Tabel 3

Grote vuurvlinder Lycaena dispar spp.batava
Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg
met ecoloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk:
nee, tenzij toestemming van de ecoloog en mitigerende maatregelen worden genomen.
Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)
Maaien

Zie gedragscode, aanvullend: Na half september of in

Een vlinder met een vleugellengte van

zeer koude zomers pas na half oktober. Als gemaaid

21 mm. De vleugels van het mannetje zijn

moet worden buiten deze periode: gefaseerd maaien

oranje van boven met twee zwarte vlekjes.

en waterzurig ontzien.

De voorvleugels van het vrouwtje zijn

Schonen

Zie gedragscode

oranje met meerdere zwarte en bruine

Baggeren

Zie gedragscode

vlekken. De achtervleugels van het

Begrazen

Zie gedragscode, aanvullend: Extensief.

vrouwtje zijn bruin met een oranje band

Snoeien/dunnen

-

langs de achterrand. De onderzijde van de

Onderhoud waterkeringen

-

achtervleugel is lichtblauw met een opval-

Onderhoud verhardingen

-

lende rode band langs de vleugelrand.
Foto: Jeroen Brandjes/

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (ontheffingsplicht)

Bureau Waardenburg

Voorbereiding van nieuwe werken Zie gedragscode, aanvullend: Waterzuring ontzien en
nieuwe leefgebieden aanleggen.
Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden

Zie gedragscode, aanvullend: Waterzuring ontzien.

Sloop kunstwerken en gebouwen

-

Bouwactiviteiten

-

Afdammen/dempen/vergraven

Zie gedragscode, aanvullend: Geen grootschalige

Leefgebied

Uitgestrekte laagveenmoerassen waarin een afwis-

ingrepen in de waterhuishouding doorvoeren.
seling van ijl veenmosrietland, rietland en bloemrijke
ruigtes of hooiland aanwezig is. Het voorkomen van
waterzuring in het leefgebied is van essentieel
belang. Voor een duurzame populatie is een dichtheid van vijf planten per hectare voldoende.
Het leefgebied van de grote vuurvlinder is een
tussenstadium in de successie van open water naar
moerasbos, hetgeen betekent dat de gebieden na 20
soort niet waargenomen

tot 30 jaar niet meer geschikt zijn. Er zijn dus steeds

soort (recent) waargenomen

nieuwe leefgebieden nodig.
Gebruik van het leefgebied

Eitjes worden in groepjes afgezet op de bladeren van
de waterzuring in percelen met ijl veenmosrietland,
moerassige stroken langs watergangen en ruigte-
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vegetaties. De rupsen overwinteren in een om de
rups heen gevouwen verwelkend blad van waterzuring of in mos- en strooisellaag aan de voet van de
waterzurig. De verpopping vindt tegen een stengel
van de zuringplant plaats.
Volwassen mannetjes zijn territoriaal en hebben een
territorium van 100 tot 400 m2. De vrouwtjes kunnen
wel 20 km afleggen.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Grote vuurvlinder Lycaena dispar spp.batava
Voornaamste voedselbronnen

Rupsen: waterzuring. Vlinders: nectar van onder
andere grote kattestaart, grote valeriaan, kale jonker,
moerasrolklaver en Koninginnekruid.

Leefwijze door het jaar heen

Vliegperiode: eind juni tot eind augustus. Rupsen
zijn van eind juli tot begin juli in het jaar daarop
aanwezig. De rupsen overwinteren. Medio juni
verpoppen de rupsen zich. Twee weken later vliegen
de vlinders uit.

Aanbevelingen

- Kleinschalig beheer.
- Kruidenrijke oevervegetaties behouden of ontwikkelen.
- Bij maaibeheer de planten waarop de rupsen leven
markeren, zodat ze tijdens het maaibeheer
gemakkelijker kunnen worden ontzien.
- Verdroging en verzuring voorkomen.
- Maaisel niet verbranden.
- Langdurige inundatie in het winterseizoen
voorkomen.
- Nieuwe leefgebieden aanleggen, o.a. door regelmatig nieuwe petgaten te maken die na verlanding
geschikt zijn als leefgebied, want door successie
raken de oude leefgebieden ongeschikt.
- Bestaande leefgebieden onderling verbinden.

Belang waterschapspopulaties

Ondergeschikt belang

Verspreiding binnen Nederland

In Nederland leeft de ondersoort batava van de grote
vuurvlinder. Deze ondersoort komt buiten Nederland
nergens anders voor.
In de laagveenmoerassen in Noordwest-Overijssel en
Zuidoost Friesland (De Weerribben, de Rottige Meente
en de Wieden).

Rode lijst

Ernstig bedreigd

Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn

Bijlage II en IV

FF-wet
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Groenendijk & Van Swaay, 2005.
Wyhoff & Van Swaay, 1995. Van Swaay, 2000.
Websites: www.vlindernet.nl;
www.minlnv.nederlandsesoorten.nl;
www.grotevuurvlinder.nl.
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