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Het leven van de

je

Mannet

De vlinders kruipen in juni/juli uit hun
pop, en kunnen gezien worden tot eind
augustus.

Grote rups

In augustus/september verkleuren de
rupsen roodbruin en verstoppen ze zich
tot april om te overwinteren.

Rupsje

Grote vuurvlinders gebruiken waterzuring
als waardplant om de eitjes op af te zetten.
Niet elke plant is geschikt; de omringende
planten moeten ongeveer even hoog zijn
als de zuringplant zelf. Bovendien moeten
er voldoende bloemrijke ruigtes zijn, waar
de vlinder nectar kan drinken.

grote
vuurvlinder
Eitjes

In de zomer ontstaat door het eetgedrag
van de kleine rupsen een karakteristiek
vensterpatroon in de bladeren.

nteren

Overwi

In het voorjaar worden de
rupsen weer actief. Ze eten zich vol en
rond mei/juni verpoppen ze zich.

Pop

Mannetjes en vrouwtjes zoeken elkaar
op en paren. De vrouwtjes zetten
daarna hun eitjes af op de waterzuring en de cyclus begint opnieuw.

Grote vuurvlinder gezien? Geef het door!
Als we precies weten waar hij voorkomt, kunnen we het
beheeradvies daar goed op aanpassen. Ziet u een grote
vuurvlinder, rups of eitje, geef dit dan door aan De Vlinderstichting. Dit kunt u doen op www.vlinderstichting.nl.
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Samen werken aan de bescherming van de grote vuurvlinder
De grote vuurvlinder is een van de meest zeldzame vlindersoorten in Nederland. Hij
komt nog maar in drie gebieden voor in Zuidoost-Friesland en Noordwest-Overijssel.
Bescherming van deze vlinder én zijn leefgebied is noodzakelijk want de ondersoort
batava komt alleen nog in Nederland voor.
Aan de bescherming van deze vlinder werken verschillende organisaties mee:
• De Vlinderstichting doet onderzoek en adviseert hoe de grote vuurvlinder het best
kan worden beschermd. Ook werkt De Vlinderstichting samen met terreinbeherende
organisaties actief mee bij het benodigde beheer.
• Staatsbosbeheer en Vereniging Natuurmonumenten treffen veel herstelmaatregelen
voor deze vlinder.
• Vrijwilligers tellen en beschermen eitjes en rupsen van de grote vuurvlinder.
• De waterschappen Reest en Wieden en Wetterskip Fryslân beheren de kwaliteit en
het peil van het water.
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moerasgebieden

‘ernstig bedreigd’
volgens de Rode Lijst

BEDREIGINGEN

ongunstig maaibeheer, verdwijning van waterzuring door verzuring van veenmosrietland, te langzame verlanding van nieuwe petgaten en oprukken van bos.
VOORKOMEN

De grote vuurvlinder is een van de meest zeldzame vlindersoorten in Nederland. De
ondersoort batava komt zelfs alleen in Nederland voor. Hier verdwijnen zou wereldwijd uitsterven betekenen.

Maatregelen
De belangrijkste maatregelen om het
gebied vlindervriendelijk te beheren
zijn:
• graven van petgaten
• aangepast maaibeheer
• verwijderen van bos
• bestrijding van verzuring

Door in het veen slootjes te graven wordt
verzuring bestreden. Dit is belangrijk voor
het behoud van de waterzuring en dus van
de grote vuurvlinder.

Het mannetje heeft glanzend oranjerode bovenvleugels met twee zwarte vlekjes op voorvleugels. Bij het vrouwtje zijn de voorvleugels oranje met zwarte vlekken; de achtervleugels
bruin met oranje band. De onderkant van de vleugels is blauwgrijs. Als de vlinders vliegen
valt de flikkering tussen de blauwgrijze onder- en oranjerode bovenkant op.

Sneek
Heerenveen

Onze werkzaamheden voor de grote
vuurvlinder worden ondersteund
door Provincie Overijssel, Provincie
Friesland, Ministerie van LNV,
Staatsbosbeheer, Vereniging
Natuurmonumenten, Prins Bernhard
Cultuurfonds, VSBfonds,
Vogelbescherming Nederland,
Gemeente Weststellingwerf en vele
vrijwilligers.

Rottige Meente
Weerribben
Emmeloord

Meppel

Wieden

De Vlinderstichting zet zich in voor het behoud en herstel van vlinders en libellen. Dit
doet zij door inventarisaties en onderzoek, maar ook door beleidsbeïnvloeding,
bescherming en educatie. De medewerkers hebben de steun van 1.750 vrijwilligers en
5.000 donateurs.
Foto’s: Henk de Vries. © De Vlinderstichting 2006

De drie gebieden waar de grote vuurvlinder
nog voorkomt: Rottige Meente, de
Weerribben en De Wieden.

Meer informatie over de grote vuurvlinder is te vinden op www.grotevuurvlinder.nl.

De Vlinderstichting
Postbus 506
6700 AM Wageningen
tel. 0317 467346
e-mail: info@vlinderstichting.nl
internet: www.vlinderstichting.nl

De grote
vuurvlinder
een bijzondere moerasbewoner

