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De Grote Vuurvlinder in Friesland

Melchior van Tweel

inleiding

In de zomers van 1994 en 1995 heeft

De Vlinderstichting onderzoek gedaan

naar de relatie tussen de Grote vuur-

vlinder en de vegetaties met Waterzu-

ring (Van Tweel 1995, 1996, Van

Tweel e. a. 1995). In 1994 en 1995 zijn

De Weerribben en een gedeelte van

De Wieden onderzocht en in 1995 bo-

vendien verschillende Friese gebieden.

Tijdens deze onderzoeken zijn de ve-

getaties bestudeerd waarin de Grote

vuurvlinder al of niet eitjes op de Wa-

terzuring af had gezet.

de Grote vuurvlinder

De Grote vuurvlinder Lycaena dispar is

één van de opvallendste en mooiste

vlinders die in Nederland voorkomen.

De vleugels van het mannetje zijn aan

de bovenzijde fel oranjerood met een

donkere zoom. Het vrouwtje heeft min-

der opvallende vleugels. Zij heeft oran-

je voorvleugels met bruine stippen en

een bruine zoom, en bruine achter-

vleugels met een oranje zoom. De

onderzijde van de vleugels is bij het

mannetje en het vrouwtje gelijk: de

voorvleugel is licht oranje en de

achtervleugel lichtblauw, beide met

donkere stippen (Wynhoff e. a. 1990).
Door het kleurverschil van de boven-

en onderzijde van de vleugels is de

vlinder in vlucht net een knipperlicht:
rood-blauw-rood-blauw

De Grote vuurvlinder is een soort van

uitgestrekte laagveenmoerassen en

komt in Nederland voor in het Fries-

Overijssels laagveengebied. De Ne-

derlandse Grote vuurvlinder is be-

schreven als de aparte ondersoort

batava Deze is tot Nederland beperkt.

De andere ondersoorten van de Grote

vuurvlinder komen zeer verspreid over

Europa voor, steeds in kleine aantal-

len. In Engeland is de batava uitgezet
in een laagveengebied nadat de on-

dersoort dispar die veel op de batava

lijkt, er was uitgestorven. In Engeland
gaat het nu weer slecht met de soort.

Alleen met behulp van aanplanten van

de waardplant en door het uitzetten

van gekweekte vlinders kan de popula-

tie overleven.

Ook in Nederland gaat het niet zo

goed met deze vlinder. De Vlinder-

stichting ontvangt steeds minder waar-

nemingen van de Grote vuurvlinder.

De soort is opgenomen in de Rode

Lijst (Van Ommering e.a. 1995) als

'ernstig bedreigd'.

voorkomen in NW-Overijssel

In Overijssel komt de Grote vuurvlinder

in twee belangrijke laagveengebieden

voor; De Weerribben en De Wieden. In

De Wieden heeft lange tijd de belang-

rijkste (deel-) populatie van de Grote

vuurvlinder gezeten. Tijdens het on-

derzoek van 1994 bleek dat het onder-

zochte gedeelte (bij Wanneperveen)

niet meer geschikt was voor de vlinder.

Andere stukken van de Wieden (vooral

in het noordelijke gedeelte) zijn nog

wel geschikt. Hier worden nog regel-

matig Grote vuurvlinders waar-

genomen (mondelinge mededeling

Gerrit Padding). Het belangrijkste ge-

bied voor de Grote vuurvlinder op dit

moment is De Weerribben, waar de

Grote vuurvlinder verspreid voorkomt

over het gehele gebied. Het onderzoek

naar deze soort in 1994 is daarom gro-

tendeels in dit gebied uitgevoerd.

voorkomen in Friesland

In 1995 zijn een aantal gebieden in het

Friese laagveengebied bezocht: Rotti-

ge Meenthe, Lindevallei, Oosterschar,

Nannewijd, de Deelen, Bancopolderen

de Makkummernoordwaard. In al deze

gebieden zijn de afgelopen tientallen

jaren Grote vuurvlinders gezien

De Lindevallei was in de eerste helft

van deze eeuw het belangrijkste vlieg-

gebied van de Grote vuurvlinder. De

soort is hier (pas in 1915) voor het

eerst ontdekt voor Nederland. De Lin-

devallei is echter sinds die tijd zo sterk

veranderd dat er de laatste decennia

bijna geen Grote vuurvlinders meer

zijn gezien

Een ander gebied waar de soort regel-

matig wordt gezien is de Bancopolder

In dit kleine gebied zijn in 1995 echter

geen aanwijzingen gevonden voor een

vaste (deel-) populatie. Mogelijk zijn de

waarnemingen uit de Bancopolder

Voor het voortbestaan van de Grote vuurvlinder (Lycaena dispar batava) moet worden gevreesd indien er geen

passende beheersmaatregelen worden getroffen in de gebieden in Noordwest-Overijssel en Frieslandwaar de soort

nog voorkomt. Daarvoor is actie gevoerd in de streek en is onderzoek uitgevoerd door de Vlinderstichting. Dit artikel

beschrijft de uitkomsten van dit onderzoek, metname de situatie in Friesland.
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grotendeels afkomstig van zwervende

exemplaren uit de niet ver weg gele-

gen Weerribben of Wieden.

De waarnemingen uit de Oosterschar,

het Nannewijd en De Deelen betreffen

waarschijnlijk ook zwervende exempla-

ren. De waarnemingen uit de Makkum-

mernoordwaard, vooral in de jaren 70,

kunnen niet allemaal zwervende exem-

plaren geweest zijn. De Makkummer-

noordwaard ligt op grote afstand van

de andere populaties en het ligt voor

de hand dat hier tijdelijk een kleine

populatie heeft gevlogen, die nu he-

laas verdwenen is.

Een gebied waar nog wel Grote vuur-

vlinders aanwezig zijn, is de Rottige

Meenthe De Rottige Meenthe ligt dicht

bij De Weerribben, aan de andere kant

van de provinciegrens. De Grote vuur-

vlinder is in 1995 in verschillende de-

len van de Rottige Meenthe gezien

één populatie

De Grote vuurvlinder komt dus voor in

drie aan elkaar grenzende kerngebie-

den: de Rottige Meenthe, De Weerrib-

ben en De Wieden. Toch kan er niet

over drie losse populaties gesproken

worden. De Grote vuurvlinder is een

mobiele vlindersoort die grote af-

standen kan afleggen (bijvoorbeeld

naar de Makkummernoordwaard). De

vlinders kunnen van het ene naar het

andere gebied vliegen. In ecologische

termen wordt zo'n combinatie van sa-

menhangende populaties, waartussen

uitwisseling kan plaatsvinden, een

metapopulatie genoemd. Vanuit De

Wieden, De Weerribben en de Rottige
Meenthe kunnen vlinders naar andere

gebieden vliegen. Die maken ook deel

uit van de metapopulatie Dit verklaart

dus ook de waarnemingen van de Gro-

te vuurvlinder buiten de drie kernge-

bieden. In gunstige tijden is het zelfs

mogelijk dat er kleine populaties in die

andere gebieden gevestigd worden.

Deze populaties zullen echter meestal

te klein zijn om ongunstige omstan-

digheden te overleven, terwijl de deel-

populaties in de drie kerngebieden dan

wel blijven bestaan.

eisen aan het leefgebied

In de kerngebieden gaat de Grote

vuurvlinder sterk achteruit. Om de vlin-

der te beschermen is kennis nodig om-

trent de eisen die de Grote vuurvlinder

stelt aan zijn leefgebied. Tijdens dit

onderzoek is hierover veel bekend ge-

worden.

Zoals gezegd leeft de Grote vuurvlin-

der in uitgestrekte laagveenmoeras-

sen. In die gebieden zoekt de Grote

vuurvlinder vooral Waterzuring Rumex

hydrolapathum op, die voedselplant

(waardplant) is voor de rupsen en Kat-

testaart Lythrum salicaria, die de be-

langrijkste nectarplant voor de vlinder

is. Waterzuring en Kattestaart zijn al-

gemene planten die veel voorkomen

langs waterkanten, maar ook geregeld
in rietland. Het voorkomen van deze

planten is dus niet het probleem voor

de Grote vuurvlinder. Het probleem is
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dat niet alle waterzuringplanten ge-

schikt zijn. De temperatuur van de

plaats waar het eitje afgezet wordt, is

waarschijnlijk de meest kritische factor.

De Grote vuurvlinder is een warmte-

minnende vlinder. Pas bij temperatu-

ren van ongeveer 25°C of hoger wordt

de vlinder actief en begint met het leg-

gen van de eitjes op de Waterzuring.
De Grote vuurvlinder heeft een duide-

lijke voorkeur voor waterzuringplanten

die in open (ijl) rietland staan. Hier zijn

de omstandigheden een stuk warmer

dan langs de waterkant. Dit komt

doordat de zon gemakkelijk door het

riet de bodem en de vegetatie kan ver-

warmen en de wind de warmte niet

kan afvoeren. Daarom zijn ijle rietlan-

den van groot belang voor de Grote

vuurvlinder. Deze open rietlanden wor-

den gekenmerkt door de aanwezigheid

van veel veenmossen Sphagnum

spec. op de bodem en veel bloemrijke
kruiden en varens tussen het riet.

Dat de temperatuur van groot belang

is, bleek afgelopen jaar. Tijdens de

vliegtijd van de Grote vuurvlinder, eind

juli, was het erg warm. Doordat het zo

warm was bleken opeens ook waterzu-

ringplanten langs de waterkant met

eitjes bezet te zijn. Vooral tijdens koe-

lere zomers moet de Grote vuurvlinder

het van het ijl rietland hebben en hier

ligt tegelijk het grote probleem voor de

soort.

De laagveengebieden in Overijssel en

Friesland zijn vorige eeuw en begin

deze eeuw uitgegraven voor turfwin-

ning. Hierbij ontstond het karakteristie-

ke patroon van petgaten en legakkers

Nadat het veen afgegraven was, groei-
den de gebieden dicht met planten

(verlanding). De ijle rietlanden, waar-

van de Grote vuurvlinder afhankelijk is,

vormen slechts één stadium van deze

vegetatiesuccessie. Op dit moment

zijn de meeste gebieden zóver verland

dat de ijle rietlanden aan het verdwij-

nen zijn of zelfs al verdwenen zijn. Ze

hebben in veel gevallen plaats ge-

maakt voor hooilanden of dicht riet-

land. Door middel van het (bij voorkeur

in de herfst) maaien van het rietland

kan de vegetatiesuccessie worden ver-

traagd. Maar ook dan zal op den duur

ijl rietland verdwijnen om plaats te ma-

ken voor dicht rietland, hooiland of

veenheide waaruit Waterzuring ver-

dwenen is.

toekomst

Om te voorkomen dat de Grote vuur-

vlinder uitsterft, is het belangrijk dat de

huidige vlieggebieden geschikt blijven

en dat er nieuwe gebieden komen. De

vegetatiesuccessie laat zich niet stop-

pen en dus zullen alle gebieden die nu

geschikt zijn vroeg of laat ongeschikt

worden. De beste manier om ook voor

de toekomst goede gebieden te heb-

ben is het opnieuw uitgraven van pet-

gaten, zodat de verlanding opnieuw

kan beginnen. Door het op verschil-

lende tijdstippen uitgraven van petga-
ten ontstaat een grote diversiteit aan

verlandingsstadia met biotopen voor

alle soorten die in het systeem thuis-

horen, dus ook het ijle rietland voor de

Grote vuurvlinder.

in een aantal gebieden worden mo-

menteel op grote schaal nieuwe petga-

ten gegraven, bijvoorbeeld in De Wie-

den, De Weerribben, De Rottige
Meenthe en De Deelen.

Een probleem hierbij is dat door de

vervuiling van het oppervlaktewater de

successie vaak niet of slechts lang-

zaam op gang komt. Het uitgraven kan

dan ook het beste gebeuren op plaat-

sen waar het water geïsoleerd ligt of

waar kwel aanwezig is. Wat dit betreft

zijn de Friese gebieden van groot be-

lang omdat deze gebieden vaak ge-

makkelijker te isoleren zijn van het

oppervlaktewater dan de grote Overijs-

selse gebieden. Tijdens het onderzoek

is geconstateerd dat een aantal "nieu-

we" petgaten al behoorlijk dichtge-
groeid was. Er is dus hoop dat in de

toekomst nieuwe vlieggebieden ont-

staan. Het bereiken van deze nieuwe

gebieden zal geen probleem zijn om-

dat de Grote vuurvlinder erg mobiel is.

Het duurt echter waarschijnlijk nog wel

enige tientallen jaren voordat de nieu-

we gebieden geschikt zijn. Tot die tijd
moeten de Wieden, Weerribben en

Rottige Meenthe geschikt blijven. Dit

kan alleen maar door het juiste be-

heer. De percelen in de gebieden kun-

nen het beste laat in zomer of in de

herfst gemaaid worden. Dit bevordert

de ontwikkeling van ijl rietland. Boven-

dien dient er gefaseerd maaibeheer

toegepast te worden waarbij zo'n 10

tot 20% van de vegetatie blijft staan.

Dit gebeurt bij voorkeur in brede rand-

stroken waar de meeste waterzuringen
en nectarplanten staan.

Door middel van een passend beheer

is het zeker mogelijk om de achteruit-

gang van de Grote vuurvlinder te stop-

pen en zelfs om de soort te laten uit-

breiden.
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