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  De Grote vuurvlinder
(Lycaena dispar batava)

   
     

Een historisch monument

Dit boek wordt opgedragen aan Frits Bink 1937-2019
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Inleiding 

De serie 
‘Het DNA van het Nationaal Park de Weerribben-Wieden’ 
is ontstaan vanuit particulier initiatief. Het is geen weten-
schappelijk werk maar verzamelde informatie door veld-
werk en studie van beschikbaar materiaal van organisaties 
en vrijwilligers.

Dit deel kwam tot stand in samenwerking met Frits Bink en 
Rosita Moenen, resp. auteur  en redacteur van o.a. Ecologi-
sche Atlas van de dagvlinders van Noordwest-Europa. Ik ben 
Frits veel dank verschuldigd en door zijn enthousiasme nog 
gemotiveerder geraakt en draag daarom dit boek aan hem 
op.
Frits heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de samenhang 
van de populaties en het leefgebied van de Grote vuurvlin-
der . Dit eerste deel gaat over deze bijzondere gast in mijn 
gebied: 

 ‘De Grote Vuurvlinder’  (Lycaena dispar batava)

Met dit boek hoop ik u een inkijkje te geven in de wonderlijke 
wereld van de Grote vuurvlinder.
Deze mooie vlinder komt tot in Oost-Azië voor maar in 
Nederland alleen in NW Overijssel en Zuidoost-Friesland. Bij-
zonder is dat Nederland een eigen ras heeft, het ras batava. 

Dat ras wordt bedreigd met uitsterven als er geen juist 
beheer plaatsvindt.

Dat er veel aandacht naar deze vlinder uitgaat is dan ook 
niet verwonderlijk. Met goed beheer probeert men de popu-
laties in stand te houden.

Wat zoekt de vlinder;  wat heeft de vlinder nodig om te over-
leven en waarom komt hij alleen voor in het Fries-Overijs-
selse Veengebied?

Op deze vragen en over de cyclus van de Grote vuurvlinder 
geeft dit boek wellicht een antwoord en tevens  een beeld 
van deze bijzondere moerasvlinder.

Bent u in juli/augustus te gast In het Nationaal Park de Weer-
ribben-Wieden dan heeft u een grote kans kennis te maken 
met deze vlinder.

Met deze serie hoop ik uw betrokkenheid in het Nationaal 
Park te vergroten en u welkom te heten in het leefgebied  van 
‘onze’  Grote vuurvlinder.

Veel leesplezier!
Susan Oosterlaar
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Grote vuurvlinder

Grote vuurvlinder (Lycaena dispar batava) 

Kleur: mannetje fel oranje, vrouwtje mat oranje met zwarte 
vlekken, onderzijde licht blauw met rode band 

Wanneer: vanaf midden juni tot begin augustus, soms tot 
begin september

Waar: alleen in het veengebied van Noordwest-Overijssel en 
Zuidoost-Friesland 

Levenswijze: de rups leeft op grote waterzuring, de vlinder 
bezoekt bloemen zoals kattestaart, valeriaan, koninginne-
kruid, distels  en moerasrolklaver.  

Bijzonderheden: mannetje blijft lange tijd in de buurt van 
zijn stek, het vrouwtje is zwerflustig en maakt het mannetje 
het hof. Ze komen schaars in het gebied voor en ontwijken 
het gevaar .

De grote vuurvlinder is in tegenstelling tot de kleine vuur-
vlinder een schuchtere  bewoner van warme en vochtige 
knie- tot heuphoge moerasvegetaties. Aan het voorkomen 
van ons ras van de grote vuurvlinder is een geschiedenis ver-
bonden die tot meer dan 7000 jaar terug gaat.
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De Kleine vuurvlinder
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De Grote vuurvlinder
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Mijn waarnemingen

Opnieuw heb ik mijn positie ingenomen, gaat het dit jaar 
lukken? Al jaren ben ik geobsedeerd door deze vlinder. 
Zeldzaam is hij, maar komt zelfs in mijn achtertuin op 
bezoek, hoe bijzonder is dat?

Ik lig op mijn knieeen op mijn ‘veldkleed’ en ga zitten wach-
ten. Uren staar ik naar een pop van de Grote vuurvlinder, 
komt hij vandaag uit en ben ik erbij?

In de eerste jaren van de monitoring van de rupsen en pop-
pen heb ik uren zitten wachten, wist ik veel. Ik had me niet 
ingelezen, ik wilde het zelf gaan ervaren.     

Uren en uren heb ik in het veld gezeten. Zelfs in de regen, 
lekker eigenwijs zelf ontdekken. Ik ben geen wetenschapper 
dus alle observaties moeten in het veld gebeuren.
Na een aantal jaren kreeg ik toch enige veldervaring. Ik 
leerde dat de rupsjes nogal mobiel zijn, er vele helaas door 
de sluipswespen worden geparaciteerd en de pop uitkomt 
als het lekker warm is en het heerlijk vertoeven is in het 
gebied.
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Had ik in 2017 nog rond de 100 spoturen, dat aantal uren heb 
ik in 2018 ruim overschreden.  Dagelijks trek ik erop uit. Ik wil 
nu alles weten en vastleggen op de plaat.

Ik ben begonnen met fotograferen van rupsjes in de over-
wintering. Dat kon natuurlijk alleen met vochtig weer als het 
blad niet zo breekbaar is. Ik heb slechts een paar foto’s geno-
men en heb het daar maar bij gelaten. Ik wilde de natuurlijke 
gang niet verstoren.

Daarna de rupsjes gevolgd en wat ik waarnam opgetekend.  
In de zomer doe ik al vele jaren mee met de telling van eitjes 
en rupjes op mijn plots voor SBB. Deze tellingen worden 

doorgegeven aan de vlinderstichting. Op de resultaten kom 
ik nog terug, er zijn wel een paar opmerkelijke gebeurtenis-
sen te vermelden.

Met de rietsnijders op mijn plots heb ik goed contact. Zij res-
pecteren mijn markeringen zoveel mogelijk. 

Wat bezielt me eigenlijk om zoveel uren in het veld door te 
brengen? Mijn grootste motivatie is mijn nieuwgierigheid 
naar dat vlindertje dat heel eigenwijs alleen maar in deze 
omgeving voorkomt. Daarnaast wil ik mijn veldervaring 
delen en een visueel aspect toevoegen naast al  die rappor-
ten en verslagen die zijn uitgebracht. Wat drijft hem hier? 
Wat zoekt hij hier en wat heeft hij nodig? 

Om op die  vragen een antwoord te krijgen ben ik me gaan 
inlezen in de geschiedenis, de onderzoeksverslagen en het-
beleid dat in de afgelopen jaren is gevoerd.

Daarbij kan ik de conclusie trekken dat men nog steeds niet 
goed weet wat er nu nodig is, waarom de vlinder op sommige 
plekken verdwijnt  en welke gevaren er nu precies dreigen.

Het wordt nog een hele puzzel voor wat betreft een goed 
beheer.


