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Een uiterst zeldzame kapel. Zo werd de grote vuurvlin-

der destijds in de Leeuwarder Courant genoemd bij zijn 

onverwachte ontdekking in 1915. Dit werd vervolgens 

vrij snel bekend bij entomologen in binnen- en buiten-

land, waarna diverse zoek- en verzameltochten plaats-

vonden. 

Het was dan ook geweldig nieuws. Ruim vijftig jaar eer-
der was deze soort - iedereen dacht: voorgoed - uit - 
gestorven in Engeland en nu werd de soort heront-
dekt in Nederland. Na deze opmerkelijke vondst werd 
besloten dat het hier om een Nederlandse variant ging 
van de grote vuurvlinder, Lycaena dispar batava, die 
veel gelijkenis vertoont met de Engelse ondersoort 
en nominaat-vorm: Lycaena dispar dispar. Naast de 
noordse woelmuis is de grote vuurvlinder de enige 
endemische (onder)soort die we in Nederland hebben. 
En wat voor een! Bijzonder om zijn prachtig uiterlijk, 
volgens velen onze mooiste vlinder en tegelijkertijd 
ook een soort die uitsluitend in hoogwaardige laag-
veensituaties leeft. Zijn aanwezigheid betekent dat ter 
plekke een grote verscheidenheid aan overgangen van 
land naar water wordt aangetroffen. Een knaloranje 
wimpel dus als vlaggenschip voor de natte natuur in 
Noordoost-Nederland.

Symposium: iedereen is welkom
Dit jubileumjaar wordt gevierd met verschillende acti-
viteiten. Allereerst wordt bekeken hoe deze ontdek-
king tot stand kwam, wie daar bij betrokken waren 
en waar dit gebeurde. Daarvoor wordt gezocht in de 
Zuidoosthoek van Friesland. Ook willen we weten of 
het allereerste exemplaar nog te bezichtigen is. De 
journalist Caspar Janssen, columnist bij de Volkskrant, 
probeert deze feiten zo goed mogelijk te reconstrue-
ren. Direct na de vondst in 1915 was er veel bezorgd-

heid vanwege de kwetsbare positie van deze soort. 
Onder andere Jac. P. Thijsse schreef al dat de Friese 
vindplaats maar moeilijk te beschermen was. En nog 
steeds is het belangrijk om beheer af te stemmen op 
de eisen die deze (opnieuw) met uitsterven bedreigde 
vlinder stelt aan zijn leefgebied. Eind 2014 is daarom 
door De Vlinderstichting een nieuw beschermingsplan 
opgesteld. Een deel ervan is nu uitgewerkt tot een 
concreet voorstel voor aangepast beheer in het gebied 
De Wieden. Op 13 juni gaan we deze en vele andere 
wetenswaardigheden horen tijdens het symposium 
'Grote Vuurvlinder 100 jaar' in De Weerribben. Iedereen 
is daarbij van harte welkom, en in het bijzonder de 
mensen die meehelpen of geholpen hebben bij de 
bescherming. Ga naar www.vlinderstichting.nl voor 
meer informatie over het programma en om u aan te 
melden!

Grote vuurvlinder 100 
jaar geleden ontdekt

Het programma 'Grote vuurvlinder 100 jaar'

12 juni (middag): opening tentoonstelling 
grote vuurvlinder 100 jaar in Buitencentrum 
Staatsbosbeheer te Ossenzijl.

13 juni (ochtend): vaarexcursies in de Rottige 
Meente en in De Weerribben. Staatsbosbeheer 
viert op deze dag tegelijkertijd het 60-jarig jubi-
leum van zijn eerste terreinaankoop in 1955 voor 
de Rottige Meente.

13 juni (middag): symposium 'Grote vuurvlinder 
100 jaar' te Ossenzijl, georganiseerd door De 
Vlinderstichting in samenwerking met It Fryske 
Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. 
Het programma staat op de website van De 
Vlinderstichting. Sprekers zullen onder andere 
zijn: Henk de Vries (De Vlinderstichting), Jeroen 
Bredenbeek (Staatsbosbeheer) en Caspar Janssen 
(columnist De Volkskrant).

5 juli (middag): vaarexcursie in De Weerribben.

19 juli (middag): vaarexcursie in De Weerribben.
Een museumexemplaar van de grote vuurvlinder.
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Het programma 
´Grote vuurvlinder 
100 jaar' wordt 
mede mogelijk 
gemaakt door 
het Sayersfonds 
(Prins Bernhard 
Cultuurfonds).
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