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Heideblauwtjes en dopheide
op het Groot Schietveld
Een onvervangbaar goed onder druk
GUIDO BULTEEL

Het Heideblauwtje Plebeius argus is een kensoort van vochtige heide. Op het Groot Schietveld

worden sinds 1995 de populatietrends en het terreingebruik van het Heideblauwtje nauwkeurig in

kaart gebracht. Systematische transecttellingen en talrijkheidskarteringen hebben de gevolgen van

vergrassing, verbossing en branden haarfijn aan het licht gebracht. Een uitgebreid verslag met een

stevige portie cijfers, trends en lessen voor het beheer.

Inleiding
Het Groot en Klein Schietveld vormen
samen met de Kalmthoutse heide de laatste
grote heiderelicten van de Antwerpse Noor-
derkempen. De natuurwaarden uiten zich
vooral in de aaneengesloten oppervlakte aan
natte tot droge heide, de talrijke vennen, de
overgangen naar bos en grasland en de oude-
re bossen.Door het afgeschermd karakter als
militair domein hebben deze schietvelden
een rijke fauna en flora weten te handhaven.
Ook de dagvlindergemeenschappen zijn er
bijzonder, met belangrijke populaties van de
kensoorten van vochtige heide (Groentje
Callophrys rubi, Gentiaanblauwtje Maculi-
nea alcon en Heideblauwtje Plebeius argus)
en van droge heide (Heivlinder Hipparchia
semele).Van deze soorten zijn het de Heide-
blauwtjes die veruit de hoogste dichtheden
halen.
De ecologie van het Heideblauwtje werd
samengevat door ondermeer Bink (1992),
Maes & Van Dyck (1999) en Bos et al. (2006).
Een recent rapport over de dagvlinders van
de Hoge Kempen (Limburg) geeft een gede-
tailleerde synthese (Vanreusel et al. 2002).
Fourneau (2001) onderzocht aspecten van
dit blauwtje in De Liereman (Turnhoutse
Kempen).
Heideblauwtjes komen in Vlaanderen nog

enkel voor in de Kempen.Verspreiding en aan-
tallen tonen dalende trends (Maes & Van
Dyck 1999) en de soort staat als “kwetsbaar”
op de Rode Lijst.Ook voor Nederland melden
Bos et al. (2006) een aanhoudende afname.
Dit artikel bundelt de voornaamste vaststel-
lingen van meerdere jaren onderzoek over de
Heideblauwtjes op het Groot Schietveld.
Meer gedetailleerde gegevens zijn opgeno-
men in een uitgebreid rapport (Bulteel
2006b).

Werkwijze veldonderzoek
De Heideblauwtjes werden op het Groot
Schietveld opgevolgd van 1995 tot 2004.
Het studiegebied werd voor de opstelling van
de vegetatiekaart ingedeeld in velden met

uniform vegetatietype (Bulteel 2006a). De
tellingen gebeurden door middel van trans-
ecttellingen met beperkte breedte. Door de
omvang van het terrein, de beperkte toegan-
kelijkheid en de korte piek van de vliegtijd
van de blauwtjes konden evenwel niet jaar-
lijks alle velden geteld worden. Wel werden
jaarlijks voor alle velden waar Heideblauw-
tjes voorkomen talrijkheidklassen geschat,
die op basis van de verrichte transecttellin-
gen omgerekend kunnen worden naar dicht-
heden. Tijdens de tellingen werden ook
schattingen gemaakt van het percentage van
elk veld geschikt voor de soort. Dit liet toe
om correctiefactoren te gebruiken voor de
uiteindelijke schatting van de populatie-
grootte.

Figuur 1. Het Heideblauwtje (links: vrouwtje, rechts: mannetje) is een kensoort van vochtige heide (foto’s: Guido
Bulteel).
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Daar de dichtheden tijdens de vliegperiode
een klokvormig verloop kennen en getracht
werd de tellingen te concentreren op de piek
ervan, was het nodig om deze jaarlijks varië-
rende periode te onderkennen. Tijdens de
meeste jaren werden daarom in een aantal
referentievelden tellingen uitgevoerd van
begin tot einde van de vliegperiode, wat toe-
liet om de periode, de jaarlijkse piek en de
evolutie over de jaren heen te bepalen.
Tevens konden hiermee correcties aange-
bracht worden aan tellingen buiten de piek-
periode, om ook deze tellingen bruikbaar te
maken.
Uitsluitend de mannetjes werden geteld
omdat de vrouwtjes minder opvallen en
minder geschikt zijn om op snelle en
betrouwbare wijze langsheen transecten te
tellen (Figuur 1). Tenzij anders vermeld heb-
ben alle cijfers uitsluitend betrekking op
mannetjes.

Vliegperiode
De vliegperiode startte gemiddeld rond 23
juni (± 6 dagen) en strekte zich uit tot gemid-
deld 18 augustus (± 9 dagen). De vroegste
datum met een waarneming was 14 juni, de
laatste 4 september. De jaarlijkse vliegperio-
de is evenwel korter en hangt sterk samen
met de bloei van de dopheide (zie verder).De
piekperiode (de periode waarin gemiddeld
meer dan 50 % van het maximaal aantal
vliegt) duurt ieder jaar slechts ongeveer drie
weken (begin rond 1 juli ± 8 dagen en einde
rond 25 juli ± 5 dagen; zie ook Figuur 8).

Dichtheden in relatie tot
vegetatie
Heideblauwtjes gebruikten als leefgebied
uitsluitend vegetaties met dopheide (Gewo-
ne dophei Erica tetralix dominant) en
gemengde heidevegetaties (Gewone dophei
en Struikhei Calluna vulgaris co-dominant).
Tabel 1 geeft voor de verschillende vegeta-
tietypes de waargenomen dichtheden weer.
In vegetaties met vochtige dopheide komen
de hoogste dichtheden voor (Associatie van
Gewone dophei Ericetum tetralicis, in het bij-
zonder de subassociatie E.t.typicum) (Figuur

2). Om aan te geven dat de maximale dicht-
heden in deze vegetatie lokaal flink hoger
kunnen liggen dan de gemiddelde cijfers,
bevat Tabel 1 ook de gemiddelde dichtheid
van de vijf veldjes met de hoogste dichthe-
den tijdens dat jaar. In meer venige dophei-
de verminderen de dichtheden. Met toene-
mende vernatting wordt de habitat minder
geschikt. In de natte zone omheen de ven-
nen met overgang van venige dopheide (E. t.
sphagnetosum) naar de Associatie van
Gewone dophei en Veenmos (Erico-Sphag-
netum magellanici) komen vrijwel geen Hei-
deblauwtjes meer voor. Deze laatste vegeta-
tie is echter schaars geworden en blijft
beperkt tot de minst gestoorde, fraaiste ven-
nen.Vaak komt een gordel van de Associatie
van Moeraswolfsklauw en Snavelbies (Lyco-
podio-Rhynchosporetum) rond de vennen
voor. Heideblauwtjes ontbreken daar nage-
noeg geheel. De meeste vennen worden
evenwel thans omgord door de Rompge-
meenschap van Pijpenstrootje en Veenmos
(RG Molinia caerulea-Sphagnum),waar geen
blauwtjes voorkomen.
In gemengde heide komen duidelijk lagere
dichtheden voor (Tabel 1, Figuur 3). Ook hier
is de variatie groot. Bovendien bestaan deze
overgangen of menggezelschappen van
vochtige en droge heide in varianten of gra-
daties. De vochtige variant bevat nog ken-
soorten als Veenbies Scirpus cestiposus en
soms Klokjesgentiaan Gentiana pneumo-
nanthe van de vochtige heide. De droge vari-
ant komt op iets hoger gelegen terrein voor.
Ook kleinschalige mozaïeken van vochtige,
gemengde en droge heide werden hierbij
gerekend.
Toename van Struikhei betekent lagere
dichtheden van Heideblauwtjes. In de droge
heide (Associatie van Struikhei en Stekel-
brem Genisto anglicae-Callunetum), waarin
Struikhei vrijwel de enige vaatplant is behal-
ve eventuele vergrassing met Pijpenstrootje
Molinia caerulea, kwamen geen Heide-
blauwtjes voor. Waar deze aan vochtige of
gemengde heide grenst, vormt de grens met
de droge heide ook de grens voor de blauw-
tjes.

Vergraste heide
In alle dopheivelden en in gemengde heide
komt Pijpenstrootje voor. In niet-vergraste
velden is de bedekking van Pijpenstrootje
zeer ijl. Op enkele plaatsen, en in toenemen-
de mate, verdicht Pijpenstrootje zodanig dat
een sluipende, uniforme vergrassing
optreedt. De meest verbreide vorm is even-
wel de uitbreiding vanuit dichte horsten, die
uiteindelijk allesbedekkend worden. Toene-
mende vergrassing betekent lagere dichthe-
den aan blauwtjes. Als voorbeeld het oor-
spronkelijk prima dopheiveldje B4, met uit-
zonderlijk hoge dichtheid in 1995, waar toe-
nemende, sluipende vergrassing een conti-
nue afname van de blauwtjes meebracht
(Figuur 4). In geheel vergraste heide (Romp-
gemeenschap van Pijpenstrootje) komen
geen Heideblauwtjes voor.

Verboste heide
Ook toenemende boomopslag leidt tot lage-
re dichtheden aan Heideblauwtjes. De ver-
bossing gebeurt met Grove den Pinus sylves-
tris en Ruwe berk Betula pendula en wordt de
voorbije decennia vermoedelijk versneld
door stikstofdepositie. In de dopheide treedt
Grove den op de voorgrond en in gemengde
(en struik-) heide eerder Ruwe berk. Degra-
datie van de habitat gebeurt door beschadu-
wing, door de aangroei van de strooisellaag

Tabel 1. Jaarlijkse dichtheden van het Heideblauwtje op het Groot Schietveld voor vier vegetatietypen.Ter illustratie van
de maximale dichtheden wordt ook het jaarlijks gemiddelde van de vijf hoogste aangetroffen dichtheden weergegeven.
Waarden zijn het gemiddeld aantal mannetjes/ha tijdens de piekperiode (± standaardafwijking; aantal getelde veldjes).

Figuur 2. De grootste dichtheden van Heideblauwtjes
worden aangetroffen in niet tot weinig vergraste

dopheide-vegetaties (foto: Guido Bulteel).

Figuur 3. In mozaïeken van dopheide en struikheide
komen de Heideblauwtjes uitsluitend voor in de

dopheide-vegetaties (foto: Guido Bulteel).

 1995 1998 1999 2001 2002 2003 2004 

Gemiddelde dichtheden per vegetatietype 
       

-  Niet, weinig of matig vergraste dopheide 774 
(±828; 7) 

258 
(±145; 7) 

255 
(±187; 15) 

199 
(±151; 10) 

176 
(±126; 11) 

240 
(±223; 22) 

126 
(±86; 12) 

-  Sterk vergraste dopheide 199 
(±289; 4) 

– 111 
(±90; 4) 

167 
(±100; 5) 

120 
(±76; 9) 

192 
(±194; 9) 

142 
(±28; 4) 

-  Niet, weinig of matig vergraste gemengde heide 70 
(±30; 4) 

– 139 
(±124; 5) 

200 
(±171; 6) 

117 
(±58; 8)

74 
(±29; 9) 

80 
(±40; 5) 

-  Sterk vergraste gemengde heide 216 
(±316; 6) 

– 55 
(±38; 4) 

133 
(±58; 8) 

46 
(±20; 3) 

58 
(±32; 5) 

62 
(±42; 5) 

        
Jaarlijkse maximale dichtheid  1191 

(± 978) 
326 

(± 116) 
439 

(± 216) 
285 

(± 173) 
259 

(± 138) 
564 

(± 176) 
148 

(± 66) 
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en door vergrassing omheen de bomen,
waardoor de oppervlakte van (zonbesche-
nen) dopheide vermindert. Figuur 5 illus-
treert dit voor twee aangrenzende heidevel-
den met en zonder boomopslag.

Branden
De op het Groot Schietveld frequent optre-
dende en vaak grootschalige branden blijken
nefast voor de soort. Zo al niet een gehele
deelpopulatie mét de waardplanten vernie-
tigd is, is er in het volgende jaar geen voed-
sel (bloeiende Gewone dophei) voorhanden.
Herkolonisatie van gebrande vlakten gebeurt
pas na nieuwe bloei van Gewone dophei in
het jaar volgend op dit van de brand. Boven-
dien werd vastgesteld dat in bijna alle geval-
len uitbreiding en verdichting van de vergras-
sing na brand optreedt (Figuur 6). Slechts in
vochtige dopheivelden werd geen toegeno-
men vergrassing na brand vastgesteld, in
tegenstelling tot gemengde (en struik-) hei-
de waar steeds uitgebreide en sterke vergras-
sing volgde.

Populatiegrootte en -evolutie
Op basis van de gemiddelde dichtheden per
vegetatietype en de oppervlakten van de
verschillende vegetaties zou men de jaarlijk-
se populatiegrootte van het Heideblauwtje
op het Groot Schietveld kunnen schatten.
Omwille van de grote spreiding van deze
dichtheden en het feit dat niet in alle velden
transecttellingen gebeurden, werd evenwel
geopteerd voor een andere benadering.

Talrijkheidsklassen
De talrijkheid van de Heideblauwtjes werd in
alle velden geschat aan de hand van drie dis-
crete klassen: talrijk, matig talrijk en weinig
talrijk. Deze klassen hebben als voordeel
onafhankelijk te zijn van de vegetatie: het
volledige gebied wordt opgedeeld in drie
klassen, eerder dan in vier of meer vegetatie-
typen. Ze werden reeds in 1994 in gebruik
genomen, regelmatig getoetst en desnoods
aangepast, in het bijzonder na wijzigingen
veroorzaakt door branden. Deze werkwijze
laat toe om de dichtheden van de velden
onderling en per jaar rechtstreeks te verge-
lijken, onafhankelijk van goede of slechte
jaren en is minder afhankelijk van tellingen
tijdens de piekperiode. Aan de hand van de
transecttellingen kunnen de talrijkheidsklas-
sen jaarlijks omgerekend worden in absolute
dichtheden (Tabel 2, zie Bulteel 2006b voor
meer details). De onzekerheid (spreiding) op

de dichtheden is voor de talrijkheidsklassen
minder groot dan deze berekend voor de
vegetatietypen, wat de talrijkheidsklassen
beter geschikt maakt om populatiebereke-
ningen door te voeren.

Populatiegrootte
Aan de hand van de dichtheden van manne-
tjes tijdens de piekperiode, zowel deze afge-
leid uit transecttellingen als deze van omge-
rekende talrijkheidsklassen, kon de jaarlijkse
populatiegrootte berekend worden. Deze
varieerde tussen 50.000–64.000 mannetjes
in 1995 en 20.000–24.000 mannetjes in
2004 (Figuur 7). Omwille van een conserva-
tieve inschatting van de gebruikte opper-
vlakten zijn deze totalen als minimaal te aan-
zien. In het veld zie je typisch veel meer man-
netjes dan vrouwtjes. Vrouwtjes verblijven
veel meer verscholen in de vegetatie dan
mannetjes. Indien verondersteld wordt dat in
een populatie evenveel mannetjes als
vrouwtjes zijn (dit werd op 21 juli 2006
getest door langzaam lopend slechts enkele
vierkante meters omheen de waarnemer alle
vlinders te tellen, met als resultaat een man-
netjes:vrouwtjes verhouding van 1,08), kun-
nen alle berekende dichtheden en populatie-
groottes op basis van de tellingen van de
mannetjes verdubbeld worden om de totale
dichtheid of populatiegrootte te bekomen.
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Figuur 4. Evolutie van de jaarlijkse piekdichtheden van Heideblauwtje op het
dopheideveldje ‘B4’, waar toenemende vergrassing geleid heeft tot lagere

dichtheden. ng = niet geteld.
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Figuur 5. Evolutie van de jaarlijkse piekdichtheden van Heideblauwtje op de
aangrenzende dopheideveldjes ‘A18’ (dopheide, geen boomopslag) en ‘A17’ (matig

vergraste dopheide met aspectbepalende opslag van Grove dennen). ng = niet
geteld.

Figuur 6. Vergraste heide met opslag van Pijpenstrootje
na recente brand: ongeschikt als habitat voor

dagvlinders (foto: Guido Bulteel).

 1995 1998 1999 2001 2002 2003 2004 
Talrijk  839 

(214; 5) 
352 

(107; 4) 
305 

(193; 11) 
386 

(136; 5) 
169 

(155; 7) 
351 

(266; 12) 
195 

(102; 5) 
Matig talrijk  165 

(181; 7) 
– 143 

(95; 10) 
148 

(51; 12) 
159 

(66; 13) 
178 

(133; 14) 
111 

(45; 16) 
Weinig talrijk  58 

(27; 9) 
– 47 

(31; 6) 
115 

(82; 10) 
65 

(33; 10) 
62 

(25; 14) 
47 

(29; 5) 

Tabel 2. Jaarlijkse dichtheden van het Heideblauwtje op het Groot Schietveld voor drie talrijkheidsklassen. Waarden
zijn het gemiddeld aantal mannetjes/ha tijdens de piekperiode (± standaardafwijking; aantal calibratietransekten).
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Evolutie
Het belang van bovenstaande berekeningen
zit hem niet zozeer in de absolute aantallen,
maar wel in het feit dat deze methodologie
toelaat de evolutie in de tijd duidelijk te
bepalen. De Heideblauwtjespopulatie ver-
toonde grote jaarlijkse schommelingen. Er
waren ‘goede’ (bvb. 1995, 2001 en 2003) en
‘zwakke’ jaren (2002, 2004), maar netto ver-
toont de populatie op het Groot Schietveld
tijdens de bestudeerde periode een dalende
lineaire trend (Figuur 7). Tabel 3 toont de
evolutie van de verschillende dichtheden,
uitgedrukt als percentage van deze van 1999.
Hieruit blijkt dat zowel de relatieve talrijk-
heid als de dichtheden achteruitgaan, hoe-
wel er merkelijke verschillen zijn in het ver-
loop van de deelpopulaties verspreid over
het terrein.

Dopheide: de uitgesproken
habitat op het Groot Schietveld
De habitat van het Heideblauwtje op het

Groot Schietveld is de Associatie van Gewo-
ne dophei, in mindere mate de gemengde
heide (overgangen of menggezelschappen
met co-dominantie van Gewone dophei en
Struikhei). Toenemende vergrassing en
boomopslag verminderen de dichtheden,
evenals toename van Struikhei. In de droge
heide (Associatie van Struikhei en Stekel-
brem) komen geen Heideblauwtjes voor,
evenmin als in geheel vergraste heide
(Rompgemeenschap van Pijpenstrootje).
In de vochtige heide met dominantie van
Gewone dophei komt naast de (meestal aan-
wezige) kensoort Veenbies en het steeds
aanwezige Pijpenstrootje, meestal ook een
variabele, lage en onopvallende bedekking
van Struikhei voor, verstrooid tussen de
Gewone dophei. Andere nectarplanten ont-
breken thans bijna geheel in de heide. Klok-
jesgentianen komen nog slechts plaatselijk
voor (ook in de vochtige variant van de
gemengde heide).Kruiden als Liggende vleu-
geltjesbloem Polygala serpyllifolia en Heide-

kartelblad Pedicularis sylvatica zijn vrijwel
verdwenen, Tormentil Potentilla erecta
groeit voornamelijk op overgangen en vlin-
derbloemigen als Stekelbrem Genista angli-
ca, Brem Sarothamnus scoparius en Gaspel-
doorn Ulex europaeus zijn lokaal aanwezig
maar niet in de vochtige heide. De bloeitijd
van deze planten valt overigens meestal niet
samen met de vliegperiode van de Heide-
blauwtjes. In de venige dopheide en omheen
vennen, met reeds lagere dichtheden aan
blauwtjes, komen plaatselijk veldjes Been-
breek Narthecium ossifragum voor, maar
nooit werden er foeragerende blauwtjes op
gezien.
Kortom, de enige nectarplant die beschik-
baar is tijdens de vliegtijd is de dan massaal
bloeiende Gewone dophei. De nauwe
samenhang tussen beide soorten blijkt ook
uit Figuur 8. De vliegtijd van de Heideblauw-
tjes en de bloei van de Gewone dophei ver-
lopen nagenoeg parallel. Nochtans kan het
verloop van de vliegtijd van jaar tot jaar mer-
kelijk verschillen tussen de velden onderling.
De mate waarin dit samenhangt met ver-
schillen in bloeiverloop van Gewone dophei
werd niet nagegaan, maar lijkt aannemelijk.
Zo is in de vochtigere, venige dopheide de
bloei meestal iets later dan in de iets droge-
re velden. In sommige jaren, zoals in 2000
toen juli koel, nat en somber was, viel de piek
van de Heideblauwtjes voor de piek van de
bloei van de Gewone dophei.
Op het einde van de vliegperiode van de Hei-
deblauwtjes en de bloei van de Gewone
dophei begint de Struikhei te bloeien. De
laatste dan waar te nemen blauwtjes foera-
geren in die periode geregeld ook op reeds
bloeiende Struikhei, in of op de rand van de
dopheivelden. Het einde van de bloei van de
dopheide en het begin van de bloei van de
struikheide markeren het einde van de vlieg-
periode.Er werd niet vastgesteld dat de (laat-
ste) Heideblauwtjes zich verplaatsten naar
de droge heide: de struikheivelden blijven als
voorheen volkomen leeg aan blauwtjes.Het-
zelfde geldt voor andere nectarbronnen als
kruidenrijke bermen langs pisten en heidepa-
den met vele bloeiende planten ook tijdens
de vliegtijd. Noch langs de pisten, bermen en
brandgangen,die nochtans palen aan of zelfs
doorheen de dopheivelden lopen, noch in
enige andere vegetatie komen Heideblauw-
tjes voor. De enige uitzondering hierop zijn
kortstondige verblijven van migrerende vlin-
ders (zie verder).
Hoewel grote variatie bestaat aan dichthe-
den van Heideblauwtjes in de verschillende
dopheivelden, en er binnen de velden lokaal
soms hogere dichtheden geteld werden, is de
verspreiding van de vlinders in het algemeen

Figuur 7. Evolutie van de berekende jaarlijkse populatiegrootte (aantal mannetjes tijdens piekperiode;
minimum–gemiddelde–maximum) van het Heideblauwtje op het Groot Schietveld. De regressie werd berekend met

de gemiddelde waarden. og = onvoldoende gegevens.

1995 1998 1999 2001 2002 2003 2004 
Globale dichtheid  190 – 100 147 90 114 73 
Talrijkheidklassen  
  - Talrijk  
  - Matig talrijk 
  - Weinig talrijk  
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  - Sterk vergraste dopheide 
  - Niet, weinig of matig vergraste gemengde heide 
  - Sterk vergraste gemengde heide 

 
321 
197 
46 

241 

 
133 

– 
– 
– 

 
100 
100 
100 
100 

 
94 

118 
80 

253 

 
85 
85 
60 
88 

 
135 
132 
37 
98 

 
69 

119 
54 
81 

Tabel 3. Relatieve evolutie van de globale dichtheid, van de dichtheden per talrijkheidsklasse en van de dichtheden
per vegetatietype van het Heideblauwtje op het Groot Schietveld (1999 = 100).
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vrij uniform over het gehele veld. De begren-
zingen zijn zeer scherp: vanaf de grenzen van
de dopheivelden zijn de blauwtjes onmiddel-
lijk aanwezig. Er valt geen verminderde
dichtheid te constateren naar de grenzen van
het veld toe. Evenmin als overgang naar
andere vegetatie: waar droge heide of geheel
vergraste heide begint ontbreken onmiddel-
lijk de Heideblauwtjes.

Mobiliteit
Alle auteurs benadrukken de honkvastheid
en het geringe dispersievermogen van het
Heideblauwtje. Hoewel dit onderzoek zich
niet richtte op de studie van verplaatsingen,
ondersteunen de waarnemingen op het
Groot Schietveld dit globale gegeven: de
vlinders zijn honkvast en verblijven op steeds
dezelfde velden. In de marge van het telwerk
werden in relatie tot de mobiliteit van de
soort een aantal interessante vaststellingen
gedaan.
Binnen de velden werd opgemerkt dat bij
matige tot sterke wind – dus bij ongunstige
telomstandigheden op de heide – opvallend
meer Heideblauwtjes voorkwamen in wind-

luwe, en dus warmere randzones met boom-
opslag. Dergelijke concentraties werden niet
aangetroffen bij gunstige weersomstandig-
heden.
Meermaals werden een of enkele blauwtjes
als kennelijke passanten opgemerkt in vege-
taties die ongeschikt zijn als permanent leef-
gebied. Deze werden zowel in droge struik-
heide, geheel vergraste heide als langs ber-
men van heidepisten en brandgangen gezien.
Dergelijke waarnemingen gebeurden door-
heen de hele vliegperiode, met een toename
op het einde van de vliegperiode wanneer de
Struikhei in bloei stond. Het betrof hierbij
zowel mannetjes als vrouwtjes.
Opmerkelijk was het soms geconcentreerde
voorkomen van Heideblauwtjes op plekjes
dopheide ingesloten in geheel vergraste hei-
de of struikheide. Op dergelijke plekken
(soms slechts enkele vierkante meters groot)
vertoefden soms meerdere exemplaren. Het
lijkt onwaarschijnlijk dat het in deze gevallen
om een kleine lokale populatie gaat die zich
hier handhaaft. Een tijdelijke kolonisatie lijkt
meer aannemelijk, wat zou wijzen op enige
mobiliteit van deze honkvaste soort. Moge-
lijk doen deze kleine dopheiveldjes dienst als
stapstenen voor migrerende vlinders en kun-
nen passanten er tijdelijk vertoeven en foe-
rageren.
Afgebrande heidezones bleken vaak verras-
send snel geherkoloniseerd te worden. Reeds
in het tweede jaar na de brand wanneer de
Gewone dophei opnieuw bloeit, kunnen
reeds hoge dichtheden voorkomen, tenmin-
ste wanneer toegenomen vergrassing de hei-
de niet verder degradeerde. In een uitge-
strekt dopheiveld kwamen opnieuw hoge
dichtheden Heideblauwtjes voor in 1998 na
een brand in 1996.Het verst verwijderde uit-
einde van de opnieuw gekoloniseerde
dopheide bleek ruim 2,5 km verwijderd van
de dichtstbijzijnde niet afgebrande heide.
Het ging hier wel om open, aaneensluitende
heidevelden waar geen barrières de dispersie
belemmerden. Dit suggereert een doeltref-
fende potentie tot herkolonisatie, sneller en
over grotere afstanden dan uit de literatuur
blijkt (referenties in Ravenscroft & Warren
1996 en Vanreusel et al. 2002).Vermoedelijk
zijn de afgelegen deelpopulaties op het
Groot Schietveld hierdoor niet zo afgezon-
derd als soms vermoed wordt.

Bespreking
Populatiegrootte
De populatieschattingen moeten met de
nodige voorzichtigheid benaderd worden,
maar zelfs met een zekere foutenmarge blijkt
de populatie Heideblauwtjes van het Groot
Schietveld zeer groot te zijn.Voor Zuid-Enge-

land vermelden Ravenscroft & Warren
(1996) meerdere “grote” kolonies van
>4.000 exemplaren, maar ook populaties
met >10.000 exemplaren tijdens de piekpe-
riode. Populatieschattingen en dichtheden
van populaties elders in de Kempen zijn me
niet bekend.

Habitatkeuze
Vochtige heidevegetaties zijn erg belangrijk
voor het Heideblauwtje. Zowel op het Groot
als op het Klein Schietveld bestaat een aan-
zienlijk deel van de heide uit dopheide, in
tegenstelling tot andere heiden waar meest-
al struikheide overheerst. Ook in een over-
zicht van de vlinderfauna van de Turnhoutse
Kempen worden Heideblauwtjes enkel
genoemd voor de vochtige heide, niet voor
droge heide (periode 1969-1981, Riemis
1982). Tax (1989) en Bink (1992) vermelden
evenwel dat Heideblauwtjes vroeger wel
algemeen waren in droge heide, maar nu
meer in vochtige heide voorkomen. Ravens-
croft & Warren (1996) schrijven dat homo-
gene struikheiden in Zuid-Engeland onge-
schikt zijn, daar in oudere stadia van struik-
heide de voor de blauwtjes zeer belangrijke
Lasius-mieren weinig voorkomen (Box 1).
Ondanks een voorkeur voor natte heide wer-
den Heideblauwtjes in de Hoge Kempen
nochtans vaak in de droge heide gevonden
(Vanreusel et al. 2002). In die studie over de
Limburgse heide wordt gesteld dat zowel
dopheide als nectarbron (adult habitat) en
struikheide voor reproductie (larvaal habitat)
beide nodig zijn. In Nederlandse studies
(geciteerd in de Jong 1995) werden zowel
Struikhei als Gewone dophei als belangrijkste
waardplant gevonden, en een optimaal habi-
tat vooropgesteld bestaande uit een combi-
natie van Gewone dophei, Pijpenstrootje,
Struikhei en deel kale grond met jonge suc-
cessiestadia. Deze bevinding werd nadien in
meerdere publicaties overgenomen.
Dit beeld lijkt niet op te gaan voor het Groot
Schietveld. Hier – en trouwens ook op het
Klein Schietveld – zijn de struikheidevelden
op enkele passanten na leeg aan Heide-
blauwtjes.Hoewel larvale stadia en eileg niet
bestudeerd werden, kon geen aanduiding
genoteerd worden waaruit enig belang van
Struikhei voor de soort zou blijken. In vele
dopheivelden met hoge dichtheid aan
blauwtjes komt geen of slechts weinig
Struikhei voor. Indien Struikhei als waard-
plant verkozen zou worden, lijkt dit moeilijk
te rijmen met de hoge dichtheden van man-
netjes in de dopheivelden. Mannetjes zijn
vooral op zoek naar pas uitgekomen,nog niet
bevruchte wijfjes.
Bink (1992) vermeldt nochtans het belang

Figuur 8. Vliegperiode van het Heideblauwtje en de
bloei van Gewone dophei op het Groot Schietveld in

1995, 1999 en 2004 (gemiddelden van alle
onderzochte velden). De bloei werd geschat als het

percentage van het aantal bloeiende bloemhoofdjes.
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van (ook) jonge Struikhei als waardplant.Pre-
ferentie van jonge heide heeft te maken met
de hogere voedingswaarde van jonge loten.
Volgens deze auteur verklaart dit waarom in
oude successiestadia van struikheide zelden
Heideblauwtjes voorkomen. Jonge Struikhei
komt op Groot Schietveld slechts voor na
branden (van gemengde en struikheide),
evenals in beperkte mate in de afbraakfase
met uiteenvallende, oude Struikheistruiken.
Maai- en plagbeheer heeft tot op heden nau-
welijks plaatsgevonden op het terrein, enkel
branden zorgden voor verjonging van de hei-
de en opruiming van de strooisellaag. Noch-
tans werd steeds herkolonisatie vastgesteld
van dezelfde dophei- en gemengde heidevel-
den, waar na brand de Gewone dophei snel-
ler uitstoelt en terug in bloei komt dan de
Struikhei. De dopheivelden zijn minder
gevoelig aan brand en de velden met de
hoogste dichtheden aan blauwtjes liggen
deels buiten de centrale, meest gebrande
heide. Kortom, de beste dopheivelden zijn
reeds lang van branden (en enig ander
beheer) gevrijwaard gebleven en er komen
nauwelijks jonge successiestadia in voor.
Nochtans vliegen hier erg hoge dichtheden.
Dit laat toe te besluiten dat binnen het eco-
systeem heide het habitatgebruik van het
Heideblauwtje niet overal identiek is, maar
kan verschillen naargelang de regio, de vege-
tatiesamenstelling en -structuur, de milieu-
omstandigheden (hoge atmosferische depo-
sitie in de Noorderkempen) en het beheer
van de heide. Erica-heiden zijn volgens Ellen-
berg (1996) als natuurlijke,boomloze dwerg-
struikheiden ontstaan zonder antropogene
oorzaak, in tegenstelling tot Calluna- en
gemengde heiden. Door de gewijzigde
milieu-omstandigheden zijn deze thans
evenwel aan toenemende vergrassing en
verbossing onderhevig. Tot hiertoe hielden
de Heideblauwtjes in hoge dichtheden stand
op de dopheide van de schietvelden. De
vraag stelt zich natuurlijk hoe ver de vergras-

sing met verdichting van de strooisellaag nog
kan doorgaan. De dalende populatietrend is
mogelijk een belangrijk signaal in dit ver-
band.

Rol van mieren?
De mierenfauna werd in deze studie niet
onderzocht. De grote variatie aan dichthe-
den van Heideblauwtjes tussen de heidevel-
den houdt mogelijk verband met verschillen
in mierenfauna. In de literatuur worden vaak
overgangen en vroege stadia in de successie
van heidevegetatie met nog naakte bodem
als belangrijkste habitat omschreven, zowel
voor de blauwtjes als voor de waardmieren
(Box 1, zie ook Maes et al.2003).Voor mieren
vond Fourneau (2001) dit bevestigd voor een
aantal mierensoorten in kort begraasde
vegetatie met door betreding kale plekken.
De Humusmier kwam in die studie evenwel
voornamelijk voor in niet-begraasde delen.
Dit gegeven zou de vaststellingen op het
Groot Schietveld kunnen verklaren. De sta-
biele, open en lage dopheivelden met niet al
te veel vergrassing of bosopslag herbergen
hier de hoogste dichtheden aan Heide-
blauwtjes. Dit zijn geen vroege successiesta-
dia met veel naakte bodem, maar van natu-
re stabiele gemeenschappen.Waar door ver-
droging (met toename Struikhei), vergras-
sing of verbossing de structuur verandert,
nemen de dichtheden van de blauwtjes af.
Ook in de centrale, meest door branden
geteisterde heide (en met vroege successie-
stadia) komen veelal slechts lagere dichthe-
den voor. Net daar komen evenwel de mees-
te habitatplekken van Gentiaanblauwtjes
voor. Waar het Heideblauwtje gebonden is
aan Lasius waardmieren, is het Gentiaan-
blauwtje gebonden aan waardmieren van
het geslacht Myrmica.

Globale trend en beheer
Het onderzoek toonde grote variaties aan
dichtheden van Heideblauwtjes tussen ver-

schillende velden en tussen de verschillende
jaren. Over deze schommelingen heen
tekent zich een negatieve trend af. Belang-
rijkste oorzaak lijkt de degradatie van de hei-
de door de jaarlijks toenemende vergrassing
met Pijpenstrootje. Naast de invloed van
sterk wisselende waterstanden, verzuring en
eutrofiëring, wordt de vergrassing gestimu-
leerd door het optreden van grootschalige
branden. Zowel accidentele zomerbranden
als winterse beheersbranden (bedoeld om
het zomers brandrisico te verminderen) lei-
den tot een uitbreiding en verdichting van
het Pijpenstrootje.
Kleinschalige branden behoorden destijds
tot de agrarische exploitatie van de heide en
de schietvelden kenden een lange historie
van branden. In de huidige milieuomstandig-
heden zijn de effecten van branden op de
vegetatie en fauna echter niet langer dezelf-
de als voorheen. De atmosferische depositie
van stikstof is in de Antwerpse Kempen
beduidend hoger dan de kritische last voor
heide (MIRA 2006). Bij brand worden de in
de bodem en vegetatie aanwezige voedings-
stoffen vrijgesteld, wat – in combinatie met
atmosferische stikstofdepositie – leidt tot
een sterk verhoogde beschikbaarheid van
voedingsstoffen. Het is vooral Pijpenstroot-
je, een snelle groeier, die hiervan profiteert
ten nadele van de heidevegetaties.
Herkolonisatie van afgebrande heide dient
steeds te gebeuren vanuit intacte heidezo-
nes die nog populaties Heideblauwtjes her-
bergen. De frequentie en grootschaligheid
van de branden zorgt voor een aanzienlijke
druk op de populaties van kwetsbare soorten
zoals het Heideblauwtje. Wil men in dit
belangrijke heidegebied de typische levens-
gemeenschappen duurzame kansen bieden,
moeten grootschalige branden geweerd en
als beheersvorm uitgesloten worden. Zo niet
rest binnen afzienbare tijd enkel een volledig
vergraste en uitermate verarmde heide.

Box 1: Heideblauwtjes en mieren
Niet enkel de vegetatiesamenstelling en -structuur bepaalt de habitat van het Heideblauw-
tje, maar ook de aanwezigheid van mieren van het geslacht Lasius, waarmee de rupsen in
uitgesproken mutualisme leven (zie Ravenscroft & Warren 1996 en Vanreusel et al. 2002
voor details). In De Liereman (Oud-Turnhout) vond Fourneau (2001) in vijf proefvlakken met
dopheidevegetaties een sterk verband tussen het aantal Lasius-nesten en de dichtheid aan
Heideblauwtjes. In vochtige heidegebieden is waarschijnlijk de Humusmier Lasius platytho-
rax de belangrijkste soort voor het Heideblauwtje. Ook Vanreusel et al.(2000) vonden in de
Antwerpse en Limburgse Kempen dat de Humusmier de talrijkste soort was in de vochtige
en natte heide. Zij vonden wel relatief lage dichtheden aan mierennesten in proefvlakken op
het Groot Schietveld: 9,8 nesten per are in 1999, 16,0 in 2000. Dit was merkelijk lager dan
op het Klein Schietveld (39/are) of in De Liereman (40/are, Fourneau 2001). Op het Groot
Schietveld behoorde 71 % van de nesten wel tot Lasius (Vanreusel et al. 2000).
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SUMMARY BOX:
BULTEEL G. 2007.The Silver-Studded Blue Plebeius argus in the Groot
Schietveld military area (Antwerp, Belgium). Natuur.focus 6(3): 89-
95. [in Dutch]

The Groot Schietveld area (province Antwerp, Belgium) consists
largely of wet and dry heathlands.A very large population of Silver-
studded Blues Plebeius argus occurs in the wet heaths dominated
by Cross-leaved Heath.This paper reports on a 10-year study on the

terrain use, habitat preferences and population dynamics of the Sil-
ver-studded Blue. During the study period, the population size has
steadily decreased from roughly 57.000 males in 1995 to 22.000
males in 2004. Encroachment of Purple Moorgrass, trees or increa-
se of Heather are negatively impacting on the densities of the but-
terflies. No resident blues were found in grass-dominated parts or
pure stands of Heather.The annually increasing grass coverage, sti-
mulated by atmospheric deposition and frequent fires, is believed
to be the main driver of the species decline.
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