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Verspreiding van het
Dwergblauwtje in de Viroinvallei
Gevolgen van versnippering en schommelingen
van wondklaverpopulaties
JAN BUTAYE, DRIES ADRIAENS,TOM NEELS & OLIVIER HONNAY

Sommige organismen zijn gevoeliger voor de versnippering van hun leefgebied dan andere.

Zo kan van weinig mobiele, sterk gespecialiseerde soorten verwacht worden dat ze meer onder

versnippering te lijden hebben dan andere soorten. Hier bespreken we de gevolgen van

habitatversnippering of -fragmentatie voor Wondklaver en het Dwergblauwtje.
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Versnippering van
kalkgraslanden
Wereldwijd behoren graslanden tot de
meest soortenrijke plantengemeenschap-
pen op kleine schaal (<10 m2) (Peet et al.
1983).Met ongeveer 40 soorten en meer per
vierkante meter spannen kalkgraslanden de
kroon (WallisDeVries et al. 2002, Honnay et
al.2004).De bijzonder hoge plantensoorten-
rijkdom weerspiegelt zich daarenboven ook
in een uitzonderlijke rijkdom aan ongewer-
velden (Steffan-Dewenter & Tscharntke
2002).
De tijd dat op kalkrijke bodems kalkgraslan-
den veelvuldig voorkwamen, is helaas voor-
bij tengevolge van drastische veranderingen
in het landgebruik, vooral sinds WO II. Het
was in de eerste plaats de teloorgang van
extensieve beweiding met schapen die als
gevolg had dat vele kalkgraslanden geheel of
gedeeltelijk en al dan niet spontaan naar bos
evolueerden.Vandaag de dag worden de res-
terende kalkgraslanden dan ook gekenmerkt
door een hoge graad van versnippering
(Poschlod & WallisDeVries 2002). Dat wil
zeggen dat hun oppervlakte relatief klein is
en dat ze ruimtelijk geïsoleerd van elkaar
voorkomen.
In hun ‘eilandentheorie’ beschreven de Ame- Figuur 1. Wondklaver, de enige waardplant van het dwergblauwtje (foto Bram Vogels).
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rikaanse ecologen Robert MacArthur en
Edward Wilson al in 1967 het belang van
oppervlakte en ruimtelijke isolatie voor de
verspreiding van soorten. Deze theorie stel-
de onder meer dat populaties op grote eilan-
den een lagere uitstervingskans vertonen
dan populaties op kleinere eilanden. Daarom
zijn grote eilanden soortenrijker dan kleine.
Bovendien verkleint de kolonisatiekans van
een niet-bevolkt eiland wanneer de afstand
van dat eiland tot het vasteland (de bron van
de soorten) toeneemt. Daarom zijn geïso-
leerde eilanden soortenarmer. Niettegen-
staande deze theorie ontwikkeld werd voor
oceanische eilanden wordt hij ook vaak
gebruikt om de gevolgen van habitatfrag-
mentatie in land-ecosystemen te verklaren.
Hoe individuele soorten reageren op de frag-
mentatiegraad van hun habitat is echter ook
erg soortsafhankelijk. Tscharntke et al.
(2002) wijzen op een aantal soorten die bij-
zonder gevoelig zijn voor habitatfragmenta-
tie: (1) zeldzame soorten, (2) soorten met

sterk schommelende populatiegrootte, (3)
soorten van hogere voedsel- of trofische
niveaus, (4) sterk gespecialiseerde soorten,
(5) soorten die afhankelijk zijn van andere
soorten (symbionten) en (6) weinig mobie-
le soorten. Soorten van hogere trofische
niveaus bevinden zich hoger in de voedselpi-
ramide. Zo behoren herbivoren of planten-
eters (zowel insecten als vertebraten) tot een
hoger trofisch niveau dan de planten waar-
mee ze zich voeden. Carnivoren staan dan
weer een trapje hoger dan de herbivoren die
ze als prooi gebruiken.

Het Dwergblauwtje als
Wondklaverspecialist
In deze studie gingen we na wat de gevolgen
van habitatfragmentatie zijn voor de ver-
spreiding en talrijkheid van het Dwergblauw-
tje (Cupido minimus). Om verschillende van
de boven aangehaalde redenen kan veron-
dersteld worden dat het Dwergblauwtje zeer
gevoelig is voor habitatfragmentatie. Het

Dwergblauwtje heeft eerst en vooral beperk-
te verbreidingsmogelijkheden en staat
bekend als één van de meest honkvaste vlin-
dersoorten (Baguette et al. 2000). Het zou
slechts zeer sporadisch grote afstanden
overbruggen. Daarenboven komt de soort
enkel in kalkgraslanden voor,een biotoop dat
relatief schaars en sterk gefragmenteerd is in
het studiegebied. Omwille van zijn habitat-
specificiteit is het Dwergblauwtje niet als
algemeen te beschouwen. Naast zijn voor-
keur voor het droge, warme microklimaat
van kalkgraslanden is hij voor zijn voortplan-
ting bovendien afhankelijk van Wondklaver
(Anthyllis vulneraria), de enige plant waarop
deze vlinder eitjes afzet en waarvan de bloe-
men en vruchten door de rupsen worden
opgegeten. Wondklaver is een typische
meerjarige kalkgraslandsoort die sommige
jaren sterk te lijden heeft onder langdurige
zomerdroogte. Dit weerspiegelt zich dan in
een grote sterfte en een laag aantal bloeien-
de planten in het daaropvolgende jaar. Sta-
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Wondklaver (Anthyllis vulneraria) (Figuur 1)
Wondklaver is een lage, onderaan behaarde, voorzomer- en zomer-
bloeier, die tot 5 jaar oud kan worden. In haar eerste levensjaar vormt
zij alleen een rozet, in haar verdere levensloop komt ze een- tot twee-
maal tot bloei. De bloemen staan in hoofdjesachtige bloeiwijzen.
Bestuiving kan in theorie door hommels plaatsvinden, maar overwe-
gend vindt zelfbestuiving plaats vooraleer de bloem opent.Wondkla-
ver is een uitgesproken kalkminnende soort die vooral aangetroffen
wordt in vegetaties behorende tot de droge kalkgraslanden (het zgn.
Mesobromion erecti; Honnay et al. 2006; Butaye et al. 2005).

Dwergblauwtje (Cupido minimus) (Figuur 2)
Dwergblauwtje is een kleine vlinder behorende tot de familie van de
Blauwtjes. Wondklaver is zijn enige waardplant. In België komt hij
lokaal voor in de vallei van de Maas en Samber, de Condroz, de Lorai-

ne en de Fagne-Famenne-Calestienne. Hij staat als ‘Kwetsbaar’ op de
Waalse rode lijst voor dagvlinders (Goffart & De Bast 2000) en als
‘Zeldzaam’ op de Vlaamse (Maes & Van Dyck 1999).Vooral de grote
fluctuaties in populatiegrootte van zijn waardplant tengevolge van
extreme droogte, maken de soort bijzonder kwetsbaar (Léon-Cortés
et al. 2003). Het Dwergblauwtje heeft twee generaties, waarvan de
eerste vliegt van mei tot juni en de tweede kleinere generatie van juli
tot augustus.Tijdens deze periodes zet de vlinder de zeegroene eitjes
af op de bloemhoofdjes van Wondklaver.Nadat de rupsen uit de eitjes
gekomen zijn, boren ze zich een toegang tot de peulen, waar ze zich
met de ontwikkelende zaden voeden. Algemeen wordt het Dwerg-
blauwtje als een zeer honkvaste soort beschouwd, die nauwelijks
migratie tussen ruimtelijk geïsoleerde kalkgraslanden vertoont
(Baguette et al. 2000).

Figuur 2a en 2b. Dwergblauwtje (Cupido minimus), een specialist van kalkgraslanden (foto’s Dries Adriaens)
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biele, voldoende grote populaties herstellen
zich echter relatief snel. Over de jaren heen
vertoont de populatiegrootte van Wondkla-
ver dan ook grote schommelingen.
In deze studie werd nagegaan of het Dwerg-
blauwtje bedreigd wordt door de versnippe-
ring van zijn leefgebied (dus van de Wondkla-
verpopulaties) en hoe het vlindertje reageert
op schommelingen in de populatiegrootte
van zijn waardplant.Heel specifiek gingen we
na hoe het Dwergblauwtje reageerde op de
ineenstorting van de Wondklaverpopulaties
ten gevolge van de droge en hete zomer van
2003. We wilden te weten komen of de
grootte en isolatie van de Wondklaverpopu-
laties een effect hadden op de overlevings-
kans van het Dwergblauwtje.

Studiegebied en verzameling
van de gegevens
Ons onderzoek werd uitgevoerd in de kalk-
graslanden gelegen in het meest westelijk
deel van de Calestienne, met name in de val-
lei van de Viroin, in een aaneengesloten
gebied van ca. 80 km2 (Figuur 3). De Cales-
tienne vormt een zuidwest-noordoost
georiënteerde smalle strook doorheen België
waar kalkgesteente aan het oppervlak komt.
Ze ligt op de overgang van de Fagne in het
noorden naar de Ardense hoogten in het zui-
den (Honnay et al. 2004). In het studiegebied
werden 78 ruimtelijk van elkaar gescheiden
kalkgraslandfragmenten onderscheiden. De
fragmenten varieerden in grootte van 200 m2

tot 8,46 ha. Gemiddeld liggen twee kalkgras-
landen op 292 m van elkaar maar het minst
en meest geïsoleerde fragment lagen respec-
tievelijk op 20 en 1590 m van het dichtstbij-
zijnde fragment. De meeste kalkgraslanden
zijn dus klein (mediaan 0,33 ha) en ruimtelijk
sterk geïsoleerd (mediane afstand 200 m).
In 2003 werd in 34 van de 78 kalkgrasland-
fragmenten (43%) Wondklaver aangetrof-
fen. In kalkgraslanden met een grotere
oppervlakte was de kans dat Wondklaver
voorkwam groter dan in kleinere fragmen-
ten. In het kader van deze studie werden 19
willekeurige Wondklaverpopulaties geselec-
teerd (Figuur 1). Een populatie werd gedefi-
nieerd als alle individuen aanwezig in een
kalkgraslandfragment. De onderzochte
Wondklaverpopulaties vertoonden een gro-
te variatie in het aantal bloeiende individu-
en, maar de meeste populaties waren klein
en hadden tussen 10 en 300 bloeiende indi-
viduen. Niettegenstaande de uitzonderlijk
hete, droge zomer van 2003 konden alle
populaties overleven, maar de populatie-
grootte was wel aan zeer grote schommelin-
gen onderhevig (Tabel 1). Gemiddeld geno-
men nam de populatiegrootte in 2004 af tot

een vierde van deze in 2003. In vier popula-
ties werden zelfs minder dan 10 bloeiende
individuen teruggevonden. De grootste
populatie, gelegen op de bekende Fondry des
Chiens, slonk van een paar honderdduizend
tot een vierhonderdtal bloeiende planten in
2004 (Tabel 1). In het daaropvolgende jaar
(2005) herstelden de meeste populaties zich
terug, met uitzondering van de kleinste
populaties. Populaties met minder dan 10
bloeiende planten in 2004 konden de neer-
waartse trend niet meer ombuigen en
namen verder af.
In elk van de geselecteerde Wondklaverpo-
pulaties werd tussen 2003 en 2005 de aan-
wezigheid van het Dwergblauwtje gedetail-
leerd in kaart gebracht. Om de aanwezigheid
van het Dwergblauwtje te kwantificeren
werden in de lente in elk van de populaties
willekeurig een steekproef van een vast aan-
tal waardplanten onderzocht op de aan- of
afwezigheid van eitjes. Het Dwergblauwtje
werd als aanwezig in een fragment
beschouwd als er minstens één eitje werd
teruggevonden. De totale populatiegrootte
van de vlinder in een fragment werd geschat
op basis van het totale aantal eitjes.Dat werd
berekend als het gemiddelde aantal eitjes per
plant in de steekproef vermenigvuldigd met
de proportie planten met eitjes in de steek-
proef en het totale aantal bloeiende planten
in de populatie.

Evolutie van de
Dwergblauwtjepopulaties
In 2003 weerspiegelde het verspreidingspa-
troon van het Dwergblauwtje perfect dat van
zijn waardplant. Elke onderzochte Wondkla-
verpopulatie bevatte dus een Dwergblauw-

tjespopulatie (Tabel 1). De proportie bloei-
ende planten met eitjes varieerde tussen 5%
en 85% van de planten (gemiddeld 54%).
Het gemiddelde aantal eitjes per plant vari-
eerde tussen 1 en 10 (gemiddeld 3,8). De
intensiteit van het gevoerde beheer speelde
een belangrijke rol. Fragmenten die regelma-
tig begraasd werden en die gekenmerkt wer-
den door een lage vegetatie met een beperk-
te bedekking van het sterk competitieve gras
Gevinde kortsteel (Brachypodium pinna-
tum) hadden een proportioneel hoger aan-
tal planten met eitjes en bovendien droegen
die planten meer eitjes. Hetzelfde was waar
voor grote Wondklaverpopulaties. Het ver-
band in Figuur 4 toont dat vanaf een popu-
latiegrootte van c. 200 individuen een kleine
afname van het aantal bloeiende planten
een buitenproportioneel grote afname van
het aantal Dwergblauwtjes teweegbrengt.
Dit is een sterke aanwijzing voor de theorie
dat soorten van hogere voedselniveaus
(Dwergblauwtjes) kwetsbaarder zijn voor
habitatversnippering dan soorten van lagere
voedselniveaus (Wondklaverplanten) (Holt
et al.1999).
Naarmate we over resultaten beschikten van
meerdere jaren, stelden we inderdaad vast
dat vlinderpopulaties in fragmenten met
kleine Wondklaverpopulaties zeer gevoelig
waren voor uitsterven. Na drie jaar waren 10
van de initiële vlinderpopulaties uitgestor-
ven en tot op heden werd geen van de frag-
menten opnieuw gekoloniseerd (Tabel 1).Zo
ontdekten we dat een waardplantpopulatie
met minder dan 20 bloeiende individuen het
daaropvolgende jaar zeer waarschijnlijk geen
vlinders meer bevat. Kéry et al. (2001) von-
den bij Kruisbladgentiaan een kritische

Populatie  Opp. (ha) Wondklaver†  Dwergblauwtje‡  
 2003  2004  2005  2003  2004  2005  
 
1. Tienne aux Boulis  0, 81  22 23 16 56 33 15 
2. Chalaine  0,70  46 - 52 160  - 0 
3. Roche Trouée 1  0,90  130  35 700  228  296  511  
4. Tienne Breumont  8,03  130  38 4198  656  412  4198 
5. Les Abannets 1  1,09 90 17 129  936  128  286  
6. Les Abannets 2  0,99  300  82 269  1515  637  89 
7. Montagne aux Buis 1  1,71  27 8 1 49 0 0 
8. Montagne aux Buis 2  1,02  18 8 4 2 10 0 
9. Tienne Delvaux  0,86  250  58 270  950  - 0 
10. Contieneau  0,59 40 23 - 56 25 - 
11. Roche Trouée 2  0,21  40 19 8 100  201  0 
12. Fondry des Chiens  3,65  500000  413  12000  250000  2180  0 
13. Petit tienne Breumont  0,41  10 6 0 9 37 0 
14. Batilleuille  0,03  45 18 57 69 46 0 
15. Ancient Carrière  8,46  700  210  310  3129  1912  333  
16. Rosières  0,53  21 1 1 71 0 0 
17. Carrière St -Anne  0,25  40 28 60 116  59 94 
18. Les Roches  2,15  35 21 45 170  66 0 
19. Tienne de Couvin  0,33  50 35 300  30 96 0 
† Aantal bloeiende planten per fragment  
‡ Totaal aantal vlindereitjes per fragment  
- Geen data beschikbaar  

Tabel 1. Overzicht van de 19 bestudeerde Wondklaver populaties. In populaties met meer dan 200 wondklaver-
individuen werd het aantal geschat. Het aantal eitjes werd bekomen door extrapolatie van het aantal eitjes in een

steekproef van 20 individuen.
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populatiegrootte van 21 planten om een
populatie van het Berggentiaanblauwtje
(Maculinea rebeli) duurzaam te handhaven,
maar er werden soms eitjes gevonden in
populaties van 2 individuen, terwijl 28% van
de vlinderpopulaties voorkwamen in frag-
menten met minder dan 10 waardplanten.
Na drie jaar onderzoek kunnen we besluiten
dat kleine, sterk gespecialiseerde vlinderpo-
pulaties zeer gevoelig zijn voor uitsterven.Na
de sterke afname van de Wondklaverpopula-
ties tengevolge van de uiterst droge zomer in
2003, stierven in de daaropvolgende jaren
respectievelijk 2 en 8 populaties van het
Dwergblauwtje uit. Dit is in overeenstem-
ming met de Britse resultaten van Leon-Cor-
tez et al. (2003). Zij ontdekten reeds eerder
dat het voortbestaan van het Dwergblauw-
tje in zeer belangrijke mate afhankelijk was
van de schommelingen in de populatie-
grootte van zijn waardplant.
Tot dusver blijkt dat het voorkomen en de
aantallen van het Dwergblauwtje dus in de
eerste plaats afhankelijk zijn van de omvang
van de waardplantpopulatie en van het
beheer van het kalkgrasland. Er kon op basis
van een reeks verkennende analyses geen
verband gevonden worden tussen de afstan-
den tussen de Wondklaverpopulaties en het
lokaal uitsterven van het Dwergblauwtje.
Dwergblauwtjes in geïsoleerde Wondklaver-
populaties waren niet gevoeliger voor uit-

sterven dan soortgenoten in weinig geïso-
leerde populaties. Sommige onderzoekers
stellen inderdaad dat het Dwergblauwtje een
zeer sedentaire soort is (Baguette et al.2000,
Cowley et al. 2001) die grote moeite heeft
om zelfs maar kleine afstanden tussen kalk-
graslandfragmenten te overbruggen. Ande-
ren (Krauss et al.2004) kwamen dan weer tot
de conclusie dat de soort kilometers ver kan
migreren. Deze bevindingen hoeven niet in

tegenspraak te zijn. Meer en meer onderzoek
wijst er immers op dat de dispersiecapaciteit
van een bepaalde soort geen statisch gege-
ven is maar enorm kan variëren tussen land-
schappen en zelfs tussen populaties in een
landschap. Zo zal ondermeer de fragmenta-
tiegeschiedenis van een bepaalde populatie
bepalen of de individuen door evolutionaire
aanpassingen aan habitatfragmentatie min-
der, of net meer mobiel geworden zijn.
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Figuur 3. Ligging van de onderzochte populaties in het studiegebied.

Figuur 4. Relatie tussen het aantal bloeiende individuen Wondklaver in een kalkgraslandfragment en het gemiddelde
aantal eitjes per Wondklaverindividu. Wanneer het aantal individuen in populatie kleiner is dan 200 zakt het aantal
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Momenteel wordt hierover heel wat onder-
zoek verricht (zie bvb.Van Dyck en Baguette
2005 voor een overzicht). In het studiegebied
zijn er nog geen aanwijzingen dat er herko-
lonisatie van de lege fragmenten optreedt.
Verdere monitoring zal moeten uitwijzen of
dit al dan niet zal gebeuren.
In een notendop toont dit onderzoek aan hoe
kleine gefragmenteerde populaties bijzonder
gevoelig zijn voor uitsterven. Eén enkele, toe-
vallige klimatologische gebeurtenis (bv. een
hete zomer zoals die van 2003) leidde tot een
sterke achteruitgang van de Wondklaverpo-
pulaties en tot een buitenproportionele afna-
me van het Dwergblauwtje. De ogenschijnlij-
ke extreem lage mobiliteit van de vlinder in
het studiegebied in combinatie met de hoge
graad van fragmentatie van de waardplant-
populaties verhinderden zowel een reddings-
effect waardoor kleine populaties eventueel
zouden kunnen blijven voortbestaan als de
herkolonisatie van populaties waar de vlinder
verdween. Het resultaat is een afname met
50% van het aantal populaties.

Behoudsmaatregelen voor het
Dwergblauwtje
De beste beschermingsmaatregel voor het
Dwergblauwtje bestaat er in om met een
aangepast beheer de waardplantpopulaties
te laten toenemen. Algemeen is een begra-
zingsbeheer het meest aangewezen om de
kalkgraslandflora in zijn totaliteit te bewa-
ren. Hierbinnen bestaan weliswaar tal van
varianten gaande van extensieve jaarrond
begrazing tot intensieve stootbegrazingsre-
gimes gedurende een zeer beperkte periode.
Het tijdstip waarop men de grazers inzet is
eveneens cruciaal en gezien het ideale tijd-
stip nooit voor alle soorten samenvalt, dient
men waar mogelijk de fragmenten op te
delen in kleinere entiteiten waarbinnen men
het beheer zowel in ruimte als in tijd laat
variëren. Op deze wijze kan het grootst
mogelijke aantal soorten mee genieten van
optimale leefomstandigheden. Anderzijds
houdt deze benadering risico’s in voor soor-
ten die een groot leefgebied eisen. Specifiek
voor het Dwergblauwtje is een begrazing

vlak voor of tijdens de bloei van Wondklaver
ten stelligste af te raden en dit in het bijzon-
der in kleine populaties aangezien samen
met de bloemhoofdjes ook de eitjes en lar-
ven van het Dwergblauwtje worden opge-
geten. In grotere populaties heeft men een
grotere flexibiteit en zou men er steeds voor
moeten zorgen dat minstens een gedeelte
van de Wondklaverpopulatie niet tijdens de
bloei begraasd wordt.
Daarnaast is het van het grootste belang te
zorgen voor een ruimtelijke uitbreiding van
de Wondklaverpopulaties door het herstellen
van kalkgraslanden op plaatsen die nu wor-
den ingenomen door bos. Dit zal de uitwis-
seling van vlinders tussen de kalkgrasland-
fragmenten vergemakkelijken. Mogelijk kun-
nen zaden manueel worden overgebracht
naar de nieuw gecreëerde fragmenten hoe-
wel ook rondtrekkende grazers voor zaadver-
breiding kunnen zorgen (Honnay et al.2006).

SUMMARY BOX:
BUTAYE J., ADRIAENS D., NEELS T. & HONNAY O. 2006. Distribution of
Cupido minimus in the Viroin valley: consequences of fragmentation
and fluctuation of its host plant Anthyllis vulneraria [In Dutch].
Natuur.focus 5(2):40-44.
Many species of a higher trophic levels depend on the presence of
one specific plant species for their survival and reproduction. Both
on theoretical and empirical grounds it has been suggested that spe-
cies of higher trophic levels may be more affected by habitat frag-
mentation than species of lower trophic levels. We studied the

effects of habitat fragmentation on the interaction between An-
thyllis vulneraria and its specialised herbivore Cupido minimus. We
found that smaller host plant populations harboured more than pro-
portionally smaller butterfly populations, supporting the trophic
level hypothesis of island biogeography. Herbivore populations in
small host plant populations are also more vulnerable for stochas-
tic extinction events. Recolonization after extinction could not be
detected.The best conservation measure for C. minimus in this con-
text is application of the appropriate management regime to ensu-
re large and viable populations of A. vulneraria.
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