder wordt enigszins onderschat (zie Hoofdstuk 7). Het herstellen
en creëren van habitatplekken houdt bij voorkeur rekening met het dispersiebereik (zie hoger in
Hoofdstuk 9 en gebiedsfiches) zodat maximaal op spontane herkolonisatie binnen deze gebieden kan
gerekend worden. Als binnen deze gebieden geschikte habitatplekken ontstaan die na lange periodes
nog steeds niet door het gentiaanblauwtje gekoloniseerd worden, kan het verplaatsen van
gentiaanblauwtjes wel als een zinvolle maatregel van risicospreiding toegepast worden. Daartoe moet
later beslist worden door de beheerder, bij voorkeur in samenspraak met de opvolgingscommissie.
Hetzelfde geldt voor crisissituaties, bv. bij uitzonderlijke weersomstandigheden (bv. extreme neerslag
in de zomer). Wanneer bij dergelijke omstandigheden een habitatplek voor langere tijd in augustus
onder water staat, kan geoordeeld worden om een deel van de eitjes te verplaatsen naar andere
plekken waar dit probleem zich niet stelt. Dit is opnieuw alleen als echte noodmaatregel bedoeld
zolang een populatie niet groot genoeg is en niet in voldoende gevarieerde omstandigheden leeft dat
ze een dergelijke calamiteit aan kan. 

Het uitzetten van gentiaanblauwtjes (eitjes of vlinders) uit een gebied in een ander gebied dat nog
door dit blauwtje is bevolkt, wordt ten stelligste afgeraden. Soms leeft bij beheerders de idee dat een
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populatie “vers bloed” moet krijgen. Als populaties onderling erg verschillen – wat bij het
gentiaanblauwtje zeer waarschijnlijk is - kan het mengen van de dieren meer kwaad dan goed doen
voor de oorspronkelijke populatie.

9.5.2.5 Herintroductie gentiaanblauwtje

Om een herintroductie van het gentiaanblauwtje in een gebied te overwegen, is het van belang dat een
gebied een voldoende grote oppervlakte aan geschikt habitat bevat (zie 9.1). Op basis van de huidige
informatie, lijkt op korte termijn (5 jaar) alleen de Ziepbeek in aanmerking te komen voor het
opstarten van een herintroductieprogramma voor het gentiaanblauwtje. Dit omvat dan
vanzelfsprekend verder onderzoek naar de huidige en te verbeteren habitatkwaliteit van de
verschillende deelgebieden, en naar een mogelijke bronpopulatie. De Ziepbeek heeft een grote
gentianenpopulatie in een groter gebied met meerdere mogelijkheden voor bijkomend herstelbeheer
en natuurontwikkeling. Het gentiaanblauwtje verdween hier recent. Vooral de toestand van de
waardmieren en de ruimtelijke variatie waarin de klokjesgentiaan aanwezig is, dient dan nader
bestudeerd te worden. Binnen Vlaanderen is het veiliger om eerst wat langer de aantallen in de
verschillende populaties op te volgen alvorens eitjes en/of wijfjes weg te nemen voor een
herintroductieprogramma. Bijkomende kennis over de mogelijke variatie in waardmierspecialisatie
vormt hier eveneens een aandachtspunt. 

Op lange termijn kan de mogelijkheid van een herintroductieprogramma worden onderzocht in
gebieden waar natuurontwikkeling succesvol is, en de draagkracht voldoende hoog is geworden om
opnieuw een lokale populatie van het gentiaanblauwtje te handhaven. Hiervoor is wel een uitgebreid
voorafgaand onderzoek en een lange periode van beheer in funtie van klokjesgentiaan noodzakelijk.
Gezien hun oppervlakte kunnen het Buitengoor, het Klein Schietveld, de Koemook en de Ronde Put
daar eventueel voor in aanmerking komen. Voor de andere gebieden zijn de kansen op herstel van een
stabiele populatie gentiaanblauwtjes op korte tot middellange termijn uitgesloten.

9.6 EDUCATIEVE EN SENSIBILISERENDE MAATREGELEN

De uitgebreide kennis over het gentiaanblauwtje, de andere soorten uit het gentiaanblauwtjessysteem
en de habitat vormen een interessante voedingsbodem voor educatieve producten. We denken aan
volgende mogelijkheden: aanmaak tentoonstelling, informatiepanelen, diareeks en/of
computerpresentatie over de levenswijze en het behoud van het gentiaanblauwtje bijvoorbeeld voor
natuureducatieve centra, folder en brochure over dit plan voor respectievelijk het brede publiek en een
meer geïnteresseerd publiek, inrichten van thema-excursies over het gentiaanblauwtje, specifieke
infoborden voor het informeren van wandelaars bij het uitvoeren van herstelbeheer en
natuurontwikkeling. Naast het ontwikkelen van nieuwe producten, kan de informatie ook gebruikt
worden om bestaande educatieve producten aan te vullen (bv. gebiedsbrochures). Voor het uitwerken
van deze initiatieven dienen derden gecontacteerd te worden. Om voor verschillende gebieden
gezamelijke educatieve producten over het gentiaanblauwtje te ontwikkelen is verder overleg tussen
de beheerders wenselijk. 

Om de resultaten van het Soortbeschermingsplan gentiaanblauwtje aan een brede selectie van
betrokkenen en de pers voor te stellen, richt de Onderzoeksgroep in overleg met afdeling Natuur een
presentatie in. Er dient bij voorkeur op toegezien te worden dat ook de volgende jaren doelgroepen of
het brede publiek geïnformeerd worden over de resultaten en de geïnvesteerde inspanningen en
middelen) door de overheid, de terreinbeherende verenigingen en eventuele andere partners. 
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MAATREGELEN - Om het gentiaanblauwtje in Vlaanderen (België) te behouden en meer
duurzame overlevingskansen te bieden, zijn zowel specifieke, intensieve noodmaatregelen als
bredere herstelmaatregelen noodzakelijk. De meeste populaties wijken matig tot sterk af van het
streefbeeld voor een zelfstandige of duurzame populatie wat betreft populatiegrootte, -structuur, -
configuratie, habitatkwaliteit en het beheer en dynamiek van de habitatplekken.
Voorgestelde beleidsmaatregelen:
- Versnelde, gebiedsgerichte verbetering van de basismilieukwaliteit (verdroging, vermesting,

verzuring) en bijkomend een screening van de mogelijkheden voor herstel en betere buffering
tegen de lokale milieudrukken op korte termijn (multidisciplinaire, concrete actieplannen);

- Dit soortbeschermingsplan inbouwen in het natuurbeleidsplan;
- Installeren en ondersteunen van een opvolgingscommissie voor de concrete implementatie en

permanente evaluatie/bijsturing van het soortbeschermingsplan gentiaanblauwtje;
- Beschikbare kennis van dit soortbeschermingsplan opnemen in andere studieopdrachten (bv.

relevante MER-studies);
- Uitwerken van richtlijnen voor soortbeschermingsplannen en van een afwegingskader om de

keuze van een soort tegenover andere soorten te verantwoorden .
Voorgestelde beheersmaatregelen:
Verschillende vormen van onderhoudsbeheer en herstelbeheer zijn noodzakelijk om meer en
betere habitatplekken te handhaven en te ontwikkelen. Wettenschappelijke kennis over de
effecten van verschillende ingrepen is evenwel gering. Het opstellen van een kritische, praktijk
gerichte synthese van de ervaringen en kennis inzake het beheer en herstel van natte heiden in
Vlaanderen en Nederland is erg wenselijk. Op basis van de huidige, onvolledige kennis evalueren
we de invloeden van geen actief beheer, begrazing, maaien, plaggen, branden, kappen en
hydrologische ingrepen. Relatief kleinschalige combinaties van de technieken zijn aangewezen.
Voorgestelde inrichtings- en uitbreidingsmaatregelen:
Via meer ingrijpende maatregelen kan op termijn geschikt habitat tot ontwikkeling worden
gebracht door natuurinrichting of -ontwikkeling. Drie belangrijke scenario’s zijn:
- Ontwikkeling vanuit sterk vergraste terreinen (pijpenstrootjes velden);
- Ontwikkeling vanuit dennenaanplantingen (met heide-elementen in de ondergroei);
- Ontwikkeling vanuit historische heideterrein met actueel sterk gewijzigd bodemgebruik

(graslanden en akkers).
Voorgestelde tijdelijke, soortondersteunende maatregelen:
Gezien de kritieke toestand van het gentiaanblauwtje zijn in de meeste gebieden (of zeker
deelgebieden) ook zeer specifieke maatregelen nodig die gestaakt kunnen worden als de populatie
voldoende hersteld is. De behandelde maatregelen zijn:
- Afrasteren van zones in begraasde gebieden;
- Zeer kleinschalig plaggen rondom individuele gentianen (creëren van kiemingsbedden);
- Translocatie en (lokale) herintroductie van klokjesgentianen en/of gentiaanblauwtjes.
Voorgestelde educatieve en sensibiliserende maatregelen:
De kennis van dit soortbeschermingsplan kan de voedingsbodem vormen voor diverse educatieve
producten (folders, tentoonstelling, computerpresentaties in educatieve centra, thema-excursies,
enz.)

Concrete voorstellen naar beheer en inrichting van de gebieden staan in Deel 2 -Gebiedsfiches.
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10 HOOFDSTUK 10.
VERDER ONDERZOEK: MOGELIJKHEDEN EN NOODZAKEN

Om tot tastbare resultaten op het terrein te komen, is het van belang dat de implementatie van het
Soortbeschermingsplan gentiaanblauwtje goed begeleid en opgevolgd wordt. Naast het noodzakelijk
periodiek overleg tussen de betrokken beheerders en beleidslui (opvolgingscommissie - cfr. Hoofdstuk
9), is het op een wetenschappelijke wijze volgen en monitoren van de toestand en van de
ontwikkelingen na maatregelen essentieel. We sommen voorts de thema’s op waarover we verder
toegepast of fundamenteel onderzoek zinvol of noodzakelijk vinden. Wanneer de volgende jaren
nieuwe beheers- en/of beleidsrelevante inzichten - die van belang zijn voor het behoud of herstel van
het gentiaanblauwtjessysteem en natte heidebiotopen- worden verworven, dient hierover best aan de
voorgestelde opvolgingscommissie gerapporteerd te worden.  

10.1  OPVOLGEN VAN DE TOESTAND IN DE VOLGENDE JAREN

Meerdere van de in Hoofdstuk 9 voorgestelde maatregelen hebben pas na enkele jaren een gunstige
invloed voor het gentiaanblauwtje (bv. ontwikkeling van vegetatie met bloeiende gentianen en met
waardmierkolonies na plaggen). Zodoende blijft de soort op korte termijn in een kritische toestand.
Daarom blijft het volgen van de populatiegrootte en van de ruimtelijke spreiding (gestandaardiseerde
plant- en eitellingen) in de loop van de volgende jaren noodzakelijk. Hierdoor kunnen verdere
negatieve ontwikkelingen snel gedetecteerd worden en gepaste noodmaatregelen uitgevoerd worden
(bv. tijdelijke soortondersteunende maatregelen zoals het uitrasteren van zones in begraasde
percelen). Zolang een populatie niet op een “veilig” niveau is gekomen (groter ruimtebeslag, hoge
habitatkwaliteit en toegenomen populatiegrootte – cfr. 9.1.1 Streefbeeld), heeft zo’n herhaalde
toestandsbepaling een belangrijke waakhondfunctie. Er dient nu per gebied bepaald te worden hoe dit
georganiseerd kan worden. In meerdere gebieden volgen teams van vrijwilligers reeds langer de
spreiding en aantallen van gentianen en vooral van de eitjes van het gentiaanblauwtje (Hageven,
Liereman, Zwart Water). De coördinatie, verwerking en rapportage hiervan gebeurt bij voorkeur
centraal om vergelijkingen mogelijk te maken en kan binnen de voorgestelde opvolgingscommissie
voor de implementatie van het soortbeschermingsplan worden waargenomen. Om tellingen van
klokjesgentianen en eitellingen op gestandaardiseerde wijze uit te voeren, verwijzen we naar de
methoden zoals deze voor dit plan werden gebruikt (Hoofdstuk 2) en naar het volgende punt 10.2

Dit soortbeschermingsplan richt zich uiteraard op Vlaanderen (België), maar voor enkele gebieden zijn
de ontwikkelingen over de Nederlandse grens erg belangrijk. Dit is het meest van toepassing voor het
Hageven. Gezien er momenteel ook in Nederland gewerkt wordt aan een beschermingsplan voor het
gentiaanblauwtje, is in dit verband een verdere samenwerking en het onderzoeken van initiatieven over
de grens van belang (vb. Wallis de Vries et al., 2000). Dit rapport zal alleszins ter kennisgeving aan de
collega’s van de Nederlandse Vlinderstichting die het Nederlandse plan voorbereiden, worden
overgemaakt.

10.2 EVALUATIE NA GENOMEN MAATREGELEN

Om de effecten van de uitvoering van (specifieke) beheers- of inrichtingsmaatregelen te beoordelen,
bevelen we een gerichte opvolging in de betrokken zones aan. Indrukken alleen zijn voor zo’n
beoordeling meestal ontoereikend. Het meten van de effecten via 1) gedetailleerde kartering en 2)
steefproefgewijze tellingen van gentianen en waardmiernesten zijn aangewezen. Onder kartering
verstaan we het regelmatig optekenen van de vegetatie-zones met aanduiding van de aanwezigheid



Verder onderzoek

133

van de klokjesgentiaan en van eitjes. Wanneer dit herhaaldelijk wordt uitgevoerd, kunnen
verschuivingen in de verspreiding op een relatief eenvoudige, eerder kwalitatieve wijze opgevolgd
worden door vergelijking van de kaarten. Men vertrekt best van een goede basiskaart. Voor het tellen
in proefvlakken van 10 x 10 m verwijzen we dus naar onze telwijze (zie Hoofdstuk 2). Omdat de
vegetaties verder zullen ontwikkelen, is het aan te bevelen om de tellingen van gentianen en eitjes in
meerdere proefvlakken van verschillende structuur uit te voeren. Dit wordt het makkelijkst samen met
de inspanningen onder 10.1 per gebied georganiseerd. Tenminste om de paar jaar is een volledige
telling - zeker in de kleine, meest kwetsbare (deel)gebieden - erg nuttig omdat dan ook kennis over
de spreiding van de eitjes en de totale populatiegrootte wordt bekomen (cfr. Hoofdstuk 7). Deze
studieopdrachten vormen zonder twijfel een extra belasting voor de beheerder en/of zijn (vrijwillige)
medewerkers. Indien het niet haalbaar blijkt, kan overwogen worden om een vrijwillig of professioneel
onderzoeksteam in te schakelen.

Als door de beheerders wordt ingestemd met de mogelijkheid van een herintroductie van het
gentiaanblauwtje in de Ziepbeek, dient hiertoe een begeleidend onderzoek en uitvoeringsprogramma
opgestart te worden. 

10.3  VERDER ECOLOGISCH ONDERZOEK

10.3.1 Kritische lasten m.b.t. milieudrukken; algemene en gebiedsspecifieke remediërende
maatregelen voor natte heide en veengebieden

Zoals in Hoofdstuk 9 vermeld, onderschrijven we de noodzaak voor het bepalen van kritische lasten
van milieudrukken (vermesting, verzuring) voor de natte heide en veengebieden. Bovendien is het van
belang om een concreet actieplan op te stellen voor de betrokken gebieden om de lokale/regionale
milieukwaliteit versneld te verbeteren (cfr. 9.4.2).  
 

10.3.2 Effecten van beheerstechnieken met bijzondere aandacht voor begrazing 

Zoals vermeld in Hoofdstuk 9, werden de effecten van verschillende beheersvormen in natte heide- en
veengebieden (maar ook in vele andere biotopen) tot nog toe onvoldoende op wetenschappelijke wijze
gevolgd en geanalyseerd. In het bijzonder m.b.t. begrazingsregimes (inclusief type grazer, densiteit,
noodzaak van bijsturende maatregelen, enz.) zijn vele beheerders vragende partij voor gefundeerde
adviezen. Daarom bevelen we aan om hierover verder praktijkgericht onderzoek te organiseren. Het is
evenwel niet vanzelfsprekend om voor natte heiden en veengebieden voldoende experimentele
proefvlakken en herhalingen voor een reeks van beheersregimes in Vlaanderen te kunnen opzetten.
Dan vormt een samenwerking met Nederland een zinvolle denkpiste. Op korte termijn kan tenminste
een wetenschappelijk onderbouwde synthese gemaakt worden van de beschikbare ervaringen en
indrukken met het beheer van deze habitats in Vlaanderen (en Nederland). Dit moet dan leiden tot een
voorlopige handleiding, die ook gebruikt kan worden voor het opstellen van een selectie van
belangrijke hypothesen over beheersinvloeden die dan via experimenteel onderzoek in Vlaanderen en
Nederland getoetst moeten worden. 

10.3.3 Effecten van isolatie op de mobiliteit en van de effectiviteit van corridors voor het
gentiaanblauwtje 
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We hebben een inschatting kunnen maken van de mobiliteit en dispersiecapaciteit van het
gentiaanblauwtje. Het is evenwel niet uitgesloten dat de geïsoleerde populaties in Vlaanderen minder
mobiel zijn dan deze in minder gefragmenteerde gebieden. Dit kan op indirecte wijze nader
onderzocht worden door de relatieve bouw (relatief volume vliegspieren) van huidige vlinders te
vergelijken met collectie-exemplaren en met andere populaties uit andere gebieden (cfr. Dempster
1991; Van Dyck & Matthysen 1999). De Onderzoek Dierenecologie overweegt om hierover verder
onderzoek uit te voeren (mogelijk i.s.m. I. Wynhoff, Nederlandse Vlinderstichting & Universiteit
Wageningen). Over de effectiviteit van vegetaties en landschapsstructuren op de mobiliteit van vlinders
(en andere organismen) is de beschikbare praktijkgerichte kennis gering (Maes & Van Dyck 1999).
Voor het gentiaanblauwtje hebben we bijkomend onderzoek verricht, maar een goede inschatting van
de uitwisselingskansen tussen habitatplekken in functie van de tussenliggende vegetatie (of landschap)
is nog niet mogelijk. Aangezien dergelijke analyses ook voor andere soorten erg belangrijk zijn, stellen
we voor om voor een relevante reeks van aandachtssoorten van natte heide en veengebieden
invullingen van verbindingen of corridors verder te onderzoeken, hetgeen moet leiden tot concrete
adviezen voor meerdere soorten. Op dit ogenblik zijn er vele theorieën en speculaties over de
verbindingsfunctie van corridors en stapstenen, maar is weinig op kritisch onderzoek gebaseerd.

10.3.4 Verder onderzoek naar lokale variatie in waardmierspecialisatie

In Hoofdstuk 7, hebben we aan de hand van observaties in de populatie van het Fonteintje
aanwijzingen aangegeven voor het gebruik van secundaire waardmieren M. scabrinodis en M. rubra
naast de optimale waardmier M. ruginodis. Of de populaties hierin verschillen of niet, is nog niet
geweten. De Onderzoeksgroep Dierenecologie (UIA-UA) neemt zich voor hierover verder onderzoek uit
te voeren. In de winterperiode 2000-2001 worden reeds verzamelde stalen van
gentiaanblauwtjesrupsen en mierenbroed van de waardmiersoorten uit de verschillende Vlaamse
populaties aan een vergelijkend onderzoek onderworpen; de chemische profielen van de geurstoffen
op de huid van de rupsen en van het mierenbroed worden binnen en tussen populaties vergeleken. Dit
verder onderzoek zal mogelijk ook bijdragen tot de vraag of het gentiaanblauwtje een complex van
cryptische soorten is (cfr. Hoofdstuk 3).

10.3.5 Verder onderzoek naar het afzetten en spreiden van eitjes

Eigen onderzoek heeft voor het eerst aanwijzingen geleverd voor het feit dat bij het gentiaanblauwtje
de waardmieren een directe of indirecte rol kunnen spelen bij het afzetten van eitjes (Van Dyck et al.
2000). Deze verbanden dienen verder getoetst te worden. Bij bevestiging van de resultaten, is de
volgende stap het opzetten van experimenteel onderzoek om het mechanisme achter de relatie te
achterhalen. Over de invloed van bepaalde eigenschappen van de klokjesgentiaan (bv. voedselwaarde,
lokalisatie in de vegetatie, enz.) op het afzetten van eitjes is erg weinig bekend. Het relatieve belang
van de klokjesgentiaan versus de waardmier voor het afzetten van eitjes is vanuit fundamenteel
wetenschappelijk standpunt een intrigerende materie, maar is ook voor het beter inschatten van de
draagkracht van een gebied voor het gentiaanblauwtje van belang zijn. Naast verder onderzoek over
de patronen van de spreiding van eitjes over knoppen en planten, neemt de Onderzoeksgroep zich ook
voor om verder onderzoek te verrichten over individuele “beslissingen” van wijfjes om al dan niet een
eitje te leggen op bepaalde gentianen. Daartoe werden in de zomer van 2000 reeds bijkomende
gegevens verzameld in het Fonteintje, die in de winterperiode 2000-2001 verwerkt worden.    
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VERDER ONDERZOEK – Dit soortbeschermingsplan is uiteraard gebaseerd op de huidige, maar
onvolledige kennis over het behoud en herstel van de habitats voor het gentiaanblauwtjessysteem.
Diverse vormen van toegepast en meer fundamenteel onderzoek zijn wenselijk of noodzakelijk.
Gezien de kritische huidige situatie, is het opvolgen van de toestand in de volgende jaren van
groot belang. Uiteraard geldt dat ook voor en na maatregelen in de betrokken gebieden om de
effecten te kunnen beoordelen. Voor beide doelen is een gestandaardiseerde opvolging of
monitoring via 1) kartering van de verspreiding van klokjesgentianen en eitjes op vegetatiekaarten,
in combinatie met 2) tellingen van gentianen en eitjes in proefvlakken - zoals uitgevoerd in dit
onderzoek – aangewezen. Volledige tellingen zijn bijkomend nuttig (oa. informatie over spreiding
van de eitjes), vooral in de kleine (deel)gebieden. Er dient per gebied bepaald te worden hoe deze
opvolging georganiseerd kan worden (via een vrijwillig of professioneel team). De coördinatie,
verwerking en rapportage gebeurt best vanuit de opvolgingscommissie.
Andere voorgestelde lijnen voor verder ecologisch onderzoek gaan over:
- Bepalen van de kritische lasten m.b.t. milieudrukken van natte heidegebieden (inclusief

gebiedsspecifieke remediërende maatregelen);
- Effecten van de specifieke invloed van beheersmaatregelen (in het bijzonder verschillende

begrazingsvormen);
- Effecten van isolatie op de mobiliteit en van de effectiviteit van corridors voor het

gentiaanblauwtje;
- Lokale variatie in waardmierspecialisatie;
- Relatieve invloed van eigenschappen van de waardplant en waardmier voor de spreiding van

de eitjes van het gentiaanblauwtje, en wat dit betekent voor de draagkracht van gebieden.
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