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De Grote vuurvlinder (Lycaena dispar) is de enige dagvlinder in Nederland, die een wettelijke bescherming geniet in het kader van de
Natuurbeschermingswet. Het moerasgebied de Wieden en de Weerribben van Noordwest-Overijssel vormt momenteel het belangrijkste
verspreidingsgebied van de ondersoort hatava, die van nature alleen in
Nederland voorkomt. De vlinder stelt specifieke eisen aan zijn milieu,
zowel wat betreft: landschap, vegetatie, als afzonderlijke planten. Met
een gericht beheer is het mogelijk de relatief kleine populatie in de
Wieden te vergroten.
De Grote vuurvlinder behoort tot de familie van de Blauwtjes (Lycaenidae). In
Noordwest-Europa worden drie ondersoorten onderscheiden: Lycaena dispar
batava Oberthür 1920, L. dispar rutila
Werneburg 1864 en L. dispar dispar Haworth 1803.
De ondersoort batava komt uitsluitend in Nederland voor (fig. Ib),
met als uitzondering een kleine populatie in Engeland, in het Woodwalton Fen
(Huntingdonshire). Deze Engelse, in
1927 geïntroduceerde, populatie is opgebouwd uit Nederlandse vlinders, omdat hier in 1851 de nauw aan batava verwante ondersoort dispar Haworth uitstierf (Heath et al., 1984). De ondersoort rutila heeft een groot Europees

areaal, doch is daarbinnen lokaal. In Nederland is de Grote vuurvlinder een bijzondere verschijning in moerassen en
laagliggende natte terreinen, waar in
verlande petgaten zijn waardplant
(voedselplant van de rups), de Waterzuring (Rumex hydrolapathum) groeit. Figuur la geeft de waarnemingen van de
Grote vuurvlinder van vóór 1980. Ten
opzichte van vroeger is zijn areaal verkleind. Recent is enige uitbreiding langs
de oostelijke IJsselmeerkust geconstateerd (Geraedts, 1986).

Levenscyclus
De levenscyclus van de Grote vuurvlinder ziet er als volgt uit (fig. 2). Het wijfje
zet haar eieren af op de bladeren van
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Grote vuurvlinder (Lycaena dispar batava),
Large copper (Lycaena dispar batava),

Waterzuring; deze eieren komen na ongeveer tien dagen uit (Elfferich, 1966).
De rupsen begeven zich vrijwel direct
naar de onderzijde van het blad. De rups
maakt daarna vijf stadia door waarvan
drie vóór de diapauzc (Bink, 1970a). De
ongeveer 5 mm grote rups overwintert in
gekrulde verdorde bladeren van de Waterzuring, waarbij deze in de winterperiode zelfs het vermogen heeft om langdurig onder water te blijven (Duffey,
1968). In het voorjaar worden de rupsen
weer actief. Na het vijfde stadium gaat
de rups zich verpoppen. De mannetjes
verschijnen daarbij eerder dan de wijfjes.

Habitat
De Grote vuurvlinder is een warmteminnende soort met een optimale temperatuur van 25-28°C (Bink, 1970a). Koele
vochtige zomers met weinig zonnige dagen zijn niet gunstig. In samenhang
hiermee kan het aantal individuen variëren. Doorgaans komt de soort in lage tot
zeer lage dichtheden voor; van minder
dan één tot acht exemplaren per hectare.
Bink (1972) heeft aan de hand van zijn
waarnemingen aannemelijk gemaakt dat
de Grote vuurvlinder patronen in vegetatie en landschap voor herkenning benut. De wijfjes zoeken de mannetjes op
in hun territoria die bij voorkeur gelegen
zijn in een mozaïekvormig vegetatiepatroon met contrasterende lagere en hogere begroeiingen. In Nederland zijn dit
vaak lagere 'kale' plekken in het rietland
(Bink, 1972). Deze kunnen door hoogveenvorming veroorzaakt worden.

Bedreiging en bescherming
De Grote vuurvlinder wordt bedreigd
door ontginning, ontwatering, eutrofiëring en vegetatiesuccessie van zijn
habitat.
Het is van groot belang dat in
Europees verband wettelijke maatregelen komen ter bescherming. Deze moeten vooral gericht zijn op het behoud en
het beheer van zijn habitats. In Nederland dient de huidige wettelijke bescherming zich veel meer te richten op een
doeltreffend habitatbeheer.

De Wieden
Om een beeld te krijgen van de terreinkeuze van de Grote vuurvlinder werd het
natuurmonument de Wieden systematisch geïnventariseerd op het voorkomen

van de Grote vuurvlinder en op zijn potentiële vliegplaatsen.
De Wieden vormen samen met
het Staatsnatuurreservaat de Weerribben
een uitgestrekt gebied in NoordwestOverijssel, dat door zijn verscheidenheid
en zijn soortenrijkdom in flora en fauna,
als
het
belangrijkste
laagveenmoerasgebicd van Noordwest-Europa
wordt beschouwd. Het is een overblijfsel
van een omvangrijker gebied waar het
veen geëxploiteerd werd om in de vorm
van turf te dienen als brandstof. Deze
veenvergraving resulteerde in het nu zo
karakteristieke patroon van veenplassen,
petgaten en legakkers. De grote variatie
in landschap en vegetatie is ten dele te
danken aan menselijke activiteiten, zoals
vervening en rietcultuur, in combinatie
met het successieproces van verlanding.
Deze verlanding leidde door te maaien
tot het ontstaan van trilvenen. Later is
een deel van deze trilvenen omgezet in
productieve hooilanden door toepassing
van bemesting (Westhoff et al., 1971).
Een ander deel is door het wegvallen van
de exploitatie met moerasbos bedekt geraakt. Voor de studie van de Grote vuurvlinder werd een hooilandperceel uitge-

Fig. Ia. Verspreiding Grote vuurvlinder ondersoort batava Obth. in Nederland tot en
met 1980. Naar: Geraedts (1986).
Distribution of the Large copper in the Netherlands untill 1981. After: Geraedts
(1986).
Fig. 1b. Verspreiding Grote vuurvlinder ondersoort batava Obth. in Nederland 19811983. Naar: Geraedts (1986).
Distribution of the Large copper in the Net-'
herlands 1981-1983. After: Geraedts
(1986).

kozen, dat een voor de Wieden karakteristiek habitat van de Grote vuurvlinder
lijkt te zijn (zie discussie). Dit hooiland
werd op ons verzoek in plaats van medio
juli in september gemaaid. Naast de
waarnemingen in het beschreven perceel
zijn er in de Wieden nog enkele Grote
vuurvlinders in gelijksoortige hooilanden gesignaleerd.
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Studiegebied
Het onderzochte terrein ligt aan de
Schutsloot, binnen een complex van afwisselend parallelle hooilandjes en smalle verlandende sloten.
In navolging van de Scandinavische school zijn de fijnere patronen in
het plantendek beoordeeld naar dominantie van één of enkele soorten (zie
Westhoff, 1965).
De vegetatie van dit perceel kan
ondergebracht worden in de Pijpestrootjes-orde (Molinietalia), terwijl er ook aspecten van de Rietklasse (Phragmitetea)
en de klasse der kleine Zeggen (Parvocaricetea) aanwezig zijn. Het waterniveau
ligt overal niet ver beneden het maaiveld. De slootkanten worden voornamelijk gedomineerd door hoogopschietende kruiden; de oostzijde is begin juli
over één meter breedte gemaaid. Aan de
oostelijke zijde wordt de begroeiing gekenmerkt door de aspectbepalende soorten Moeraszegge (Carex acutiformis),
Riet (Phragmites australis) en Grote lisdodde (Typha latifolia), in hoogte variërend van 0,9 tot 1,8 m.
De westelijke zijde van het perceel
kenmerkt zich door forse soorten als
Moeraszegge, Pluimzegge (Carex paniculata) en grote exemplaren van Waterzuring. Tussen de beide slootzijden met
hoogopschictende kruiden bevindt zich
een lagere vegetatie waarin Holpijp
(Equisetum fluviatile) en Witbol (Holcus lanatus) het aspect bepalen. Deze
soorten bereiken een hoogte van ongeveer 1 m. Lopend van de westelijke naar
de oostelijke zijde van het perceel is halverwege een lichte daling in het terrein
zichtbaar, terwijl de slootkanten wat hoger liggen doordat ze vroeger opgehoogd
zijn met uitgebaggerd slib.
Het territorium van het mannetje
van de Grote vuurvlinder dat is aangegeven in figuur 3 omvat zowel de lage plek
als de hogere vegetatie langs de kanten.
Bekijkt men de vegetatie nauwkeuriger,
dan zijn verschillende typen te onderscheiden met ieder een aspectbepalende
soort.
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Grote vuurvlinder, onderzijde.
Large copper, underside.

De typen II en III zijn regelmatig
opgebouwd met een voor het licht nagenoeg afgesloten bodem. In deze dichte
vegetatie komen onder andere Scherpe
boterbloem (Ranunculus acris), Kruipende boterbloem (R. repens) en Kale
jonker (Cirsium palustre) veel voor. In
type V kan Waterdrieblad (Menyanthes
trifoliata) een bedekking bereiken van
ongeveer 75 %. Hieronder groeit voorna-
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Fig. 2. Levenscyclus van de Grote vuurvlinder.
Life-cycle of tfie Large Cupper.

meiijk Vcenmos (Spagnum div. spec).
Typen VII en VIII zijn door hun
sprietachtige karakter (Holpijp aspectbepalend) vrij open, waardoor veel licht tot
de bodem kan doordringen. De typen
VI en IX bestaan uit hoger opschietende
kruiden (fig. 4).

Gedrag
De gedragstudie van vooral het mannetje van de Grote vuurvlinder vond plaats
door op verschillende dagen in de periode van 8-25 juli gedurende een zo lang
mogelijk aaneengesloten periode (tot
maximaal 2 uur) de vlinder te volgen.
Het territorium besloeg een oppervlakte van ca. 100 m^ en beperkte
zich voornamelijk tot de laagte in het
terrein (vegetatietype V), begrensd door
een hogere kruidlaag langs de kanten.
Het territorium werd verschillende keren
verlaten, maar het mannetje keerde telkens weer terug. Daarbij werd af en toe
een sloot van 2,5 m breed overgestoken.
Het mannetje vloog veelvuldig op, het-
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zij gestoord door insekten, hetzij door
een mannelijke soortgenoot. Wanneer
een vreemd mannetje het territorium
binnenvloog reageerde hij pas als de indringer vlakbij was. Beiden vlogen op,
waarna een achtervolging werd ingezet.
De achtervolging ging door tot buiten
het normale vlieggebied; na enkele
ogenblikken tot minuten keerde de
'eigenaar' weer terug.
Op 18 juli werd naast een mannetje ook een wijfje in het territorium gesignaleerd en werden langs de dwarssloten
ten westen van het territorium eieren gevonden.

De waardplant
De Waterzuring komt in de westelijke
dwarssloot rijkelijk voor (fig. 3), evenals
in de twee in westelijke richting gelegen
parallelle dwarssloten met een identieke
begroeiing.
De exemplaren van de Waterzuring in de slootvegetaties bereiken een
hoogte variërend van 50-150 cm. Meestal zijn de bloeiende exemplaren het
hoogste. Er werden zowel op bladeren
van vegetatieve als bloeiende planten eieren gevonden. Deze eieren bevonden
zich op 50-100 cm boven de grond. Zij
waren, op een enkele uitzondering na.
vlak langs een hoofd- of een zijnerf van
het blad vastgehecht. Het merendeel
van de eitjes werd aan de bovenzijde van
het blad aangetroffen, terwijl de uitgekomen rupsen alleen aan de onderzijde
werden waargenomen (tabel 1).
De rupsen hadden meestal een
lengte van 3 a 4 mm. Bij de 26 uitgeko-

men eitjes werden slechts 10 rupsen aangetroffen. Dit betekent dat het overlevingspercentage op dat moment 40%
bedraagt. Dit is in overeenstemming
met de constatering dat rupsen na het
uitkomen erg kwetsbaar zijn (Duffey,
1968; Bink, 1972).

Discussie
In het algemeen zijn de waarnemingen
in overeenstemming met hetgeen uit de
literatuur bekend is over de terreinkeuze
van de Grote vuurvlinder.
Op landschapsniveau treft men in
de Wieden een mozaïekpatroon aan van
moerasbos, riet- en hooiland en open
water. De moerasbossen hebben merendeels een noord-zuid oriëntatie. Zij bieden in de aangrenzende hooi- en rietlanden een goede bescherming tegen de
overheersende zuid-westelijke winden.
Van een voor dagvlinders nadelige schaduwwerking is nauwelijks sprake. Er is
een landschap ontstaan met langgerekte
coulissen. Tijdens de verkenning van de
Wieden werden de voor de Grote vuurvlinder kenmerkende vegetatiepatronen
met komvormige laagten slechts enkele
malen aangetroffen. De Grote vuurvlinder werd waargenomen op de overgang
van rietland en hooiland en in smalle
hooilandpercelen tussen verlandende
sloten. Bink (1970a) omschrijft dit type
hooiland als een ongunstig milieu voor
deze dagvlinder. Volgens hem zou een
terrein met lage vegetatie van een type
behorend tot de Rietklasse, waarin oud
Riet en Zeggesoorten voorkomen en dat
niet meer in exploitatie is het meest gun-

Fig. 3. Vegetatiekaart van het onderzochte terrein met het territorium van een Grote vuurvlinder.
Vegetation-map with the territory of a Large copper.

opmerkingen:
-1- 1
1
II
lil
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

vegetatieopname
dominantie Liesgras
dominantie Gewone Zegge
Witbol aspectbepalend
dominantie Gewone Zegge en Waterdrieblad
dominantie Waterdrieblad
dominantie Moeraszegge
dominantie Moerasrolklaver
dominantie Holpijp
dominantie Riet
dominantie Waterdrieblad en Moerasrolklaver
dominantie Holpijp en Witbol
dominantie Grote Lisdodde en Moerasrolklaver
dominantie Biezeknoppen

1 aantal exemplaren van Waterzuring
bloeiende Kattestaart
A gemaaid

*

1. de westelijke dwarssloot is
bijna geheel dichtgegroeid.
2. in de westelijke dwarssloot
groeit voornamelijk: Moeraszegge en als overige soorten
Struikgras, Bitterzoet, Koninginnekruid, Pluimzegge en
Riet.
Gemiddelde hoogte van
deze begroeiing: 120 cm.
3. Kale Jonker komt verspreid over de gehele oppervlakte voor, alleen waar Holpijp
en
Witbol dominant (x1) zijn,
is
deze
plant
minder
abundant.
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Tabel 1. Vindplaatsen en aantallen van
eieren en rupsen van de Grote vuurvlinder
op blad van Waterzuring, dd. 4 augustus
1983.
Amounts of full (Ist and 2nd column) and
empty eggs (3d and 4th column) of the
Large copper on upper (Ist and 3d column)
and lower sides (2nd and 4th column) of
leaves of waterdock found along three
ditches and amount of caterpillars (5th
column).
Fig. 4. Dwarsprofielen van enkele vegetatietypen uit het territorium.
Vegetation-profiles of the mapped
territory.

Echte Witbol-type III
1. Reukgras Anthoxanthum
odoratum
2. Echte witbol Holcus lanatus
3. Smalle weegbree Plantago lancelota
4. Veldzuring Rumex acetosa
5. Echte koekoeksbloem Lychnis flascuculi
6. Scherpe boterbloem Ranunculus acris
7. Kale jonker Cirsium palustre
8. Biezeknoppen Juncus
conglomeratus
9. Moeraszegge Carex acutiformis
10. Veenmos Sphagnum spec.

Aantal eieren
Aantal eieren
gesloten
uitgekomen
bovenzijde onderzijc e bovenzijde onderzijde
blad
blad
blad
blad

Gevonden bij

Aantal
rupsen

sloot langs westrand
territorium

2

—

5

—

2

tweede sloot ten
westen territorium

28

11

8

6

7

derde sloot ten
westen territorium

30

4

4

3

1

60

15

17

9

10

totaal
totaal aantal gevonden
eieren

101

Waterdrieblad-type V
1. Waterdrieblad Menyanthes trifoliata
2. Holpijp Equisetum fluviatile
3. Biezeknoppen
4. Kattestaart Lythrum salicaria
5. Moeraszegge
6. Grote lisdodde Typha latifolia
7. Kale jonker
8. Veenmos
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stige milieu zijn. Aangezien wij dit patroon en deze struktuur nauwelijks in de
rietlanden van het oostelijk deel van de
Wieden hebben aangetroffen, maar wel
hier en daar in hooilanden, gaan wij ervan uit dat de Grote vuurvlinder hier
voor zijn territoria voornamelijk aangewezen is op de boven nader omschreven
hooilanden van de Pijpestrootjes-orde.
Binnen het door ons onderzochte territorium gaf de Grote vuurvlinder zijn voorkeur aan de vegetatietypen III en V (fig.
3). Deze typen bevinden zich in het
komvormige deel van het perceel met
voor de vlinder belangrijke nectarplanten: Kattestaart (Lythrum salicaria),
Moerasrolklaver (Lotus uliginosus) en
Kale jonker (Cirsium palustre). In deze
begroeiingen kan de vlinder op een geringe hoogte maximaal van de zonnewarmte profiteren.

Moeraszegge-type VI
1. Padderus Juncus subnodulosus
2. Holpijp
3. Liesgras Glyceria maxima
4. Reukgras
5. Smalle weegbree
6. Kale jonker
7. Scherpe boterbloem
8. Veenmos
9. Moeraszegge
10. Moerasrolklaver
11. Fioringras Agrostles stolonifera

In de Wieden behoeft het beheer
dat wenselijk is voor de Grote vuurvlinder (zie vorige paragraaf) zich te richten
op slechts een beperkt deel van deze
hooilanden. Ter ondersteuning van dit
beheer is het mogelijk met de gegevens
uit dit onderzoek de potentiële vliegplaatsen van de Grote vuurvlinder in de
Wieden te karakteriseren. Bink (schriftelijke mededeling) vermeldt dat de Grote
vuurvlinder ook in de Bancopolder in vegetatietypen van de Pijpestrootjes-orde
veel voorkomt.

Beheer
Er zijn twee cruciale voorwaarden voor
het voorkomen van de Grote vuurvlin-

der: er moeten voldoende van de hiervoor beschreven patronen in het landschap en de vegetatie naast elkaar aanwezig zijn, met een eveneens voldoende
aantal nectar- en waardplanten. Het beheer van de Wieden, zoals tot op heden
uitgevoerd, was niet in alle opzichten
gunstig voor het behoud van de Grote
vuurvlinder.
Wat de vegetatie betreft bestaat
het huidige beheer vooral uit maaien en
afvoeren. In de schrale hooilanden wordt
2 X per jaar gemaaid: de eerste keer in
de periode eind juni - begin juli en een
tweede keer eind augustus - begin september. Bij de tweede maal maaien laat
men tot dusverre het maalsel liggen.
Door dit maairegiem, worden de
voor het tetritorium vereiste komvormige vegetatiestrukturen genivelleerd en
worden bloeiende nectarplanten en de

Holpijp-type VIII
1. Kattestaart
2. Reukgras
3. Blezeknoppen
4. Kale jonker
5. Veldzuring
6. Veenmos
7. Moerasviooltje Viola plustrus
8. Echte witbol
9. Haarmos Polytricluum spec.
10. Gras spec. Gramineae spec.
11. Zwenkgras spec. Festuca spec.
12. Grote lisdodde
13. Snavelzegge Carex rostrata

meeste waardplanten (Waterzuring) gemaaid en afgevoerd; de laatste soort
soms met de eieren van de vlinder. Wil
men de populatie van de Grote vuurvlinder in de Wieden handhaven, dan
zouden vegetaties met komvormige patronen, vergelijkbaar met die in het beschreven perceel, pas laat in augustus of
in september moeten worden gemaaid
en afgevoerd. Waterzuring zou bij voorkeur in de winterperiode gemaaid moeten worden, omdat de rupsen dan in de
strooisellaag in diapauze zijn.
Bij het schonen van sloten, dat regelmatig na oktober dient te gebeuren,
moet ervoor gewaakt worden dat steeds
voldoende dichtgroeiende sloten aanwezig blijven, zodat het wijfje van de Grote
vuurvlinder steeds geschikte waardplanten kan vinden.
Naast het beschreven maaibeheer
kan extensieve begrazing met runderen
in de periode mei-oktober wellicht goede kansen bieden voor de Grote vuurvlinder, althans indien het terrein niet te
nai is. Recent is een nieuw beheersplan
gereed gekomen, waarin ook aandacht
aan de dagvlinderfauna is geschonken.
Door te trachten de struktuurvariatie in
het landschap te verbeteren kunnen
vcstigingsmogelijkheden voor de vlinder
worden vergroot.
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Summary
The Large copper butterfly (Lycaena dupar)
and its habitat in the nature reserve 'de
Wieden' (province of Overijssel).
The Large copper butterfly is the only
butterfly-species protected by law in the
Netherlands. We carried out an invcstigation
on this butterfly in the nature reserve 'de
Wieden' in the North-western part of the
province of Overijssel. The species (especially
the males) is known to have a distribution
(territories), limited to a characteristic pattern in landscape and vegetation. Suitable
habitats are found in extensive areas of reed
or sedge vegetation with mosaïc or parallel
patterns (Bink, 1972). We describe in detail
a habitat with a territory of the butterfly in
a wet meadow (Order: Molinietalia): it was
basin-shaped, with a low vegetation in the
central part and surrounded by taller forbs.
In
the
latter,
Waterdock
(Rumex
hydrolapathum), the butterfly's hostplant,
appeared to be abundant. The past management paid little attention to the maintenance
of these indispensable vegetation-patterns.
With respect to suitable habitats for
the Large copper we suggest to postpone haymaking from June-July to late AugustSeptember. Hostplants should only be mown
in wintenime. As an alternative management practice, extensive grazing with cattle,
from May to October, could be considered.
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De oorzaak vai
de achteruitgan
vaj

biggekmid ij

onze bermej
A. van Ast,
S. J. ter Borg &
J.M. van Groenendael
De lintvormige vegetaties in ons land,
waarmee de begroeiing van (spoor)dijken, sloten, houtwallen en wegbermen
bedoeld wordt, vormen potentieel een
groot reservoir voor allerlei natuurwaarden (Zonderwijk, 1979). Dat het hierbij
om grote oppervlakten gaat, volgt uit
het feit, dat alleen al de wegbermen
zo'n 52.000 ha beslaan.
In lang niet alle gevallen wordt deze potentie optimaal benut. Vandaar
ook, dat getracht wordt met gericht beheer hierin verbetering te brengen. Welke beheersmaatregelen daarbij het gewenste effect opleveren is vaak een
kwestie van 'trial and error'.
Bij het hier gepresenteerde onderzoek is er vanuit gegaan, dat de samenstelling van een vegetatie voor een
groot deel verklaard kan worden vanuit
processen, die de aantallen van de in die
vegetatie voorkomende soorten reguleren. De achterliggende gedachte is, dat
kennis van deze processen wellicht mogelijkheden biedt om doelgericht te beheren.
Waarom in dit verband juist Gewoon biggekmid (Hypochaeris radicata)
is onderzocht heeft de volgende achtergronden. Biggekmid is een gewenste
plant bij het beheer van wegbermen. Allereerst vormt het grote, vlakke rozetten,
waardoor er minder plantmateriaal hoeft
te worden afgemaaid en afgevoerd (kostenaspect). Vervolgens is het een plant
die gedurende een groot aantal weken
bloeit met aantrekkelijke gele bloemen.

