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Tien jaar 
soortbeschermingplan 
Gentiaanblauwtje
en wat hebben we geleerd?

Hans Van Dyck, Wouter Vanreusel & Dirk Maes

Een decennium geleden werd het soortbeschermingplan Gentiaanblauwtje voorgesteld. Na een 
periode van intensief studiewerk en veldonderzoek werden alle relevante kennis en beleidsmatige en 
beheertechnische aanbevelingen in een lijvig rapport samengebracht. Gaat het ondertussen beter met 
deze bedreigde dagvlinder, of hangt het zorgenkind van de natte hei nog steeds aan het infuus? Een 
kritische balans.

Gentiaanblauwtje (foto: Jeroen Mentens)
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Het Gentiaanblauwtje Maculinea alcon (Figuur 1) fascineert 
wetenschappers en natuurbeschermers al geruime tijd. Dit 
blauwtje komt in België alleen in natte heidegebieden in 
de Kempen voor, maar het verspreidingsgebied nam in de 
twintigste eeuw sterk af (Maes & Van Dyck 1999). Het Gen-
tiaanblauwtje had de twijfelachtige eer om als eerste onge-
wervelde centraal te staan in een soortbeschermingplan in 
opdracht van de Vlaamse overheid (Vanreusel et al. 2000). Dit 
plan bundelde de bestaande en de nieuw verzamelde ecologi-
sche kennis en zorgde voor beleidsadviezen en voor specifieke 
beheeradviezen voor ieder betrokken gebied. Alle gebieden 
met Gentiaanblauwtjes, of die voorheen deze blauwtjes her-
bergden, alsook de gebieden met enige potentie als leefge-
bied voor deze soort (zijnde natte heide met Klokjesgentiaan), 
werden bij het onderzoek betrokken. Ieder gebied kreeg een 
advies op maat. Maar er werden ook een hele resem beleids-
aanbevelingen geformuleerd om lessen uit deze casestudie te 
trekken voor het soortgericht natuurbehoud als aanvulling op 
het gebiedsgericht natuurbehoud. Nu zijn we tien jaar verder. 
Op een workshop op initiatief van de Vlinderwerkgroep i.s.m. 
het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en het Bio-
diversity Research Centre van de UCL werd in december 2009 
een nieuwe balans opgemaakt. Er zijn successen, maar ook 
verdere verliezen geboekt. Hét grote gemis blijkt het gebrek 
aan coördinatie en een centrale visie rond soortgericht beleid 
vanuit de Vlaamse overheid.

Biologische ingewikkeldheid 
op de natte hei
Het Gentiaanblauwtje lijkt een gewone vlinder, maar niets is 
minder waar. Dit blauwtje is in het rupsstadium niet alleen een 
planteneter, maar ook een echte parasiet van mieren. De rupsen 
profiteren van de goede zorgen van nietsvermoedende adoptie-
ouders. Een verhaal dat aan de levensstijl van de Koekoek doet 
denken. Biologen spreken van sociaal parasitisme. De adoptie-
ouders van dienst zijn knoopmieren (Myrmica species). Dat zijn 

Figuur 2. De eitjes van het Gentiaanblauwtjes zijn kleine, maar toch 
opvallende bolletjes op de knoppen van de Klokjesgentiaan. De rupsen 
ontluiken langs de zijde van de knop en vreten aan het vruchtbeginsel 
(foto: Vilda/Misjel Decleer)

Figuur 1. Het Gentiaanblauwtje staat bekend als een erg gespecialiseerde dagvlinder van 
natte heide en schraalgrasland met Klokjesgentiaan (foto: Vilda/Lars Soerink)

Box 1: Gentiaanblauwtje en co, 
een genus van superspecialisten
Het Gentiaanblauwtje maakt deel uit van een genus van 
mierenblauwtjes waarin zowat alle soorten een erg gespe-
cialiseerde levensstijl hebben en in min of meerdere mate 
bedreigd zijn op Europese schaal. In Europa komen vier 
soorten uit het genus Maculinea voor, dat sinds kort van 
naam veranderd is in Phengaris (Tolman & Lewington 
2010); vroeger werd het Berggentiaanblauwtje M. rebeli als 
een aparte soort beschouwd, maar uit genetisch onderzoek 
blijkt dat het eigenlijk een ondersoort is van het Gentiaan-
blauwtje. Hieronder geven we kort het leefgebied, de ver-
spreiding en bedreigingsgraad volgens de Europese Rode 
Lijst (Van Swaay et al. 2010) van deze vier soorten.
Het Gentiaanblauwtje M. alcon komt voor op vochtige 
schrale graslanden en natte heide met Klokjesgentiaan; in 
België is de soort enkel te vinden in de Kempen; in Vlaan-
deren is het Gentiaanblauwtje bedreigd, en ook in meerdere 
andere landen, maar op Europese schaal staat de soort ge-
klasseerd als niet bedreigd.
Het Pimpernelblauwtje M. teleius is een soort van vochtige 
graslanden met Grote pimpernel; in België kwam de soort 
vroeger voor in de provincies Vlaams-Brabant (Zenne- en 
Dijlevallei) en Antwerpen (Markvallei); de laatste waarne-
ming dateert uit 1980; in Nederland werd de soort geherin-
troduceerd in de Moerputten (Noord-Brabant; Wynhoff et 
al. 2000); op Europese schaal is de soort kwetsbaar.
Het Tijmblauwtje M. arion is een soort van droge schrale 
graslanden met de waardplant Tijm; in België kwam de 
soort vroeger voor in de Gaume, maar is daar ondertus-
sen uitgestorven; recent wordt het Tijmblauwtje af en toe 
waargenomen in de Viroinvallei in de provincie Namen; op 
Europese schaal is de soort bedreigd.
Het Donker pimpernelblauwtje M. nausithous is een soort 
van vochtige graslanden met Grote pimpernel; deze soort is 
nog nooit in België waargenomen. Net als het Pimpernel-
blauwtje werd deze soort in Nederland geherintroduceerd 
in de Moerputten; op Europese schaal is de soort net niet 
bedreigd.
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kleine, rosse mieren die ook steekmieren worden genoemd. De 
werksters hebben inderdaad een angel en bijten dus niet alleen 
met hun kaken zoals bosmieren dat doen. Het Gentiaanblauwtje 
behoort tot een genus van mierenblauwtjes die allemaal een bij-
zondere levensstijl hebben (Box 1).
Eitjes worden alleen gelegd op de bloemknoppen van de Klok-
jesgentiaan Gentiana pneumonanthe (Figuur 2). Daar eten de 
jonge rupsen van het vruchtbeginsel. Na een periode van twee 
weken verandert de levensstijl echter drastisch. De rupsen 
verlaten de gentiaan en vallen op de heidebodem. Of ze zich 
verder kunnen ontwikkelen tot een vlinder is dan helemaal in 
handen van de waardmieren. Gevonden rupsen worden met-
een opgepakt en naar het mierennest gebracht. Daar worden 
ze verzorgd alsof het eigen mierenbroed betrof. Om dit van de 
mieren gedaan te krijgen zijn enkele forse biologische trucs 
nodig. Zo bootsen de rupsen van het Gentiaanblauwtje de 
geur (Akino et al. 1999, Nash et al. 2008) en het geluid (Bar-
bero et al. 2009a,b) van knoopmierlarven na. In het mieren-
nest worden de jonge rupsen gevoed door de werksters. Die 
braken voorverteerd voedsel in de mond van de rupsen zoals 
ze ook bij de eigen larven doen. De rups groeit en overwintert 
mee in het nest. Iets voor de volgende vliegperiode van de 
vlinder verpopt de rups zich in de bovenkamer van het nest. 
Als de vlinder ontluikt valt zijn masker af, en rept de vlinder 

Figuur 3. Nesten van de waardmieren – knoopmieren van het geslacht 
Myrmica zoals deze Rode steekmier – zijn geen grote opvallende nesten, 
maar eerder kleine nesten in de vegetatie (foto: Leo Janssen)

Gebied Beschrijving leefgebied en 
populatie(s)

Toestand 1999 Toestand 2009 Evaluatie

Withoefse heide (Kalmthout) Vlaams reservaat in beheer van 
ANB

Kritisch kleine populatie, weinig 
Klokjesgentianen

Geen eitjes meer sinds 2002, in 
2007 eenmalig opnieuw eitjes 
(onverklaard), daarna niet meer.

Uitgestorven

Groot schietveld (Brecht, 
Wuustwezel)

Militair domein in medebeheer 
van ANB

Ruime netwerkpopulatie, niet 
volledig in kaart gebracht

Ruime netwerkpopulatie, veel 
dynamiek

Tendens moeilijk in te schatten, 
maar meerdere lokale populaties 
aanwezig

Zwart Water (Turnhout) Erkend reservaat in beheer van 
Natuurpunt

Matig kleine populatie na 
herintroductie in 1998

Recent terug op stabiel peil 
na terugval, uitbreiding naar 
hersteld heischraal grasland

Schommelend rond evenwicht

Landschap De Liereman (Oud-
Turnhout)

Erkend reservaat in beheer van 
Natuurpunt

Middelgrote populatie, verdeeld 
over natte heide en veengebied

Populatie op veen verdwenen, 
populatie in natte heide sterk 
achteruitgaand

Negatieve trend

Hageven (Neerpelt) Erkend reservaat in beheer van 
Natuurpunt

Middelgrote populatie, verspreid 
over meerdere deelpopulaties

Zeer sterke toename, recente 
terugval in 2009

Uitbreiding in ruimte en toename 
populatiegrootte

Teut (Zonhoven) Vlaams reservaat in beheer van 
ANB

Middelgrote tot grote populatie 
op uniek type moerasheide

Afname tot nul na permanente 
achteruitgang sinds 2003

Uitgestorven

Schietveld regio ‘Sonnisheide’ 
(Helchteren) 

Militair domein in medebeheer 
van ANB

Kleine tot middelgrote populatie 
op beperkte oppervlakte

Stabiel na eerdere piek gevolgd 
door afname, zone uit 1999 sterk 
aangetast, wel enige uitbreiding 
naar herstelde locaties

Negatieve trend, maar met 
perspectief

Kamp Beverlo/ Zwarte beek 
(Beringen, Hechtel-Eksel)

Militair domein mede in beheer 
van ANB en Natuurpunt

Grootste populatie van 
Vlaanderen met deelpopulaties

Aanzienlijke uitbreiding van 
leefgebied

Forse uitbreiding in ruimte

Visbedden (Hechtel-Eksel) Militair domein Aanwezigheid bevestigd, 
populatiegrootte onbekend

Mogelijk verdwenen Vermoedelijk negatieve trend

Voormalige vliegterreinen Gentiaanblauwtje
Kalmthoutse heide (Kalmthout) Vlaams reservaat in beheer van 

ANB
Te weinig waardplanten

Buitengoor (Mol) Erkend reservaat in beheer van 
Natuurpunt

Te weinig waardplanten en 
-mieren

De Maten (Genk) Erkend reservaat in beheer van 
Natuurpunt

Te weinig waardplanten en 
-mieren

Vallei van de Ziepbeek (Lanaken) Vlaams reservaat in beheer van 
ANB

Te weinig waardplanten (late 
bloeiperiode)

Tabel 1. Overzicht van de gebieden die onderzocht worden bij de opmaak van het soortbeschermingsplan Gentiaanblauwtje (voor verdere informatie: zie Vanreusel et al. 
2000) en de huidige toestand met aanduiding van de evaluatie. De evaluatie is een best professional judgement op basis van de beschikbare informatie. De voormalige 
vliegterreinen uit 1999 werden niet terug bezocht in 2009.
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zich uit het nest. De ontwikkeling duurt bij een deel van de 
rupsen dus bijna een jaar; een ander deel groeit langzamer en 
doet er twee jaar over (Thomas et al. 1998).
Gentiaanblauwtjes hebben dus Klokjesgentianen nodig, maar 
ook kolonies van de gepaste knoopmier (vooral Bossteekmier 
Myrmica ruginodis, maar ook Ruwknoopmier M. scabrinodis en 
Rode steekmier M. rubra) (Figuur 3). Kolonies van deze knoop-
mieren zijn geen opvallende koepels zoals bij bosmieren, maar 
eerder bescheiden nesten in gras- of heidepollen of soms in 
veenmosbulten. Waardplanten en -mieren moeten ruimtelijk 
samen voorkomen want mieren foerageren gewoonlijk niet 
verder dan enkele meters van hun nest. Gentianen zonder ge-
paste mieren in de omgeving zijn voor deze vlinder op korte 
termijn van geen tel. De optimale omstandigheden voor gen-
tianen zijn echter niet noodzakelijkerwijs ook de beste condi-
ties voor de knoopmieren, en dus ook niet voor het Gentiaan-
blauwtje (Habel et al. 2007). De beheerder die alleen afgaat op 
het aantal Klokjesgentianen kan de draagkracht van het leef-
gebied voor het Gentiaanblauwtje dan ook niet goed inschat-
ten. Maar de aanwezigheid van de gepaste mieren is niet zo 
eenvoudig vast te stellen en vergt een gerichte aanpak via een 
combinatie van visueel en manueel zoeken in proefvlakken of 
via het uitzetten van schaaltjes met aas (Maes et al. 2003). Het 
identificeren van knoopmiersoorten vergt de nodige voorken-
nis (Wardlaw et al. 1998). De verspreiding van, en dus de mate 
van overlap tussen, gentianen en geschikte mierenkolonies 
kan bovendien ook tussen jaren verschillen.
Klokjesgentianen zijn meerjarige planten die niet ieder jaar 
bloeiende stengels laten uitlopen (Oostermeijer et al. 1993) en 
ook de aanwezigheid en locatie van de nesten van knoopmie-
ren vormt geen vast gegeven omdat nesten makkelijk kunnen 
verhuizen (Van Dyck & Regniers 2010). Het ideale leefgebied 
voor de vlinder binnen een gebied kan dus verschuiven in de 

tijd. Wanneer een zone bv. blank staat door overvloedige zo-
merregen kunnen de gentianen wel in knop komen – en dus 
beschikbaar zijn voor de Gentiaanblauwtjes – maar de mieren-
kolonies kunnen zich verplaatst hebben naar hogere plaatsen 
in de vegetatie. Wanneer het beheer niet goed afgestemd is 
om het dichtgroeien van de vegetatie door bv. Pijpenstrootje 
Molinia caerulea (gevolg van vermesting) aan te pakken, zullen 
gentianen alleen nog op de lagere plaatsen van de natte heide 
te vinden zijn. Die restzones staan echter het snelst blank bij 
overvloedige neerslag.
Deze vlinder-plant-mier gemeenschap is een uitermate fasci-
nerend systeem boordevol biologische ingewikkeldheid, maar 
ook met veel kwetsbare elementen voor een succesvol beheer. 
Bovendien zijn er ook nog uiterst gespecialiseerde sluipwes-
pen bekend die de rupsen van gentiaanblauwtjes op hun 
beurt parasiteren door mierennesten binnen te dringen via 
weer een ander type van chemische manipulatie (Thomas et 
al. 2002), maar van dat luik weten we niets voor de Belgische 
populaties.
Wanneer een dergelijk boeiend, maar complex systeem be-
dreigd wordt in zijn voortbestaan, beroepen beheerders zich 
best op wetenschappelijk onderbouwde strategieën (Mou-
quet et al. 2005). Dat beoogde het soortbeschermingsplan. 
Kennis van zaken vormt dan de sleutel tot een succesvolle 
aanpak, tenminste wanneer die kennis een praktijkgerichte 
vertaling ondergaat.

Balans en aanbevelingen uit 2000
Tabel 1 toont een samenvatting van de toestand van het Gen-
tiaanblauwtje zoals vastgesteld tijdens het studiewerk voor 
het beschermingsplan (Vanreusel et al. 2000). Op basis van 
atlasgegevens bleek dat het aantal km-hokken met Gentiaan-
blauwtjes na 1991 met 69% was afgenomen in vergelijking 

Figuur 4. Gericht natuurbeheer in actie om de kwaliteit van het leefgebied voor het Gentiaanblauwtje te verbeteren (foto: Wouter Vanreusel)
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met het areaal voor 1991. Het gedetailleerd veldonderzoek liet 
toe om heel precies het ruimtebeslag van het Gentiaanblauw-
tje in te schatten. In 1999 telde Vlaanderen elf populaties ver-
spreid over negen gebieden. De som van de oppervlakte van 
alle vliegplaatsen samen was slechts 42 ha. Alle populaties be-
vonden zich in natuurgebied of militair gebied op het gewest-
plan en waren op één na in beheer van overheid of erkende 
terreinbeherende verenigingen. Alle populaties lagen in habi-
tatrichtlijngebied. Opvallend is dat enkel populaties overleef-
den in het biotooptype natte heide; populaties in heischraal 
grasland (waar de soort in het buitenland ook op voorkomt) 
waren allen verdwenen. Voor de gedetailleerde informatie per 
gebied, verwijzen we naar het beschermingsplan (Vanreusel 
et al. 2000).
Verdwijnen en versnipperen van leefgebieden, een te hoge 
milieudruk (vermesting en verzuring), maar ook een onaange-
past beheer waren de belangrijkste redenen voor deze slechte 
toestand. De belangrijkste beheerconclusie was dat het Gen-
tiaanblauwtje in veel gebieden leed onder een te lage inten-
siteit van beheer. Zeker bij stikstofdeposities die bijna overal 
in Vlaanderen zowel toen als nu boven de kritische drempel 
liggen voor natte heide, is het onder controle houden van de 
vergrassing van belang. Bij gebrek aan beheer kan, reeds lang 
voor de verbossing begint, de situatie voor Klokjesgentiaan 
én waardmieren ongeschikt worden. Hoewel een individuele 
klokjesgentiaanplant tot 30 jaar oud kan worden en zelfs in 
een dichte grasmat tot bloei kan komen, is er bij een dicht-
groeiende bodem geen verjonging meer door kieming, waar-
door de plantenpopulatie ‘vergrijst’ (Oostermeijer et al. 1993). 
Het is dus belangrijk om voldoende dynamiek of kleinschalige 
verstoring in de vegetatie te hebben. Die kan worden beko-
men door kleinschalig plaggen, maaien of zgn. chopperen 
(Figuur 4). Chopperen is diep maaien waarbij regelmatig ook 
de bodem wordt geraakt waarbij frequente mini-plagplekjes 
ontstaan, maar waarbij minder materiaal dient te worden af-
gevoerd dan bij plaggen. Ook begrazing is een goede maatre-
gel, maar moet gezien de kwetsbaarheid van het systeem heel 
omzichtig gebeuren. De graasdruk moet voldoende hoog lig-
gen om de grassen onder controle te houden, maar mag niet 

zo hoog zijn dat vegetaties vertrappeld worden of een te groot 
aandeel van de gentianen opgegeten. Dit vraagt een nauw-
gezette opvolging. Uitrasteren van de vliegplaatsen tijdens de 
periode van eiafzet is een nuttige, tijdelijke veiligheidsmaatre-
gel, maar verruiging van deze zones moet voorkomen worden. 
Grazers kunnen ook ingezet worden bij omvormingsbeheer, 
maar mijden sterk vergraste zones met veel dood plantenma-
teriaal en kunnen open stukken met nog enkele gentianen 
dan net overbegrazen. Het eenmalig maaien en verwijderen 
van gras en strooisel is een manier om grazers tot bepaalde 
zones te ‘verleiden’ (ref. Vanreusel et al. 2000). Ook het plaatse-
lijk ‘uitkammen’ van het dode plantenmateriaal kan hetzelfde 
effect hebben (bv. Hageven). Indien toepasbaar, kan beperkt 
branden een oplossing zijn, maar enkel indien het opschieten-
de gras nadien nauwgezet onder controle wordt gehouden via 
(stoot)begrazing.
In een optimaal leefgebied zijn verschillende leeftijdsstadia 
van heide in elkaars nabijheid aanwezig, van pionierssituaties 
tot oude heide. Een combinatie van beheervormen is dus gun-
stig, alsook een cyclisch beheer, waarbij regelmatig nieuwe 
oppervlakken worden beheerd op een niet te grote schaal. 
Een andere belangrijke aanbeveling was het prioritair herstel-
len van gradiënten, zodat ook bij wijzigende omstandigheden 
steeds geschikte zones overblijven. Het gentiaanblauwtjessys-
teem heeft duidelijk nood aan een structuurrijke natte heide-
vegetatie.
Om het Gentiaanblauwtje op een efficiënte manier te be-
schermen is het niet alleen noodzakelijk om te weten hoe het 
leefgebied er moet uitzien, maar ook hoe ver de soort kan 
vliegen en zo (nieuwe) geschikte gebieden kan bereiken. We 
moeten denken in termen van functionele netwerken. Het 
inschatten van de mobiliteit kan op twee complementaire 

Eitje van Gentiaanblauwtje op Klokjesgentiaan (foto: Rana/Jeroen 
Mentens)

Figuur 5. Functionele ruimtelijke eenheden voor het beheer van het Gentiaanblauwtje in 
de Kempen (Maes & Van Dyck 2005). In iedere zone is de aanpak anders (zie tekst). CU-1: de 
zone in een straal van 500 m rond bestaande zones waarin het Gentiaanblauwtje aanwezig 
is; CU-2: een zone in een straal van 2 km rond bestaande zones met Gentiaanblauwtje en 
CU-3: plekken waar Klokjesgentiaan en/of Waardmieren voorkomen en die in aanmerking 
zouden kunnen komen voor een herintroductie van het Gentiaanblauwtje.
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manieren gebeuren: vangst-hervangstonderzoek en docu-
menteren van kolonisaties van voorheen niet-bevolkte ge-
bieden. Bij vangst-hervangstonderzoek worden de vlinders 
individueel genummerd en gedurende het hele vliegseizoen 
teruggevangen. Hieruit kan afgeleid worden welke afstan-
den de soort dagelijks aflegt; de grootste afstand die we in 
Vlaanderen zo vaststelden, was 500 m. Kolonisaties leren ons 
tot op welke afstand het Gentiaanblauwtje nieuwe gebieden 
kan bereiken. Als op een voorheen niet-bevolkte plek in een 
bepaald jaar eitjes worden gevonden, kan berekend worden 
wat de afstand is tot de dichtstbijzijnde gekende populatie. De 
grootste gekende kolonisatie-afstand in Vlaanderen bedraagt 
zo’n 2 km (verdere verplaatsingen werden in het buitenland 
gedocumenteerd). Door deze informatie te combineren kun-
nen we zogenaamde functionele ruimtelijke eenheden voor 
het behoud van het Gentiaanblauwtje afbakenen (Figuur 5). 
De zones in een straal van 500 m (een afstand die de soort 
op dagelijkse basis kan afleggen) rond de plekken waar het 
Gentiaanblauwtje momenteel voorkomt, kunnen, waar mo-
gelijk, snel maar omzichtig geschikt gemaakt worden voor de 
vlinder door kleinschalige maatregelen die zoveel mogelijk de 
bestaande geschikte zones sparen. Plekken binnen een straal 
van 2 km (de haalbare kolonisatie-afstand) kunnen iets groot-
schaliger aangepakt worden om zo op korte of middellange 
termijn geschikt gemaakt te worden voor het Gentiaanblauw-
tje. Limiterende factoren voor een snelle kolonisatie kunnen 
zowel het ontbreken van gentianen als van waardmieren zijn. 
Voor het eerste probleem dienen voorafgaand aan de wer-
ken de bestaande planten aangeduid te worden zodat deze 

uitgespaard kunnen worden. Na de werken dient nauwgezet 
opgevolgd of voldoende planten aanwezig zijn en er kieming 
van nieuwe planten optreedt. Zoniet kan overwogen worden 
om zaad van naburige gentianen in te brengen. In bepaalde 
gevallen kan een eenmalige bekalking nodig zijn (zie verder). 
Om kolonisatie van de mieren te versnellen, dienen voldoende 
zones ongeplagd te blijven, zodat van hieruit de mieren het 
herstelde terrein opnieuw kunnen bevolken. Op geschikte 
plekken waar het Gentiaanblauwtje momenteel niet (meer) 
voorkomt en die buiten het kolonisatiebereik van de soort 
liggen, kan herintroductie of translocatie overwogen worden.
Sommige van deze maatregelen passen duidelijk in het hokje 
van ‘crisisbeheer’ en zijn alleen bedoeld om een populatie op-
nieuw naar een veilig niveau van instandhouding te brengen. 
Als dat lukt, kan worden overgeschakeld naar meer routine-
matig, minder nauw afgestemd beheer. Maatregelen als trans-
locatie, zaaien en bekalken dienen telkens verder grondig 
onderzocht te worden en goed gedocumenteerd te worden 
(naast eventuele juridische of administratieve verplichtingen).

Kennisoutput en 
internationale samenwerking
Het gentiaanblauwtjesproject is een interessant voorbeeld van 
hoe een toegepast onderzoeksproject niet alleen praktijkge-
richte kennis in een beschermingsplan heeft opgeleverd, maar 
ook heel wat fundamentele inzichten die in de internationale 
vakliteratuur werden gerapporteerd (Van Dyck et al. 2000, 
Maes et al. 2003, 2004, Maes & Van Dyck 2005, Van Dyck & Reg-
niers 2010). Zo werd de aanpak met functionele ruimtelijke 
eenheden voor de bescherming van het Gentiaanblauwtje in 
Vlaanderen (zie hoger) als een voorbeeldcasus opgenomen het 
recent handboek Insect Species Conservation (New 2009).
Het binnen- en buitenlands studiewerk rond het Gentiaan-
blauwtje, zijn leefgebied en de verwante mierenblauwtjes 
heeft de wetenschappelijke kennis van dit complex mier-
plant-vlinder-systeem aanzienlijk vergroot. Het project heeft 
ook samenwerkingsverbanden gecreëerd met een consortium 
van internationale onderzoeksgroepen en natuurbeschermers 
rond deze problematiek (Europees MacMan-project). Dit heeft 
mogelijk gemaakt dat gegevens uit onze populaties in een 
breder kader onderzocht kunnen worden. Verder is zulke inter-
nationale samenwerking ook stimulerend voor nieuw onder-
zoek en de vertaling van de resultaten naar de praktijk, alsook 
voor de ontwikkeling van ideeën rond educatieve producten 
(posters, DVD, enz.). Omwille van de grote gelijkenissen tussen 
de situaties voor het Gentiaanblauwtje (bv. Nederlands be-
schermingsplan Gentiaanblauwtje 2003-2007, WallisDeVries 
2004), ontwikkelde zich een goede samenwerking met Neder-
landse beheerders en wetenschappers (o.a. via deelname aan 
workshops in Vlaanderen).
Vaak zitten fundamenteel en toegepast onderzoek in aparte 
hokjes, maar de overheid kan met zulke projecten niet alleen 
een belangrijke bijdrage leveren voor het natuurbehoud en 
-beleid, maar tegelijkertijd ook voor doelstellingen inzake we-
tenschap. Een structureel fonds voor biodiversiteitonderzoek 
volgens dit dubbele principe zou een waardevolle investering 
zijn voor Vlaanderen en België.

Gentiaanblauwtje in 2010
In de zomer van 2009 hebben we opnieuw gegevens verza-
meld over de situatie van het Gentiaanblauwtje in België om 

Box 2: Praktijkvoorbeeld Hageven
In het natuurreservaat het Hageven in Neerpelt, in beheer bij Natuurpunt, 
was het Gentiaanblauwtje reeds vóór het soortbeschermingsplan een be-
kommernis voor de beheerders. Na het verschijnen van het plan, ging men 
er snel en grondig aan de slag met de aanbevelingen. Het beheer werd aan-
gevuld met een combinatie van kleinschalige plagwerken, uitkammen van 
strooisel en uitrasteren van kwetsbare zones. Op een aantal plaatsen werden 
plagplaatsen bekalkt en lokaal ook zaad van gentianen verspreid. De toestand 
werd ook heel nauwgezet opgevolgd via eitellingen door vrijwilligers onder 
de enthousiaste coördinatie van Ghis Palmans die hierover ook jaarlijks een 
rapport schreef. Hierdoor werd duidelijk dat de inspanningen de populatie 
deden toenemen (tot 300% tussen 1999 en 2006; zie Figuur 6). Hydrologi-
sche veranderingen in het gebied leidden recenter wel weer tot een belang-
rijke terugval, maar de algemene trend blijft positief. Er werd ook uitbreiding 
vastgesteld naar het aangrenzende natuurgebied Plateaux op Nederlands 
grondgebied, maar deze kolonisatie was tot dusver nog niet duurzaam.
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Figuur 6. Evolutie van de populatiegrootte van het Gentiaanblauwtje in het Hageven 
uitgedrukt als het totaal aantal eitjes dat op alle Klokjesgentianen werd geteld. 
(gegevens: Ghis Palmans)
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zo een nieuwe balans op te maken. Geen van de partners 
kon zich beroepen op projectfinanciering om dit te doen. Na-
tuurpunt Studie heeft in 2009 tijdelijk een veldmedewerker 
kunnen engageren om de verschillende sites opnieuw te be-
zoeken. N.a.v. de workshop werd ook een enquete verspreid 
onder alle betrokken beheerders.
Alle beheerders zijn het er over eens dat ‘niets doen’ een slech-
te optie is. In alle leefgebieden (behalve het afgesloten militair 
schietterrein Visbedden) werden actief maatregelen genomen 
ten gunste van de vlinder en het herstel van de natte heide. 
De omvang en wijze van de uitgevoerde maatregelen waren 
zeer verschillend. De maatregelen betroffen meestal aanpas-
singen aan het beheer, herstel van gedegradeerde heiden, uit-
breiding van leefgebieden, maar ook hydrologische ingrepen. 
In een aantal gebieden werd plaatselijk bekalking toegepast. 
Een kleinschalig onderzoek wees uit dat kieming slecht ver-
liep op plagplaatsen met een te lage zuurtegraad (Vanreusel 
& Smets 2002).
De resultaten van de maatregelen waren uiteenlopend. De 
algemene trend van het Gentiaanblauwtje in Vlaanderen 
blijft echter negatief en dus zorgwekkend (Tabel 1). Enkele 
populaties verdwenen zelfs, waaronder hoogstwaarschijnlijk 
de voorheen stabiele middelgrote populatie van het Vlaams 
Natuurreservaat de Teut. Meerdere populaties zijn bedui-
dend kleiner en dus kwetsbaarder geworden (bv. Liereman). 
Waarschijnlijk herbergt momenteel in Vlaanderen enkel de 
Vallei van de Zwarte beek/Kamp Beverlo een eerder grote 
metapopulatie met verschillende deelpopulaties, maar een 
gedetailleerde opvolging blijft ook hier aangewezen. De be-
heerders hebben hier alleszins veel in het werk gesteld om 
gericht herstelbeheer in verschillende zones uit te voeren, 
met een aanzienlijke uitbreiding van het aantal bevolkte zo-
nes als gevolg (M. Van Waerebeke, pers. med.). Een andere 
populatie waar de intensieve bijstelling van het beheer tot 
een beduidende groei van de lokale populatie heeft geleid is 
deze van het Hageven (Box 2). In de meeste gebieden werd 
een sterke dynamiek vastgesteld van de door de vlinder ge-
bruikte oppervlakte.
De opvolging van de toestand van de vlinder doorheen de 
jaren verschilde sterk tussen gebieden. In de meeste gebie-
den worden de populaties opgevolgd via eitellingen die 
door de beheerders op eigen initiatief worden uitgevoerd 
volgens ons protocol (Vanreusel et al. 2000). Voor enkele 
gebieden zijn er gebiedsdekkende eitellingen, voor andere 
zijn die tellingen alleen voorhanden voor enkele zones of 
proefvlakken. De meest gedetailleerde tijdsreeks van eitel-
lingen is die van het Hageven door de inzet van vele vrij-
willigers (Box 2). Voor de opvolging van alle populaties is 
er geen centrale coördinatie voorzien bij de implementatie 
van het plan, waardoor niet overal op dezelfde wijze cijfers 
verzameld worden en er dus geen jaarlijks overzicht is van 
de toestand in Vlaanderen. Dit wordt algemeen als een be-
langrijk gebrek ervaren.
Uiteraard zijn er nog tal van onbekende of onduidelijke aspec-
ten rond de toestand van het Gentiaanblauwtje en zijn nabije 
toekomst. Bijvoorbeeld de impact van klimaatverandering 
(bv. invloed verhoogde frequentie van droogte of net extre-
me neerslagpieken in volle zomer), maar ook de genetische 
kennis van de geïsoleerde populaties en de aanwezigheid en 
densiteit van de waardmieren in relatie tot verschillende be-
heersvormen zijn voorbeelden van kennishiaten.

En wat hebben we geleerd?
Tien jaar na het soortbeschermingplan Gentiaanblauwtje zijn 
er vele nieuwe wetenschappelijke inzichten. Het Gentiaan-
blauwtje en de andere mierenblauwtjes van het genus Maculi-
nea zijn in heel Europa uitgegroeid tot tekstboekvoorbeelden 
voor ecologie en natuurbehoud met kennis van zaken. De 
beheerders van de leefgebieden deden veel praktijkervaring 

Gentiaanblauwtje (foto: Rana/Jeroen Mentens)
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op met inrichting- en beheermaatregelen. In alle leefgebie-
den waar toen Gentiaanblauwtjes vlogen, werd sinds het plan 
gericht gewerkt aan herstel en uitbreiding van de populaties, 
maar met wisselend succes. Enkele successen blijken gepaard 
te gaan met het nauwgezet opvolgen van de aanbevelingen 
uit het soortbeschermingplan (bv. Hageven). Dat is goed 
nieuws. Maar ondanks de inspanningen ten velde en enkele 
successen, blijft de globale toestand van het Gentiaanblauw-
tje ongunstig. Verdere bijstelling dient zich aan en is wel-
licht ook nog de volgende jaren nodig. Maar hetgeen vooral 
ontbreekt is een centrale coördinatie. Dit is niet alleen onze 
bekommernis als makers en begeleiders van het plan. De 56 
deelnemers aan de evaluatieworkshop vanuit de verschillende 
gebieden formuleerden dit als een belangrijke tekortkoming. 
Coördinatie omvat het aansturen van de wisselwerkingen tus-
sen beheerders, tussen beheerders en wetenschappers, en 
tussen beheerders, wetenschappers en beleidslui. Alle acto-
ren hebben een drukke agenda met veel andere activiteiten. 
Een actieve aansturing zorgt dat het geheel meer wordt dan 
de spreekwoordelijke som van de onderdelen. In 2000 was 
er nog geen uitgewerkt beleidskader voor de opvolging van 
een soortbeschermingsplan. Intussen beschikt het Vlaams na-
tuurbeleid over een aangepast Soortenbesluit waarin de mo-
daliteiten van een soortbeschermingsprogramma uitgewerkt 

werden. Net zoals in onze buurlanden dient een soortbescher-
mingsplan gevolgd te worden door een gepast uitvoerings-
programma dat goed centraal opgevolgd en aangestuurd 
wordt. We hopen dat dit voor het Gentiaanblauwtje en andere 
bedreigde soorten ook effectief kan gebeuren. Vlaanderen 
mist voorlopig een goede opvolging van de toestand van be-
dreigde soorten en een gepast forum dat soortbescherming in 
actie vorm geeft én opvolgt.

Conclusie
Het Gentiaanblauwtje heeft 10 jaar na het beschermingsplan 
nog geen veilige natuurbehoudsstatus. Maar de aanpak met 
kennis van zaken gecombineerd met veel inzet en enthousi-
asme van de betrokken beheerders biedt wel perspectieven, 
maar nog geen garantie op succes. Uitbreiding en groei in 
gebieden waar nauwgezet de aanbevelingen van het plan 
werden toegepast suggereren dat gericht beheer van com-
plexe levensgemeenschappen als deze mogelijk is mits een 
gepaste inzet van mensen, middelen en kennis. Voorbeelden 
van succesverhalen na herstelbeheer van het nauwverante 
Tijmblauwtje in Groot-Brittannië (Thomas et al. 2009) verster-
ken deze conclusie. Maar er is een georganiseerde opvolging 
nodig. Anno 2010 is het Gentiaanblauwtje nog steeds een zor-
genkind van de nattte heide.

Summary:
Van Dyck H., Vanreusel W. & Maes D. 2010. Species Action Plan 
for the Large blue Maculinea alcon in Flanders (N-Belgium): what 
have we learned 10 years after? Natuur.focus 9(3): 109-116. [in Dutch]

The Alcon blue (Maculinea alcon) is a highly specialized lycaenid but-
terfly of wet heathlands and nutrient poor hay meadows with the 
Marsh gentian (Gentiana pneumonanthe). In Belgium the distribution 
is confined to the Campine region in the NE. Caterpillars shift from 

host plant feeding on the host plant. M. alcon is myrmecophilous spe-
cies and lives as at the larval stage as a social parasite of ant brood with 
a highly complicated ecology. The Species Action Plan was presented 
ten years ago, and in this paper we evaluated whether the conserva-
tion status has improved. Adapted management resulted in significant 
increase of population sizes in a few sites, but in others the trends have 
still been negative or weak. Hence, it is concluded that the species cur-
rently still lives under unfavourable conditions. The species action plan 
is lacking an implementation plan and a well coordinated follow-up 
which is hampering conservation success.

DANK
Dank aan de vele mensen die beroepshalve of als vrijwilliger betrokkenen 
waren bij het gentiaanblauwtjesproject. De beheerders van alle gebieden 
danken we voor hun bereidwillige medewerking en interesse. Voor mede-
werking en toelatingen danken we ook anb en de militaire overheden. 
joeri cortens was onmisbaar voor het vele veldwerk ten tijde van de opmaak 
van het plan en kevin lambeets (natuurpunt) hielp bij recent veldwerk.

Referenties
akino t., knapp j.j., thomas j.a., et al. 1999. chemical mimicry and host specificity in the butterfly Maculinea rebeli, a social 

parasite of Myrmica ant colonies. proceedings of the royal society of london (b) 266: 1419-1426.
barbero f., bonelli s., thomas j.a., balletto e. & schönrogge k. 2009a. acoustical mimicry in a predatory social parasite of ants. 

journal of experimental biology 212: 4084-4090. 

barbero f., thomas j.a., bonelli s., balletto e. & schönrogge k. 2009b. Queen ants make distinctive sounds that are mimicked 
by a butterfly social parasite. science 323: 782-785.

habel j.c., schmitt t., härdtle W., lutkepohl m. & assmann t. 2007. Dynamics in a butterfly-plant-ant system: influence of 
habitat characteristics on turnover rates of the endangered lycaenid Maculinea alcon. ecological entomology 32: 1-8.

maes D. & Van Dyck h. 1999. Dagvlinders in Vlaanderen. ecologie, verspreiding en behoud. stichting leefmilieu (i.s.m. 
instituut voor natuurbehoud & Vlinderwerkgroep), antwerpen.

maes D. & Van Dyck h. 2005. habitat quality and biodiversity indicator performances of a threatened butterfly versus a 
multispecies group for wet heathlands in belgium. biological conservation 123: 177-187.

maes D., Van Dyck h., Vanreusel W. & cortens j. 2003. mieren op natte heide in de antwerpse en limburgse kempen: soor-
tenrijkdom, nieuwe soorten en relaties met vergrassing. natuur.focus 2: 18-22.

maes D., Vanreusel W., talloen W. & Van Dyck h. 2004. functional conservation units for the endangered butterfly Maculinea 
alcon in belgium (lepidoptera: lycaenidae). biological conservation 120: 229-241.

mouquet n., belrose V., thomas j.a., elmes g.W., clarke r.t. & hochberg m.e. 2005. conserving community modules: a case 
study of the endangered lycaenid butterfly Maculinea alcon. ecology 86: 3160-3173.

nash D.r., als t.D., maile r., jones g.r. & boomsma j.j. 2008. a mosaic of chemical coevolution in a large blue butterfly. science 
319: 88-90.

new t.r. 2009. Insect Species Conservation. cambridge university press.
oostermeijer j.g.b., den nijs j.c.m., r. van ’t Veer r. & de boer e. 1993. populatiebiologie bij het beheer van zeldzame planten: 

de klokjesgentiaan. De levende natuur 94(4): 134-141.
thomas j.a., elmes g.W. & Wardlaw j.c. 1998. polymorphic growth in larvae of the butterfly maculinea rebeli, a social para-

site of myrmica ant colonies. proceedings of the royal society (b) 265: 1895-1901.
thomas j.a., knapp j.j., akino t., et al. 2002. parasitoïd secretions provoke ant warfare. Nature 417: 505-506.
thomas j.a., simcox D.j. & clarke r.t. 2009. successful conservation of a threatened Maculinea butterfly. science 325: 80-83.
tolman t. & lewington r. 2010. De nieuwe Vlindergids. tirion uitgeverij, baarn, nederland.
Van Dyck h., oostermeijer j.g.b., talloen W., feenstra V., van der hidde a. & Wynhoff i. 2000. Does the presence of ant nests 

matter for oviposition to a specialized myrmecophilous Maculinea butterfly? proceedings of the royal society (b) 267: 
861-866.

Van Dyck h., regniers s. (2010) egg spreading in the ant parasitic butterfly, Maculinea alcon: from individual behaviour to 
egg distribution pattern. animal behaviour 80: 621-627.

Van Dyck h., Vanreusel W. & maes D. 2004. soortbescherming volgens plan: het gentiaanblauwtje als voorbeeld. in: hermy, 
m. (red.), natuurbeheer. Davidsfonds: leuven, p. 232-234.

Vanreusel W., maes D. & Van Dyck h. 2000. soortbeschermingsplan gentiaanblauwtje. rapport uia-ua in opdracht van 
afdeling natuur, Vlaamse gemeenschap (hoofdrapport 140 p. + gebiedsfiches 177 p.), Wilrijk.

Vanreusel W. & smets m. 2002. plagbeheer niet altijd voldoende voor het herstel van zeldzame heidesoorten. natuur.focus 
1(2): 53-55.

Van swaay c., cuttelod a., collins s., maes D., et al. 2010. european red list of butterflies.publications of the european union, 
luxembourg.

WallisDeVries m. 2004. a quantitative conservation approach for the endangered butterfly Maculinea alcon. conservation 
biology 18: 489-499.

Wardlaw j.c., elmes g.W. & thomas j.a. 1998. techniques for studying Maculinea butterflies: ii. identification guide to myr-
mica ants found on Maculinea sites in europe. journal of insect conservation 2: 119-127.

Wynhoff i., oostermeijer j.g.b., van swaay c.a.m., van der made j.g. & prins h.h.t. 2000. herintroductie in de praktijk: het 
pimpernelblauwtje (Maculinea teleius) en het Donker pimpernelblauwtje (M. nausithous). entomologische berichten 
(amsterdam) 60(6): 107-117.

AuTEuRS:
Hans Van Dyck is professor gedragsecologie en natuurbehoud aan 
het Biodiversity Research Centre van de Université Catholique de 
Louvain (UCL, Louvain-la-Neuve). Wouter Vanreusel is stafme-
dewerker van de Dienst Studie van Natuurpunt. Dirk Maes is se-
nior onderzoeker aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 
(INBO). Ze waren de auteurs van het beschermingsplan Genti-
aanblauwtje. Toen waren Van Dyck en Vanreusel verbonden aan de 
Universiteit Antwerpen.

CoNTACT:
Hans Van Dyck, Biodiversity Research Centre, Earth and Life In-
stitute (UCL), Croix du Sud 4, B-1348 Louvain-la-Neuve. E-mail: 
hans.vandyck@uclouvain.be

116 september 2010 Natuur.focus

Artikels


