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Voorwoord

Voor U ligt het Beschermingsplan grote vuurvlinder. Deze soortillus-
treert voortreffelijk de noodzaak om niet alleen een grote oppervlakte
natuurgebied te reserveren, maar ook de kwaliteit daarvan op peil te
houden. Die kwaliteit wordt hoofdzakelijk bepaald door de aanwezig-
heid van doelsoorten en rode lijstsoorten die in het betreffende gebied
thuis horen. Het soortenbeleid is dus een essentiele bouwsteen voor het

gebiedenbeleid. De grote vuurvlinder stelt hoge eisen aan het natuur-
beheer. Het natuurbeheer is tegenwoordig steeds meer gericht op het
beheer van grote aaneengesloten gebieden met een zo gering moge-
lijke menselijke invloed. Juist daarom is het van belang om veeleisende
soorten waarvan het milieu sterk is achteruitgegaan, zoals bij de grote
vuurvlinder het geval is, niet aan hun lot over te laten. ledereen in de
keten, van de beleidsmaker tot de man op de trekker, dient rekening te
houden met de eisen die de soort aan zijn omgeving stelt. In dit
beschermingsplan is dat op doeltreffende wijze vastgelegd voor de r 5
grote vuurvlinder. Daarnaast voorziet het plan in een reeks maatregelen
voor de komende 5 jaar waarvoor ik met plezier het geld ter beschik-
king stel.

De grote vuurvlinder is een van de vlindersoorten waarvoor Nederland
een zeer grote verantwoordelijkheid heeft. Sterft de eigen ondersoort in
Nederland uit, dan is hij voorgoed van de aardbol verdwenen. Er zijn
niet veel plant- of diersoorten in Nederland waar we dat van kunnen
zeggen.

In dit voorwoord wil ik graag alle hens aan dek roepen, omdat de grote
vuurvlinder-populatie in Nederland een schrikbarend kleine omvang
heeft bereikt en het risico van uitsterven groot is geworden. Een grote
rol hierbij is weggelegd voor de beheerders, in het bijzonder de mensen
die de maaiwerkzaamheden uitvoeren. Het komt er nu echt op aan!

Graag richt ik een woord van erkentelijkheid tot alle vrijwilligers en
medewerkers van De Vlinderstichting die al zoveel voor de grote
vuurvlinder hebben gedaan. Hun oprechte zorg en hun enthousiasme
werken aanstekelijk. Ik dank de opstellers van dit rapport en een ieder
die er aan heeft bijgedragen. Ik hoop tenslotte dat de uitvoering van dit
beschermingsplan een keerpunt betekent in de achteruitgang van de
grote vuurvlinder.
Wat zou het mooi zijn om over 5 jaar te kunnen zeggen dat de grote
vuurvlinder definitief uit de gevarenzone is geraakt.

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

G.H. Faber
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1  Inleiding
De grote vuurvlinder (Lycaena dispor) is de meest karakteristieke
vlindersoort van Nederland. Hij komt vooral voor in uitgestrekte laag-
veenmoerassen, een landschapstype dat van oudsher kenmerkend is
voor de lager gelegen delen van ons land. De voedselplant van de rups
is de waterzuring. Deze plant komt algemeen voor in allerlei natte
gebieden.

Toch is de grote vuurvlinder zeer zeldzaam. Hij komt momenteel nog
maar in drie gebieden in Zuidoost-Friesland en Noordwest-Overijssel
met zekerheid voor. De rest van de schaarse waarnemingen heeft
betrekking op individuen die rondzwerven, op zoek naar gebieden waar
een succesvolle eiafzetting en groei en verpopping van de rupsen kan
plaatsvinden. Helaas is de kans dat deze zwervers zo'n gebied aantref-
fen de laatste tientallen jaren sterk verminderd. De prachtige, soorten-
rijke rietlanden waar deze soort vliegt zijn nagenoeg verdwenen. y
De belangrijkste oorzaken daarvan zijn de ontginning van moeras-
gebieden, inpoldering van de omgeving van deze gebieden, de toene-
mende watervervuiling en ontwatering, het stagneren van de ver-
landing en het achterwege blijven van het maaien van riet waardoor
steeds meer rietlanden verbossen.

Deze kritische vlinder laat zien dat het met de oppervlakte en kwaliteit
van het ecosysteem waarin hij thuishoort slecht is gesteld. Omdat we
vrij goed weten waar de grote vuurvlinder zich thuis voelt kunnen we
samen ervoor zorgen dat hij niet uit ons land verdwijnt. Verschillende
maatregelen zijn hiervoor nodig. Deze moeten op korte termijn worden
uitgevoerd door beleidmakers, terreinbeheerders en onderzoekers. Dit
soortbeschermingsplan geeft een overzicht van de benodigde maatre
gelen en de achtergronden daarvan.

Het belangrijkste doel van dit soortbeschermingsplan is het voorstellen
van maatregelen om te voorkomen dat de grote vuurvlinder uit ons
land, en daarmee deze ondersoort van de aardbodem, zal verdwijnen.
Het is daarmee een vervolg op het Actieplan grote vuurvlinder en het
Overlevingsplan grote vuurvlinder, uitgaven van De Vlinderstichting.

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de soort. In hoofd-
stuk 3 worden de beleidsaspecten betreffende de grote vuurvlinder
samengevat. De doelen voor de bescherming van de soort worden in
hoofdstuk 4 aangegeven. In hoofdstuk 5 worden de belangrijkste
knelpunten beschreven, waarna in hoofdstuk 6 de beschermings-
maatregelen worden gegeven die genomen moeten worden om het
duurzaam voortbestaan van de grote vuurvlinder in Nederland te
verzekeren.
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2 Soortbeschnjving

2.1 Herkenning

De mannetjes van de grote vuurvlinder
zijn gemakkelijk te herkennen aan de
glanzend oranjerode bovenkant in
combinatie met blauwgrijze onderzijde
met een opvallend rode band langs de
vleugelrand. Bij vliegende vlinders valt
deflikkering tussen afwisselend blauw
grijze onder- en oranjerode bovenkant
sterk op.
Bij de vrouwtjes is de bovenkant van de
vleugels dof oranje met een zwarte
vlekkentekening; de onderzijde komt
overeen met die van de mannetjes.
De mannetjes gedragen zich vaak sterk
territoriaal. De vrouwtjes zwerven door
de uitgestrekte moerasgebieden op
zoek naar mannetjes of {na de paring)
geschikte waardplanten voor het
afzetten van de eitjes. Ze kunnen dan
flinke afstanden, tot wel 20 km, afleg-
gen.

De mannetjes van de grote
vuurvlinder zijn aan de
bovenkant fel gekleurd.

(Foto: A. Belfroid/Foto Natura),

2.2 Leefwijze

De grote vuurvlinder heeft in Nederland meestal een generatie per jaar.
De vlinders vliegen van eind juni tot eind augustus, met een piek rond
de tweede helft van juli (figuur i).

Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

Figuur i; Levenscyclus van de grote vuurvlinder.

De eitjes worden afgezet op bladeren van de waterzuring. De rupsen
eten in eerste instantie alleen aan de onderzijde van de bladeren van
deze plant. Ze veroorzaken dan een karakteristiek 'venster', doordat ze
de bovenste opperhuid van het blad laten zitten. Later wordt vooral van
de bovenzijde gegeten.
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Eind September, wanneer de
voedselplant voor de winter
gaat verwelken, kruipen de
rupsen van de bladeren naar
de basis van de plant. Daar
overwinteren ze, verscholen
tussen deverdorde bladeren

van de zuringplant.
Wanneer in het volgend
voorjaar de groei van de
waardplant weer begint
worden de rupsjes weer
actief. Midden juni vindt,
meestal op de waardplant, de
verpopping pleats, waarna de vlinder eind juni, begin juli uitkomt.

Eitjes van de grote vuurvlinder op
waterzuring (Foto: H.J. Kievit/ Foto

Natura).

10

De vlinders drinken nectar

van voornamelijk kattestaart,
grote valeriaan, koninginne-
kruid, moerasrolklaver en
kalejonker, plantensoorten
van bloemrijke ruigten. In een
optimaal leefgebied komen
rietlanden met de waardplant
dan ook in mozaiek voor met

deze bloemrijke ruigten.

De mannetjes verdedigen een
territorium van 100-400 m^
Dit bestaat meestal uit een

komvormige laagtein de
vegetatie van het rietland. Als gevolg van het relatief grote territorium
is de gemiddelde dichtheid van vlinders in een gebied vrij laag (circa 0,2
tot 8 per ha).

Rups van de grote vuurvlinder
(Foto: F. Hodzelmans / Foto Natura).

2.3 Leefgebied

Een mannetje grote vuurvlinder in zijn leef

gebied (Foto: K. Veling / De Vlinderstichting)

Landschapsniveau
De grote vuurvlinder is
een bewoner van

rietmoerassen en

overgangszones tussen
natte ruigten en
hoogvenen. In Neder-
land komt hij vooral
voor in uitgestrekte
laagveenmoerassen,
een typisch landschap
voor de lager gelegen
delen van ons land. In

de huidige situatie
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vormen veenmosrietlanden de belangrijkste biotoop.

Vegetatiem'veau
De waardplant van de grote vuurvlinder, de waterzuring, komt alge-
meen voor in rietlanden en aan waterkanten. Toch is de grote vuur
vlinder zeer zeldzaam. Kennelijk is dus niet alleen de aanwezigheid van
de waardplant van belang, maar spelen andere factoren ook een rol. De
grote zeldzaamheid komt ten eerste doordat de soort voorkeur heeft
voor grote leefgebieden met een afwisseling van ijle rietlanden voor de
voortplanting en bloemrijke ruigtes voor het nectar drinken. Zulke
grote, aaneengesloten gebieden zijn bijna niet meer aanwezig.
Ten tweede zetten de vlinders bij voorkeur eitjes af op waterzuring die
in een vegetatie staat die ongeveer even hoog is als de zuringplant zelf,
bijvoorbeeld in ijle, veenmosrijke rietlanden die in de herfst worden
gemaaid.
Deze veenmosrietlanden vormen een tijdelijk stadium in de zoge-
naamde 'verlanding' van open water tot moerasbos. In de moeras-
gebieden waar de grote vuurvlinder voorkomt of -kwam, is dit open
water vooral ontstaan door het graven van veen, dat vanaf de middel- j n
eeuwen tot aan ongeveer 1950 in laagveengebieden plaatsvond. Dit
vervenen gebeurde niet willekeurig, maar in de vorm van langgerekte
'pet- of trekgaten', ook wel 'weren' genoemd. Tussen de petgaten
bleven lange stroken land, de 'legakkers' of 'ribben', gespaard.
Deze dienden ten eerste om het uitgebaggerde veen te drogen te
leggen, en ten tweede om erosie door golfslag tegen te gaan. De
petgaten begonnen reeds vrij kort na het uitgraven dicht te groeien met
waterplanten, waarbij een soort als krabbescheer, die een bijna geslo-
ten vegetatiemat in een petgat kan vormen, vaak een belangrijke rol
vervulde. In de periode dat de waterkwaliteit geschikt was voor een
snelle verlanding, kon binnen een halve eeuw een klein petgat geheel
verland zijn.

Plantniveau

Een dichtheid aan waardplanten van meer dan vijf waterzuringplanten
per hectare is voldoende voor een duurzame populatie. Meer
waterzuringplanten betekent meer eiafzetmogelijkheden voor de
vrouwtjes. Een dichtheid hoger dan 50 planten per hectare draagt
waarschijnlijk niet meer bij tot een hogere dichtheid van de vuurvlinder.
Het microklimaat rondom de waardplanten speelt waarschijnlijk ook
een zeer belangrijke rol bij de voortplanting van de grote vuurvlinder.
Zowel de vlinders als (in mindere mate) de rupsen zijn namelijk wat
betreft hun activiteit sterk afhankelijk van de temperatuur. De vlinders
zijn onder de 20°C bijna niet actief, tussen de 20 en 25°C weinig actief,
en worden pas bij 28°C goed actief.
In het open rietland waarin de grote vuurvlinder zich bij voorkeur
ophoudt, kan een 4 tot 5°C hogere temperatuur heersen dan in de
vegetatie van gesloten rietland of drijftillen. Vooral in jaren met een
slechte zomer kan dit temperatuurverschil voor de overleving van de
populatie van vitaal belang zijn.

Samenvattend

Doordat de grote vuurvlinder in een lage dichtheid voorkomt zijn grote
oppervlakten afwisselend moerasgebied nodig.
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2.4 Ontwikkeling in verspreiding en aantal

Europa
De grote vuurvlinder heeft in Noordwest-Europa een zeer verbrokkelde
verspreiding. De soort is gevonden op een aantal sterk gei'soleerd
liggende plaatsen. Op grond van (soms kleine) verschillen in uiterlijk en
verschillen in levenscyclus zijn de populaties die in elk van deze gebie-
den voorkomen beschreven als ondersoorten of rassen.

Figuur 2 geeft het bijzondere karakter van de Nederlandse ondersoort
aan. Buiten Nederland komt Lycoeno dispar batava niet voor.

M dispar

S batava
0 gronieri

□ burdigalensis
■ carueli
(00 centralitallae
□ rutila

Figuur 2: Vindplaatsen van de verschillende ondersoorten van de grote
vuurvlinder in Europa. In rood is het verspreidingsgebied van de voor
Nederland unieke ondersoort batava aangeduid.

Nederland: vroeger en nu
Deze eeuw is de grote vuurvlinder nog waargenomen in een aantal
moerasgebieden in Friesland en Noordwest-Cverijssel. De meeste
waarnemingen zijn echter slechts eenmalig, en betreffen dus waar-
schijnlijk geen vaste populaties, maar zwervende dieren. Plaatsen waar
gedurende een langere tijd vlinders zijn waargenomen, zijn minder
talrijk. Een overzicht van gebieden waar ooit een vaste populatie van de
grote vuurvlinder voorkwam is gegeven in tabel l.
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Tabel i: Moerasgebieden in Nederland waar gedurende een
bepaalde periode een populatie van de grote vuurvlinder aanwezig is
geweest.

Naam gebied provincie beherende

instantie

oppervlakte
(ha)

periode met
grote vuur-
vlinder

De Deelen Friesland SBB 1157 1966-1985
Nannewijd Friesland NM 123 1973

Gosterschar Friesland IFG 345 1955-1992

Lindevallei Friesland IFG 535 <1915-1971
Rottige Meenthe Friesland SBB 1304 <1915-1972,

1992-heden
Bancopolder Friesland IFG 21 1960-heden (?)
Makkumerwaard Friesland IFG 900 1972-1976, 1982
De Weerribben Overijssel SBB 3160 <1964-heden
De Wieden Overijssel NM 5000 1932-heden

De laatste jaren is een groot aantal van deze gebieden opnieuw bezocht
om duidelijkheid te krijgen over waar de soort nog aanwezig is. Popula-
ties werden alleen nog gevonden in De Weerribben, De Wieden en de
Rottige Meenthe. Deze drie reservaten werden reeds door Bink in 1972
genoemd als belangrijkste gebieden voor de soort, zodat de populaties
hier beschouwd kunnen worden als kernpopulaties voor Nederland.
In het kleine reservaat "De Bancopolder" is in 1995 voor het laatst nog
wel een volwassen vlinder gezien, zodat daar wellicht 00k nog een
kleine populatie aanwezig is.

Verwachtingen voor de toekomst
Er zijn niet veel grote vuurvlinders meer over in Nederland. Problemen
waar de overgebleven dieren mee te kampen hebben zijn:
1. de oppervlakte geschikt leefgebied is klein en versnipperd;
2. de waterkwaliteit is veranderd waardoor verlanding nog maar

weinig voorkomt en er in de toekomst niet voldoende nieuw
leefgebied zal ontstaan;

3. de resterende rietlanden worden niet optimaal beheerd. Ze worden
op het verkeerde tijdstip gemaaid, verzuren, veranderen in hooiland
of zijn te dicht van structuur.

Toch zijn er mogelijkheden voor de toekomst:
1. In het kader van de Ecologische Hoofdstructuur worden de Wieden,

Weerribben en Rottige Meenthe beter met elkaar verbonden (zie
figuur 3). Hierdoor zal een uitwisseling tussen de verschillende
gebieden beter mogelijk zijn en zal de oppervlakte geschikt habitat
groter kunnen worden. De Bancopolder blijft echter vrij geVsoleerd
liggen, waardoor de overlevingskans van deze toch al kleine popula
tie laag blijft.
Door aanpassingen van het beheer van de huidige vliegterreinen en
het uitvoeren van corrigerende inrichtingsmaatregelen, kan de grote
vuurvlinder behouden blijven op de huidige locaties.

2. Op kleine schaal worden nieuwe petgaten gegraven. Als de water
kwaliteit goed is kan hier de verlanding weer op gang komen.

3. Verbeteren van de landschappelijke inrichting en het ontwikkelen

[13
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van vegetatietypen \A/aarin mozai'eksgewijze variatie en overgangen
van hoge naar lags vegetaties over grote oppervlakten voor de soort
geschikt gemaakt worden.

14]

I

Bancopolde

Figuur 3: Ligging van de ecologische hoofdstructuur rond de huidige
vliegplaatsen van de grote vuurvlinder.
Groen: nat

Geel: overwegend droog
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3 Beleidsaspecten

Internationaal

Voor de Nederlandse dagvlinders zijn de belangrijkste Internationale
overeenkomsten het Verdrag inzake Biologische diversiteit, de Conven-
tie van Bern en de EU-Habitatrichtlijn.

Het Verdrag inzake Biologische diversiteit richt zich onder meer op
het herstel van bedreigde soorten, onder andere door middel van het
ontwikkelen en uitvoeren van plannen en andere beheersstrategieen.

Het 'verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun
natuurlijke leefmilieu in Europe', bekend als de Conventie van Bern,
richt zich op de bescherming van de Europese fauna en flora, met name
van die soorten en leefmilieus waarvoor internationale samenwerking
nodig is.
De grote vuurvlinder wordt genoemd in bijlage 2 (streng beschermde
diersoorten).

De Habitatrichtlijn, die voluit 'richtlijn inzake de instandhouding van
de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna' heet, richt zich op
het behoud van de biodiversiteit door bescherming van (half-)natuur-
lijke landschappen en soorten van Europees belang.
De grote vuurvlinder valt onder zowel bijlage 2 (soorten waarvoor de
aanwijzing van speciale gebieden vereist is) als bijlage 4 (soorten die
strikte bescherming vereisen).

15

Nationaal

Het ministerie van LNV is verantwoordelijk voor de bescherming van de
grote vuurvlinder, zoals onder andere wordt beschreven in het
Beschermingsplan Dagvlinders en de Rode Lijst Dagvlinders. In het
laatstgenoemde document is de grote vuurvlinder opgenomen in
categorie 2a, ernstig bedreigd. De soort valt sinds 1973 bovendien

onder de Natuur-

beschermingswet.

Binnen de Ecologische
Hoofdstructuur (EMS)
van Nederland is de

grote vuurvlinder een
van de weinige
doelsoorten die

voldoen aan zowel het

i (internationale
zeldzaamheid)-, het t-
(nationale trend in
achteruitgang) en het
z-(nationale
zeldzaamheidjcriterium

Vrouwtje van de grote vuurvlinder
(Foto H.J. Kievit / Foto Nature).
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voor de doelsoortenselectie. Het is daardoor een aandachtssoort met

een zeer hoge prioriteit in het natuurbeleid.

De grote vuurvlinder is een van de meetsoorten van het Pluspakket
Veenmosrietland en moerasheide van de Regeling natuurbeheer. Dat wil
zeggen dat het slagen van het beheer van percelen met dit terreintype
onder andere afgemeten wordt aan het voorkomen van de grote
vuurvlinder.

16]
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4 Doelstelling en strategie

Doelstelling van dit beschermingsplan is de kansen op het duurzaam en
zelfstandig voortbestaan van de grote vuurvlinder in ons land belangrijk
te vergroten.
'Zelfstandig' wil niet zeggen 'onafhankelijk'. Voor het behoud van deze
bedreigde soort is ook op lange termijn (de komende 50-100 jaar) nog
veel aandacht voor het beheer van deze half-natuurlijke gebieden
noodzakelijk. Om de grote vuurvlinder 'duurzaam' te behouden moet
een netwerk van leefgebieden opgebouwd worden (een
metapopulatie), zodat kleine veranderingen niet meteen een bedrei-
ging voor de soort vormen.

In dit plan wordt aangegeven welke maatregelen moeten worden
genomen om de kwetsbaarheid van de soort te verminderen. De
looptijd van dit plan is de komende vijf jaar. Op korte termijn moeten de
huidige vliegplaatsen behouden blijven door bij het beheer rekening te [ 17
houden met de grote vuurvlinder en de waterhuishouding te verbete-
ren. Tegelijkertijd is het noodzakelijk nieuw leefgebied te ontwikkelen.
Omdat de grote vuurvlinder een voorkeur heeft voor een tussenfase in
het dichtgroeien van laagveenplassen, duurt het nog tientallen jaren
voor er voldoende geschikt habitat is. Daarom moet hiermee snel
begonnen worden.

Uitvoering van deze maatregelen is gericht op versterking van de
Nederlandse populatie van de grote vuurvlinder. Ze kunnen geconcreti-
seerd worden tot:

■  op korte termijn (de komende 5-10 jaar) versterking van de popula-
ties in de Weerribben, Wieden en Rottige Meenthe door voorzichtig
en nauwgezet beheer. Het aantal voortplantingslocaties moet
stijgen tot minimaal twintig in de Weerribben, vijftien in en rond de
Wieden en tien in de Rottige Meenthe. In alle deelgebieden moeten
stabiele deelpopulaties aanwezig zijn.

■  snel starten (binnen vijf jaar) van maatregelen die op middenlange
termijn (10-30 jaar) zullen leiden tot:
►  de ontwikkeling van nieuw habitat in en rond Weerribben,

Wieden, Rottige Meenthe en Bancopolder.
►  een ruimere verspreiding van de grote vuurvlinder, met name in

Friesland. Hier is een groot aantal laagveenmoerassen aanwezig
waar zich een populatie zou kunnen vestigen. Voorwaarde voor
de vestiging is uiteraard dat de geschikte vegetatietypen over vrij
grote oppervlakten aanwezig zijn. Goede potenties zijn op
langere termijn aanwezig in en rond de Deelen, Brandemeer,
Bancopolder, Makkumerwaard, Oosterschar, Oude Venen en
Olde Maten.

De uitvoering van deze maatregelen moet begeleid worden door
voorlichting en het geven van gedetailleerde inrichtings- en beheers-
adviezen. Door het opzetten van een monitoringnetwerk kan de stand
van de grote vuurvlinder gevolgd worden. Controle en regelmatige
evaluatie van de genomen maatregelen is noodzakelijk om tijdig bij te
kunnen sturen. Nauw contact tussen specialisten met veel kennis over
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de soort, zoals die bijvoorbeeld bij De Vlinderstichting aanwezig zijn, en
de terreinbeheerders is van groot belang om een zo goed mogelijke
betrokkenheid van de beheerders te krijgen.
Deze extra soortgerichte maatregelen zijn noodzakelijk om te voorko-
men dat de grote vuurvlinder uit ens land verdwijnt. Het gebieden-
beheer alleen biedt daar op termijn te weinig perspectieven voor.

18
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5 Knelpunten

5.1 Inleiding

De grote vuurvlinder komt nog maar op enkele plekken in Nederland
voor. Voor het behoud van de soort is het in eerste instantie van belang
de huidige vliegplaatsen zo lang mogelijk te behouden. De vlinders
worden gevonden in allerlei rietlandvegetaties, varierend van laag ijl
veenmosrietland tot zeggenmoeras en kruidenrijke ruigte. De meeste
eitjes en rupsen worden nu echter gevonden op waterzuringplanten in
percelen met ijl veenmosrietland en in moerassige stroken langs
watergangen. Veenmosrietland is een van de stadia in de verlanding-
reeks van open water naar moerasbos of veenheide en daarom altijd
slechts voor enkele tientallen jaren op een plek aanwezig. Het eerste
knelpunt is het beheer van de huidige vliegplaatsen. Dit moet het
voortbestaan van de grote vuurvlinder als bronpopulatie op die plaat-
sen voor de komende tientallen jaren veilig stellen. [ 19
Een ander belangrijk knelpunt is de waterhuishouding, zowel op en
rond de huidige vliegplaatsen, als voor de ontwikkeling van nieuwe
locaties. Voor het creeren van nieuwe gunstige verlandingsstadia is de
waterkwaliteit van groot belang. Op dit moment komt de verlanding
van bijvoorbeeld petgaten vaak slecht op gang.
Voor het voortbestaan van de grote vuurvlinder in Nederland op lange
termijn is het van groot belang dat nieuw leefgebied ontwikkeld wordt.

5.2 Knelpunt l: beheer huidige vliegplaatsen

Binnen de huidige vliegplaatsen in de Weerribben en in mindere mate
de Wieden en Rottige Meenthe vindt de eiafzetting vooral plaats op
waterzuringplanten:
■  op percelen met ijl veenmosrietland;
■  in moerasstroken langs watergangen.
De knelpunten in het beheer hiervan worden apart besproken.

IJl veenmosrietland

Het beheer in ijl veenmosrietland is meestal maaien. Het knelpunt is
hier het maaitijdstip:
■ Maaien in de zomer leidt tot een vochtig en open schraal hooiland

zonder waterzuring. Maaien tussen juli en midden September leidt
daarnaast tot een grote sterfte onder de eieren en rupsen van de
grote vuurvlinder, die zich dan op de bladeren van de waterzuring
bevinden. Wordt er in juni gemaaid, dan kunnen de waterzuring
planten in juli door hergroei wel weer geschikt zijn voor eiafzet van
de grote vuurvlinder. Wordt in het volgende jaar echter weer in juni
gemaaid, dan worden de poppen alsnog verwijderd.

■ Maaien in de winter berokkent weinig schade aan de overwinte-
rende rupsen.

■ Maaien in de herfst (midden September tot eind oktober) wordt al
geruime tijd toegepast op de percelen met tegenwoordig de hoog-
ste dichtheid aan eitjes. Wel is het mogelijk dat, vooral als er voor
eind September gemaaid wordt, een deel van de rupsen met het
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maaisel wordt afgevoerd. Na koele zomers is dit effect sterker,
omdat de rupsen dan later in overwintering gaan (na zeer koude
zomers pas midden oktober).

Bij winter- of herfstmaaien kan de vegetatiestructuur enkele tientallen
jaren geschikt blijven voor de grote vuurvlinder. Bij dit beheer gaat de
kruidenrijke variant van het veenmosrietland na 10 tot 15 jaar over in de
kruidenarme variant. Waterzuring kan zich in de randzone (tot twee
meter van de slootrand} vaak echter prima handhaven in dit laatste
type. Daarna leidt de voortgaande successie tot veenheide of
blauwgraslandachtige vegetaties.

Daarnaast zet de grote vuurvlinder graag eitjes af op de overgang van ijl
veenmosrietland naar (hoog) commercieel gebruikt rietland. Juist deze

plekken worden door
riettelers vaak gebruikt
voor het verbranden

van afval, wat natuur-
lijk een negatieve
invloed heeft op de
vuurvlinder.

Moerasstroken langs
watergangen
Moerasstroken langs
watergangen worden
vaak in zijn geheel of
juist helemaal niet
gemaaid. De water
zuring groeit hier vaak
op slootbagger die op

de rand gedeponeerd is. Zomermaaien leidt tot een grote sterfte onder
de eieren of rupsen, niet maaien leidt op termijn tot het opslaan van
houtige gewassen. Brede moerasstroken met een geleidelijke overgang
van lage vegetatie naar een hoge rietkraag zijn aantrekkelijk voor de
grote vuurvlinder.

Grote vuurvlinder op kattestaart
(Foto; Pr. Friskom / Foto Natura).

5.3 KnGlpunt2: verzun'ng percelen veenmosrietland

Door natuurlijke processen zal zich in een veenmosrietland een steeds
dikkere regenwaterlens gaan vormen. Hierdoor zullen plantensoorten
die afhankelijk zijn van basische omstandigheden geleidelijk aan
verdwijnen. Het veenmosrietland gaat over in de kruidenarme variant
en ontwikkelt zich uiteindelijk tot veenheide.
Waterzuring is zo'n plantensoort die zich vestigt in de tijd dat er
basische omstandigheden heersen. Bij de voortgaande verzuring kan de
waterzuring zich echter lang handhaven, omdat hij met zijn wortels
door de kragge heen naar het basenrijke boezemwater kan groeien.
Uiteindelijk verdwijnt de waterzuring natuurlijk toch, het eerst uit het
midden van het perceel. Aan de rand van de sloten kan hij zich echter
nog lang handhaven tot ongeveer twee meter van de oever.
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5.4 Knelpunt 3: waterhuishouding

Een groot probleem bij het beheer van laagveenterreinen is de water
huishouding. In een goed ontwikkeld systeem van trilvenen en riet-
moerassen is een balans aanwezig tussen drie verschillende water-
typen, te weten voedsel- en basenrijk boezem(=oppervlakte)water,
matig voedselrijk en basenrijk grondwater en voedsel- en basenarm
regenwater. Als gevolg van de lokale waterhuishouding in de best
ontwikkelde laagveenmoerassen treedt een ruimtelijke variatie op in de
mengverhoudingen van deze watertypen. Hierdoor ontstaan verschil
lende vegetatietypen met daartussen overgangsvormen. Dit leidt tot
een moeraslandschap dat gunstig is voor de grote vuurvlinder.
Het regenwater kan het 'mengsel' echter gaan domineren, bijvoorbeeld
doordat wegzijging van het voedselrijkere grondwater plaatsvindt of
doordat de kragge 'vaster' is geworden en aan de bodem is vast-
gegroeid. Daardoor stroomt er geen water meer onder de kragge door.
De omstandigheden zullen dan steeds zuurder en basenarmer worden.
Dit gaat meestal gepaard met een sterke uitbreiding van veenmossen in
de vegetatie en het verdwijnen van basenminnende plantensoorten. j" 21
Voor de grote vuurvlinder zal een dergelijke verzuring echter niet direkt
een nadelig effect hebben. Op een gegeven moment zal echter door
isolatie van de kragge en een te sterke verzuring de waterzuring uit het
veenmosrietland verdwijnen. Dit zal eerder plaatsvinden wanneer de
hydrologische situatie verzuring bespoedigt.

Overigens heeft wegzijging niet altijd een negatieve invloed. Als
wegzijging leidt tot een stroom van basenrijk water onder de kragge
door, zal dit uiteindelijk een positieve invloed op de overlevingskansen
van de waterzuring hebben. Als de doorstroom stopt heeft dat in zo'n
geval een negatief effect. Op zo'n manier kan de waterzuring, en
daarmee de grote vuurvlinder, het nog een tijd uithouden in een op
zich gestoord systeem. Het herstellen van een goede waterhuishouding
biedt op langere termijn natuurlijk een veel betere basis voor het
behoud van deze vlinder.

5.5 Knelpunt 4: ontwikkeling nieuwe leefgebieden

De moerasgebieden waarin de grote vuurvlinder ooit heeft geleefd zijn
momenteel sterk verbost en de rietlanden en trilvenen zijn sterk in
oppervlakte geslonken. Geschat wordt, dat in ons hele land nog slechts
400 ha trilveen en 1500 ha veenmosrietland aanwezig is.
Veel veenmosrietlanden zullen door verdergaande successie de ko-
mende tientallen jaren ongeschikt worden voor de grote vuurvlinder.
Dit proces kan door een goed beheer op korte termijn vertraagd
worden (zie knelpunten l en 2), maar is uiteindelijk niet tegen te
houden.

In de jaren vijftig werd de vlinder 00k veel aangetroffen in zegge-
moerassen (pluimzegge-associatie) die zich ontwikkelden vanuit
drijftillen in een dichte vegetatie van Krabbescheer. De oppervlakte
hiervan is echter sindsdien gedecimeerd. Tegenwoordig gebeurt
verlanding vooral via riet vanuit de vaste oever en zijn deze zegge-
moerassen zeldzaam geworden.
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Voor het voortbestaan van de grote vuurvlinder in Nederland op lange
termijn is het van belang dat nieuw leefgebied ontwikkeld wordt.

22]
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6 Maatregelen

6.1 Inleiding

Voor het behoud van de grote vuurvlinder in Nederland moeten
gelijktijdig twee wegen bewandeld worden:
1. het behoud van de vlinder in de huidige vlieggebieden voor de

komende tientallen jaren en
2. het ontwikkelen van nieuw leefgebied dat over enkele tientallen

jaren geschikt is.

Op dit moment liggen de kernpopulaties van de grote vuurvlinder in de
Weerribben en in mindere mate in de Wieden en Rottige Meenthe. De
vlinders worden hier gevonden in allerlei rietlandvegetaties, varierend
van laag ijl veenmosrietland tot zeggenmoeras en kruidenrijke ruigte.
De meeste eitjes en rupsen worden nu echter gevonden op
waterzuringplanten in perceien met ijl veenmosrietland en in moeras-
sige stroken langs watergangen.
Cm de komende tientallen jaren binnen deze terreinen voldoende
geschikte perceien en oeverzones te behouden moet er bij het beheer
rekening gehouden worden met de grote vuurvlinder. In perceien die
door successie zijn verzuurd kan geprobeerd worden deze te
'ontzuren'. De waterhuishouding moet zodanig aangepast worden,
dat de aanvoer van voedingsstoffen via het boezemwater optimaal
gedoseerd wordt,

Zoals al eerder aangegeven komt de grote vuurvlinder voor in een lage
dichtheid en is afhankelijk van uitgestrekte open moeraslandschappen.
Als binnen een gebied een grote verscheidenheid aan vegetaties,
beheersmaatregelen e.d. aanwezig is kan de soort zich lange tijd
handhaven. Maatregelen op perceelsniveau kunnen de
overlevingskansen op korte termijn verbeteren, de variatie op ruimte-
lijke schaal is op lange termijn net zo belangrijk. De vlinder is mobiel
genoeg om geschikte plekken snel te vinden.

[23

Op de langere termijn
zijn maatregelen op de
huidige eiafzetplekken
onvoldoende om de

grote vuurvlinder te
behouden. Door

natuurlijke processen
zal een steeds groter
deel van de terreinen

overgaan in vegetaties
die voor de grote
vuurvlinder minder of

zelfs niet geschikt zijn.
Door het staken van

beheer ontstaat in de

huidige situatie

Verlanding: een met krabbescheer dichtgroeiend

petgat in Noordwest-Overijssel

(Foto: B. Mulder / Foto Natura).
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moerasbos en bij voortzetting van bet maaibeheer ontstaan vegetaties
die neigen naar veenheide (in de voormalige mosveengebieden) of naar
blauwgrasland (in de voormalige zeggeveengebieden).
Het is daarom noodzakelijk dat er tijdig begonnen wordt met het ontwik-
kelen van nieuwe leefgebieden, die de roi van de huidige veenmosriet-
landen kunnen overnemen. Dit kan vrij snel door rietlanden die niet meer
commercieel gebruikt worden geschikt te maken voor de grote vuur-
vlinder. Daarnaast kunnen nieuwe successiestadia in gang gezet worden,
zodat over enkele tientallen jaren weer nieuwe veenmosrietlanden
aanwezig zijn. Het is echter hoe dan ook belangrijk om eerst te zorgen
dat de waterhuishouding geoptimaiiseerd is.

6.2 Maatregel l: beheer huidige vliegplaatsen

IJl veenmosrietland:

Op perceien en oevers waar de grote vuurvlinder zich voortplant moet
een beheer gevoerd worden waarbij rekening gehouden wordt met:

2^ j ■ de eisen die de volwassen vlinder aan de vegetatiestructuur stelt;
■  de levenscyclus van de rups.

De grote vuurvlinder komt momenteel voornamelijk voor in ijle, veen-
mosrijke rietlanden die uit oogpunt van commerciele exploitatie niet
meer rendabel zijn en vrijwel altijd eigendom van een natuurbeherende
instantie.

Voor het behoud van deze vlinder is het noodzakelijk dat het maai-
tijdstip ligt in de herfst (na midden September) of in de winter (na
half oktober).
Dit maairegime leidt ertoe dat de vegetatiestructuur van het ijle veen
mosrietland zo lang mogelijk behouden blijft. Het is echter van het
grootste belang dat er bij het maaitijdstip rekening gehouden wordt met
de grote vuurvlinder. In warme jaren is de soort begin September al in
overwintering gegaan, maar in extreem koude jaren kan dit wel tot
midden oktober duren. Na half oktober kan er dus altijd gemaaid wor
den.

Indien om andere redenen niet gewacht kan worden tot de rupsen in
overwintering zijn gegaan, moet gefaseerd in ruimte en tijd gemaaid
worden of moet de maaibalk op delen van het te maaien perceel op zijn
hoogste stand gezet worden. Ervaringen uit de Wieden leren dat dan
toch nog een flink deel van de rupsen de maaibeurt overleeft.
Bij gefaseerd maaien wordt 20 tot 30% van het totale oppervlakte van het
perceel tijdens het maaien overgeslagen, zodat in ieder geval een deel
van de eitjes en rupsen wordt gespaard. Het overstaande deel kan
bestaan uit langgerekte stroken, die dan het volgende jaar weer worden
meegemaaid, terwijl dan een andere strook dan weer blijft staan.
Het is daarom belangrijk dat op perceien waarvan bekend is dat de grote
vuurvlinder er zich voortplant, eerst gekeken wordt of de rupsen al in
overwintering zijn. Voorlichting hierover aan beheerders is noodzakelijk.
Eventueel kunnen de waterzuringplanten met rupsen gemerkt worden,
waarna deze bij het maaien ontzien kunnen worden.

Maaien in de zomer (voor midden September) moet uit oogpunt van
het behoud van de grote vuurvlinder worden afgeraden.
Maaien voor September leidt altijd tot een grote sterfte onder de eieren
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of rupsen van de grote vuurvlinder. De soort heeft dan geen serieuze
overlevingsmogelijkheden.
In grote terreinen, zoals de Weerribben of de Wieden, is bet in praktijk
niet mogelijk alle percelen na half September te maaien. Er moet dan
gezorgd worden dat voortplantingslocaties van de grote vuurvlinder wel
laat gemaaid worden, bij voorkeur na het merken van planten met
rupsen. Zo kunnen waterzuringplanten bij het maaien ontzien worden als
ze vlak daarvoor op het voorkomen van rupsen zijn gecontroleerd.

Ook het deponeren van het maaisel kan effect hebben op de ei-afzet van
de grote vuurvlinder. In de Wieden is waargenomen dat op plekken waar
maaisel tijdelijk was opgehoopt de rietvegetatie het volgende jaar
opener bleef. Op deze plaatsen is een laag van ongeveer 15 a 25 cm
blijven liggen met een doorsnee van l a 2 meter. Waar in deze open
plekken waterzuring-planten aanwezig waren, bleken daar relatief veel
eitjes op te worden afgezet.

Begrazing
In een strook weilanden langs de loop van het voormalig veenstroompje [" 25
in de Weerribben zijn positieve ervaringen opgedaan met begrazing. Het
vee begraast de aangrenzende rietvegetatie mee, waardoor een
overgangszone gecreeerd wordt die geschikt is voor de grote vuurvlinder.
Het verdient aanbeveling in soortgelijke situaties begrazing toe te
passen. Dit is echter alleen op zeer beperkte schaal mogelijk. Op de
meeste voortplantingslocaties heeft maaibeheer een grote voorkeur.

Moerasstroken langs watergangen:
Wintermaaibeheer biedt op lange termijn de beste vooruitzichten voor
een begroeiing zonder bomen en struiken, maar waar de grote vuur
vlinder zich toch op een deel van de oever kan voortplanten.

6.3 Maatregel 2: tegengaan verzuring percelen veenmosrietland

Op een perceel waar de grote vuurvlinder zich voorplant moet voorzich-
tig gehandeld worden. Door het goed openhouden van sloten (of het
opnieuw openmaken van sloten als ze zijn dichtgegroeid) kan verzurend
regenwater beter afstromen en basenrijk grond- en oppervlaktewater
onder de kragge komen. Hierdoor wordt de verzuring van het perceel
teruggedrongen, wat kan leiden tot een vertraging van de successie. Op
wat langere termijn valt de successie echter niet tegen te houden, en
moet tot andere maatregelen overgegaan worden.

5.4 Maatregel 3: verbetering waterhuishouding in de bestaande
leefgebieden

Alleen een goede waterkwaliteit, waarbij de verschillende watertypen in
de juiste verhouding gemengd voorkomen, leidt tot een positieve
vegetatieontwikkeling voor de grote vuurvlinder. Het blijkt op dit mo
ment nog bijzonder moeilijk om dit voor elkaar te krijgen. Er wordt op dit
moment op verschillende plaatsen onderzoek hiernaar gedaan. Zodra de
resultaten helder zijn, moeten de conclusies worden omgezet in concrete
maatregelen.
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6.5 Maatregel 4: ontwikkeling nieuwe leefgebieden

Er zijn verschillende mogelijkheden om nieuwe leefgebieden voor de
grote vuurvlinder te ontwikkelen:
1. rietlanden die niet meer commercieel gebruikt worden geschikt

maken;
2. continueren van de verlandingsreeksen door nieuwe successiestadia

in gang zetten of bestaande te handhaven;
3. herstellen van het oorspronkelijke, complete moerassysteem. Dit valt

echter niet te realiseren in de looptijd van dit plan.

1. Herstel niet meer gebruikte commerciele rietlanden
Commercieel geexploiteerde rietvegetaties zijn vrijwel altijd veelte
dicht voor de grote vuurvlinder, Daarnaast zijn er door jarenlang
herbicidengebruik weinig waterzuringplanten meer voor het
afzetten van eitjes, Deze percelen worden door natuurlijke ophoging
van de bodem op een gegeven moment ongeschikt voor de commer
ciele rietteelt en dan verlaten. Binnen enkele jaren slaat dan stru-
weel en bos op.
Als in deze rietlanden greppels en brede, ondiepe sloten worden
gegraven en stukken langs de rand ondiep worden afgeplagd, zullen
waterzuringplanten op de oevers ontkiemen. In Engeland zijn hier
positieve ervaringen mee opgedaan.

2. Continuering verlandingsreeksen
Er zijn twee manieren om ervoor te zorgen dat de verlandings
reeksen aanwezig blijven: door het opnieuw starten van de ver-
landingsreeks vanaf open water of door te zorgen dat bestaande
verlandingsreeksen geschikt blijven. Beide mogelijkheden worden
kort besproken.

Starten van nieuwe verlandingsreeks
Het opnieuw opstarten van nieuwe verlandingsreeksen is alleen moge-
lijk als de waterhuishouding in orde is (zie knelpunt 3)-

Door het graven van
petgaten kunnen op

langere termijn nieuwe
leefgebieden voor de
grote vuurvlinder
ontstaan (Foto: B.

Muller/Foto Natura).

Ontwikkelen veenmoshetland

Na het verbeteren van de waterkwaliteit is het belangrijk dat in een
groot aantal potentieel geschikte terreinen een grote oppervlakte aan
nieuwe petgaten wordt uitgegraven. Dit moet gebeuren op locaties die
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ongeschikt zijn geworden voor de grote vuurvlinder, bijvoorbeeld
verruigde, te dichte of hoge rietlanden of graslanden. Bestaande
veenmosrietlanden moeten ontzien worden.

De nieuwe petgaten moeten niet te diep zijn, zodat de successie zo snel
mogelijk op gang komt.
Er moet overigens voor gewaarschuwd worden dat de ervaringen met
het graven van petgaten niet onverdeeld positief zijn. Het graven van
petgaten vindt in een aantal gebieden, waaronder De Weerribben, De
Wieden en De Rottige Meenthe, reeds op kleine dan wel grotere schaal
plaats. In veel gevallen komt de verlanding niet of heel slecht op gang.
Het is van belang dat dit proces goed gevolgd en regelmatig geevalu-
eerd wordt. Onderzoek zal moeten uitwijzen wat de beste uitgangs-
situatie voor een succesvoUe verlanding is. Het is in ieder geval
duidelijk dat een goede waterkwaliteit een van de belangrijkste
factoren is. Zo is bijvoorbeeld in De Weerribben waargenomen dat
verlanding van een nieuw gegraven petgat alleen goed op gang kwam
in het einde dat het verst van de sloot met voedselrijk boezemwater af
gelegen was. Hier was waarschijnlijk door menging met regen- of
grondwater de waterkwaliteit beter. r 27
Ervaringen in de Weerribben wijzen erop dat 00k het beheer van
tussenliggende ribben een invloed kan hebben op de verlanding. Er
wordt nu geexperimenteerd met een wintermaaibeheer en het gedu-
rende een jaar laten staan van stroken van 1,5 tot 2 m langs de nieuwe
trekgaten. Hiervan profiteren 00k andere insekten, vogels, spinnen en
zoogdieren.
Deze reeds gestarte proefprojecten worden door verschillende organi-
saties uitgevoerd en gevolgd. Het is belangrijk dat de resultaten van
deze projecten vanaf nu ook worden beoordeeld op hun effect voor
de grote vuurvlinder.

Ontwikkelen zeggemoeras
Naast het ontwikkelen van veenmosrietland kan ook zeggemoeras
ontwikkeld worden. In kleine laagveenplassen vestigt de pluimzegge-
associatie zich vooral op drijftillen. Het is niet duidelijk waarom deze
associatie, die tot de jaren zestig belangrijk was voor de grote vuur
vlinder in de Rottige Meenthe, tegenwoordig nog maar zo weinig
voorkomt. Onderzoek kan wellicht de oorzaak voor het uitblijven van
deze verlandingsreeks aan het licht brengen. Een van de mogelijke
oorzaken is dat drijftillen vaak gaan groeien op bonken drijvend veen.
In actieve verveningsgebieden waren deze waarschijnlijk nog talrijk, nu
zijn ze dat natuurlijk niet meer. Misschien kan er geexperimenteerd
worden met het 'uitzetten' van kluiten veen.

Inunderen

Het graven van kleine petgaten heeft verreweg de voorkeur boven het
graven van grotere veenplassen. Gezien de vele voorwaarden waaraan
voldaan moet worden voordat verlanding optreedt, is bij laatstge-
noemde maatregelen niet snel succes te verwachten. Bij het afgraven
en/of inunderen van landbouwgronden zal zeker in de eerste jaren
geen verlanding op gang komen, doordat ten eerste het watertype niet
echt geschikt is, en ten tweede door het ontbreken van zaden van
karakteristieke 'verlandingssoorten'. Bij grotere veenplassen is het
wateroppervlak door sterke golfslag vaak erg onrustig, zodat ver
landing slechts op kleine schaal, langs de randen aan de luwe zijde van
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de plas, plaats zal vinden. Kleine petgaten geven een grotere kans op
een snelle verLanding.

28

Natuurontwikkelingsproject bij de Lindevallei,
waarbij na afgraven van voormalige landbouw-
gronden opnieuw moerassen zijn ontstaan.
Deze moerassen kunnen een belangrijke functie
als verbindingszone tussen populaties van de
grote vuurvlinder gaan vervullen.
(Foto: E. Wanders / Foto Natura).

Geschikt houden

bestaande ver-

landingsreeksen
In plaats van het
graven van petgaten
waarin de verlandings-
reeks weer opnieuw
kan beginnen, kan ook
geprobeerd worden
om bestaande ver-

landingen in stand te
houden.

In het algemeen begint
de verlanding het eerst
in een windbeschutte

hoek van het water.

Vandaar uit groeit de
plas of het petgat
langzaam dicht. Op het
moment dat er bijna
geen open water meer
aanwezig is, kan aan

de windgeexponeerde zijde weer enkele meters worden afgegraven. De
verlandingsreeks kan zich dan weer enkele jaren voortzetten, waarna
weer opnieuw gegraven kan worden.
Op deze manier is de hele verlandingscyclus steeds aanwezig, dus van
open water tot veenheide. Daartussen bevindt zich veenmosrietland,
een optimaal habitat voor de grote vuurvlinder.
Er is nog geen praktijkervaring met deze methode opgedaan. Het is
belangrijk dit met onderzoek te begeleiden.

3. Herstel oorspronkelijke systeem
Het ontwikkelen van hoogveenkernen met geleidelijke overgangen naar
eutroof milieu dat gevoed wordt door een waterstroom met een
natuurlijk fluctuerend peil, biedt op lange termijn de mogelijkheid voor
het ontstaan van een veencomplex dat geen inwendig beheer behoeft
en waarin de levensvoorwaarden voor de grote vuurvlinder duurzaam
gerealiseerd kunnen zijn.
Deze, op zich ideale, oplossing kost een lange tijd om te realiseren.
Daarnaast is er een groot ruimtebeslag. Verder zal een peilregime met
hoge winterwaterstanden problemen kunnen opleveren voor de dorpen
en de infrastructuur in het gebied, in het aangrenzende agrarische
gebied en in rietlanden die geexploiteerd worden voor de rietteelt.
Brede bufferzones zijn dus noodzakelijk!
Een ander groot probleem is dat deze ontwikkeling moet plaatsvinden
in het huidige leefgebied van de grote vuurvlinder. Het is zeer de vraag
of de soort niet verdwenen is uit ons land voordat dit nieuwe systeem
klaar is. Ook het 'ombouwen' van de huidige halfnatuurlijke systemen
naar zo'n min of meer natuurlijk systeem kan leiden tot kortstondige en
onverwachte ontwikkelingen, die mogelijk ongunstig kunnen zijn voor
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de grote vuurvlinders. Een kleine populatie is namelijk zeer kwetsbaar
voor dit soort veranderingen.

[29
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7 Actieplan
7.1 Inleiding

In dit beschermingsplan worden een aantal maatregelen voorgesteld
voor het herstel en behoud van deze voor ons land unieke, en met
uitsterven bedreigde vlindersoort. Uiteraard is het de bedoeling dat op
basis van deze voorstellen ook daadwerkelijk actie wordt ondernomen.
Deze acties zijn op korte termijn noodzakelijk. Er resteren nog maar drie
popuiaties, waarvan er slechts twee een redelijke omvang hebben. De
grote vuurvlinder is dan ook zeker niet veilig voor het uitsterven op
korte termijn. Enkele achtereenvolgende slechte zomers kunnen voor
de soort al fataal zijn.

Met betrekking tot de noodzakelijke acties voor het behoud en herstel
van de soort hebben verschillende betrokken instanties ieder hun eigen,
specifieke verantwoordelijkheden. Voor het Rijk en de Provincies
Friesland en Overijssel liggen deze met name op het vlak van de plan
ning en financiering van effectgerichte maatregelen tegen verzuring en
verdroging, natuurontwikkelingsprojecten en het verbeteren van de
Ecologische Hoofdstructuur. De Waterschappen en Provincies hebben
de taak om de hydrologie en de waterkwaliteit van de huidige en
potentiele leefgebieden van de grote vuurvlinder te verbeteren. De
terreinbeherende instanties - Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en It
Fryske Ceo - moeten zorgen voor (eventuele) aanpassingen in de
bestaande beheerplannen om de in het plan beschreven noodzakelijke
maatregelen voor herstel en ontwikkeling in de laagveenmoerassen van
Friesland en Noordwest-Overijssel uit te kunnen voeren. De financiering
van deze plannen zal ten dele door het Rijk en de Provincies plaats
moeten vinden.

In 1998 en 1999 is door De Vlinderstichting het Overlevingsplan grote
vuurvlinder uitgevoerd. Hierin wordt al een begin gemaakt met enkele
maatregelen, onder andere:
■  een volledig overzicht van de huidige status en verspreiding van de

grote vuurvlinder in Nederland;
■  een reele inschatting per terrein van (a) de perspectieven van de

populatie, en (b) de mogelijkheden tot herstel;
■  een mondeling beheersadvies (in de vorm van effectgerichte maat

regelen) op locatie door De Vlinderstichting;
■  instructie van terreinmedewerkers op het gebied van localisering en

herkenning van eitjes en rupsen van de grote vuurvlinder in het veld
t.b.v. inventarisatie en monitoring;

■  een rapport met voor elk bezocht gebied een samenvatting van de
verzamelde informatie en het op basis daarvan opgestelde beheers
advies met de noodzakelijke inwendige (effectgerichte) en uitwen-
dige beheersmaatregelen (voor de aansturing van het beleid). Dit
rapport dient als naslagwerk en als basisdocument voor het opstel-
len van beheersplannen. Het heeft bovendien als belangrijke functie
dat de beheerder later kan worden aangesproken op zijn verant
woordelijkheden en de al of niet uitgevoerde maatregelen;

■  een opzet voor soortgerichte monitoring op basis van ei- en rups-
tellingen, dat per terrein gaat dienen als instrument voor evaluatie
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van de uit te voeren maatregelen.
■  evaluatie van de voorgestelde maatregelen door aanvuUend terrein-

bezoek en analyse van de resultaten van de uitgezette soortgerichte
monitoringroutes.

Als vervolg hierop zal in de tweede fase van dit project in 2001 een
evaluatie plaatsvinden van de effecten van de voorgestelde beheer- en
inrichtingsmaatregelen op de populaties van de grote vuurvlinder en de
mate waarin maatregelen in niet bewoonde gebieden de situatie heeft
verbeterd. Op basis hiervan zou vervolgens bet functioneren van de EHS
voor de grote vuurvlinder kunnen worden geevalueerd. Dit zal uiteinde-
lijk in 2001 worden afgerond.

7.2 Gewenste acties

Het soortenbeleid in Nederland is voor een belangrijk deel in handen
van de provincies gekomen. Aan de hand van de in dit plan geschetste

22 ] maatregelen zijn daarom voor Friesland en Overijssel acties en maatre
gelen geformuleerd, die bij uitvoering leiden tot kwaliteitsverbetering
en vergroting van de leefgebieden.

Als provinciale vervolgprojecten op Overlevingsplan grote vuurvlinder
en dit Soortbeschermingsplan kunnen in het kader van het provinciale
soortbeschermingsbeleid de volgende projecten worden uitgevoerd:

Friesland

1. Jaarlijks bezoek aan alle vindplaatsen van de grote vuurvlinder.
Tijdens het bezoek zal samen met de beheerder het terrein bekeken
worden, problemen doorgesproken en monitoringactiviteiten
geevalueerd. Het is voor het behoud van de grote vuurvlinder van
groot belang dat er een voortdurende terugkoppeling is met de
mensen in het veld. Betrokkenheid van de beheerder biedt de beste

kansen hierop.
Geraamde kosten: f 12.000 per jaar.

2. Gebiedsdekkende inventarisatie verlandingsvegetaties met water-
zuring en voortplantingslocaties grote vuurvlinder Rottige Meenthe.
Dit is noodzakelijk om alle (mogelijke) voortplantingspercelen in
beeld te krijgen, zodat de verspreiding en de omvang van de be-
dreigde Friese vuurvlinderpopulatie duidelijk wordt.
Het terreinbeheer en herstelmaatregelen van de voortplantings-
gebieden kan vervolgens worden aangepast. Voor een adequate
bescherming en beheer van de grote vuurvlinder in de Rottige
Meenthe is een volledige inventarisatie van het leefgebied een
basisvoorwaarde.

Geraamde kosten: f 35.000,-

3. Opstellen ontzuringsplan en uitvoering herstel voortplantings
percelen van grote vuurvlinder in de Rottige Meenthe. Door het
herstellen van enkele verzuurde en verdroogde percelen in de
nabijheid van bestaande voortplantingspercelen kan het leefgebied
voor de grote vuurvlinder op korte termijn worden uitgebreid.

4. Opstellen monitoringsroutes met vrijwilligers en beheerders grote
vuurvlinder Rottige Meenthe. Voor het meten van het effect van het
beheer en de uitgevoerde maatregelen is een monitoring van de ei-
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afzet, de vegetatiestructuur en de waterzuringdichtheid belangrijk.
Geraamde kosten f 6.000,-

5. Maken tentoonstelling over Soortbescherming grote vuurvlinder
Friesland

Het is goed cm de omwonenden en bezoekers van de laagveen-
moerassen op de hoogte te stellen van de lokale inspanningen en
resultaten van de soortbescherming van de grote vuurvlinder.
Geraamde kosten ca. f 20.000,-

6. Opstellen en uitvoeren herstelproject Bancopolder i.s.m. It Fryske
Gea {graven van petgaten en greppels gericht op het creeren van
jonge verlandingsvegetaties met waterzuring).
Geraamde kosten: f 30.000,-

Overijssel
7. Jaarlijks bezoek aan alle vindplaatsen van de grote vuurvlinder.

Tijdens het bezoek zal samen met de beheerder het terrein bekeken
worden, problemen doorgesproken en monitoringactiviteiten
geevalueerd. Het is voor het behoud van de grote vuurvlinder van
groot belang dat er een voortdurende terugkoppeling is met de
mensen in het veld. Betrokkenheid van de beheerder biedt de beste

kansen hierop.
8. Geraamde kosten: f 12.000 per jaar.

Gebiedsdekkende inventarisatie rietlanden met waterzuring en
grote vuurvlinder Weerribben.
Geraamde kosten: f 33-000,-

9. Gebiedsdekkende inventarisatie
rietlanden met waterzuring en
grote vuurvlinder Wieden.
Geraamde kosten f 43.000,-

10. Opstellen, uitvoeren, begeleiden,
monitoren en evalueren kleinscha-

lig hydro-ecologisch herstelproject
vuurvlinderbiotoop in de Weer
ribben i.s.m. Staatsbosbeheer (bijv.
bij het dorp Nederland).
Geraamde kosten f 16.500,-

11. Opstellen, uitvoeren, begeleiden,
monitoren en evalueren hydro-
ecologisch kleinschalig herstel
project vuurvlinderbiotoop Wieden
(omgeving Dwarsgracht).
Geraamde kosten f 16.500,-

12. Ontwikkelen en opstellen hydro-
ecologisch effectvoorspellings-
model grote vuurvlinder.
Geraamde kosten f 45.000,-

13. Opzetten vervolg monitoringplan
grote vuurvlinder door vrijwilligers
en met beheerders.

Geraamde kosten f 15.000,-
14. Maken tentoonstelling over Soortbescherming grote vuurvlinder in

Overijssel.
Geraamde kosten ca. f 30.000,-

De grote vuurvlinder:

het beschermen waard.

(Foto: A. Belfroid / Foto Natura)
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Algemeen

15. Vervaardigen brochure (inclusief waarnemingskaart) over de ecolo-
gie en de bescherming van de grote vuurvlinder voor bewoners,
recreanten en bezoekers van laagveenmoerassen.
Geraamde kosten ca. f 20.000,-

Als extra project kan nog gedacht worden aan de organisatie van een
workshop of studiedag met het oog op directe kennisoverdracht en de
onderlinge uitwisseling van de ervaringen van beheerders van (poten-
tiele) vuurvlinderterreinen.
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7.3 ACTIEPUNTEN EN FINANCIEEL OVERZICHT

nr omschrijving actiepunten/maatregelen verantwoordelijke uitvoerder budget kosten per jaar in gld

2000 2001 2002 2003 2004 Totaai

Friesland

1. bezoek vindplaatsen provincie Vlinderstichting Soortenbudget 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 65.000

2. inventarisatie Rottige Meenthe provincie beheerder Soortenbudget 35.000 35.000

3. herstel percelen Rottige Meenthe beheerder GeBeVe; OBN

4. opzetten monitoring Rottige Meenthe provincie beheerder Soortenbudget 6.000 6.000

5. tentoonsteiiing provincie Vlinderstichting Soortenbudget 20.000

6. herstel Bancopoider beheerder GeBeVe; OBN

Overijssel

7. bezoek vindplaatsen provincie Vlinderstichting Soortenbudget 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 65.000

8. inventarisatie Weerribben provincie beheerder Soortenbudget 33.000 33.000

9. inventarisatie Wieden provincie beheerder Soortenbudget 43.000 43.000

10. hydro-ecologisch herstelproject

Weerribben beheerder GeBeVe; OBN

11. hydro-ecologisch herstelproject

Wieden beheerder GeBeVE; OBN

12. hydro-ecologisch model LNV Alterra DLO-progr.

13. vervolg monitoringplan provincie beheerder Soortenbudget 15.000 15.000

14. tentoonsteiiing provincie Vlinderstichting Soortenbudget 30.000

algemeen

15. brochure LNV Vlinderstichting Soortenbudget 20.000 20.000

Totaal 185.00c 69.000 26.000 26.000 26.000 312.000

UJ
Ln
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7.4 Financiering

Financiering van voorlichtings-en adviesactiviteiten en eventuele
proefmaatregelen kan mede plaatsvinden uit de door het ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aan de provincies beschikbaar
gestelde middelen voor de uitvoering van het soortenbeleid. Hiervoor
zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie en de provincies.
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Samenvatting

Soortbeschermingsplan
De grote vuurvlinder (Lycaena dispor) is de meest karakteristieke
vlindersoort van Nederland. Hij komt nog maar in drie gebieden met
zekerheid voor en wordt in de Rode lijst dagvlinders dan ook gekarakte-
riseerd als ernstig bedreigd.
In dit soortbeschermingsplan wordt aangegeven wat de oorzaken zijn,
welke maatregelen genomen moeten worden en welke doelen worden
gesteld.

Kwetsbaarheid

De kwetsbaarheid van de grote vuurvlinder in Nederland hangt samen
met de volgende faktoren:
• De soort komt nog maar in drie gebieden met zekerheid voor.
• Alleen in een van deze gebieden, de Weerribben, is het aantal

voortplantingslocaties hoog genoeg om van een duurzame popula- [ 41
tie te kunnen spreken.

• De vlinder is voor zijn voortplanting afhankelijk van enkele
successiestadia van de verlanding. Tegenwoordig zijn dit vooral
veenmosrietlanden, vroeger ook zeggenmoerassen en kruidenrijke
ruigten. Door de natuurlijke ontwikkeling worden deze vegetaties
na hooguit enkele tientallen jaren ongeschikt voor de grote vuur
vlinder. Er moeten dan weer nieuwe verlandingsstadia gecreeerd
worden.

• Door de veranderde waterkwaliteit en waterhuishouding komt
verlanding op dit moment vaak slecht op gang. Dit kan op de wat
langere termijn tot een te klein aanbod aan geschikte verlandings
stadia leiden.

• De ondersoort batava komt buiten ons land niet voor. Nederland

draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van
deze ondersoort van de grote vuurvlinder.

Doelstelling
Doelstelling van dit beschermingsplan is de kansen op het duurzaam en
zelfstandig voortbestaan van de grote vuurvlinder in ons land belangrijk
te vergroten door een aantal maatregelen.
Uitvoering van deze maatregelen is gericht op versterking van de
Nederlandse populatie van de grote vuurvlinder. Ze kunnen geconcreti-
seerd worden tot:

• op korte termijn (de komende 5-10 jaar) versterking van de popula-
ties in de Weerribben, Wieden en Rottige Meenthe door voorzichtig
en nauwgezet beheer. Het aantal voortplantingslocaties moet stijgen
tot minimaal twintig in de Weerribben, vijftien in en rond de Wieden
en tien in de Rottige Meenthe. In alle deelgebieden moeten stabiele
deelpopulaties aanwezig zijn.

•  snel starten (binnen vijf jaar) van maatregelen die op middenlange
termijn (10-30 jaar) zullen leiden tot:

►  de ontwikkeling van nieuw habitat in en rond Weerribben, Wieden,
Rottige Meenthe en Bancopolder.

►  een ruimere verspreiding van de grote vuurvlinder, met name in
Friesland. Hier is een groot aantal laagveenmoerassen aanwezig
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waar zich een populatie zou kunnen vestigen. Voorwaarde voor de
vestiging is uiteraard dat de geschikte vegetatietypen over vrij grote
oppervlakten aanwezig zijn. Goede potenties zijn op langere termijn
aanwezig in en rond de Deelen, Brandemeer, Bancopolder,
Makkumerwaard, Oosterschar, Oude Venen en Olde Maten.

Hierdoor zal de Nederlandse populatie van de grote vuurvlinder beter
bestand zijn tegen mogelijke catastrofes dan de huidige kleine popula-
ties die afhankelijk zijn van een beperkt aantal terreinen.

Maatregelen
Om de doelstellingen te realiseren zuilen de volgende acties worden
uitgevoerd:
•  Jaarlijks bezoek aan alle vindplaatsen van de grote vuurvlinder.

Tijdens het bezoek zal samen met de beheerder het terrein bekeken
worden, problemen doorgesproken en monitoringactiviteiten
geevalueerd.

• Gebiedsdekkende inventarisatie rietlanden met waterzuring en
grote vuurvlinder in de Weerribben, Wieden en Rottige Meenthe.

^2 1 • Opstellen, uitvoeren, begeleiden, monitoren en evalueren kleinscha-
lig hydro-ecologisch herstelproject vuurvlinderbiotoop in de Weer
ribben en Wieden.

• Opstellen ontzuringsplan en uitvoering herstel voortplantings-
percelen in de Rottige Meenthe.

• Ontwikkelen en opstellen hydro-ecologisch effectvoorspellings-
model grote vuurvlinder.

• Opzetten vervolg monitoringplan grote vuurvlinder door vrijwilli-
gers en met beheerders.

• Maken tentoonstelling over Soortbescherming grote vuurvlinder in
Overijssel en Friesland.

• Vervaardigen brochure (inclusief waarnemingskaart) over de ecolo-
gie en de bescherming van de grote vuurvlinder in Overijssel en
Friesland voor bewoners, recreanten en bezoekers van laagveen-
moerassen.

• Opstellen en uitvoeren herstelproject Bancopolder i.s.m It Fryske
Gea (graven van petgaten en greppels gericht op het creeren van
jonge verlandingsvegetaties met waterzuring.




