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Opmars van de grote weerschijnvlinder
Philippe Van de Velde
Het is ondertussen van de zomer van 2012 geleden dat in onze regio de eerste niet-gedocumenteerde
waarneming is gedaan van de grote weerschijnvlinder (Apatura Iris) in Berlare in de omgeving van de Maai-
donkbossen. Een jaar later kon deze waarneming fotografisch bevestigd worden. Het enthousiasme was
groot en de weken daarop werd de soort meermaals gespot in Berlare waaronder af en toe twee vechtende
mannetjes. Er werden zelfs activiteiten georganiseerd om rupsen te zoeken op de waardplant boswilg, maar
deze pogingen bleken negatief. Voortplanting in de regio kan tot op heden niet bewezen worden. Her en der
werd er zelfs gefluisterd dat het om gekweekte uitgezette exemplaren zou kunnen gaan.

De daaropvolgende jaren werd de soort telkens
opnieuw gezien in Berlare, maar ook buiten dit
gebied waren er sporadische waarnemingen in
de Schelde- en Durmevallei net als in Buggen-
houtbos. In de zomer van 2017 hadden we zeer
mooi weer tot ongeveer half juli. Toen waren er
in de periode juni-juli een aantal waarnemingen
van de grote weerschijnvlinder op onverwachtse
plaatsen. Er was een vermoeden dat de soort 
in 2017 op zoek is gegaan naar nieuwe geschikte
biotopen.
De voorbije zomer begon de vliegperiode voor
dagvlinders door het aanhoudende mooie en
warme weer opvallend vroeger en dit zowat tot
ongeveer drie weken. Zo ook voor de grote
weerschijnvlinder. De eerste imago’s (volwassen
insect, nvdr.) zijn gezien begin juni 2018. Op 9 juni
verscheen er op de facebookpagina van Isabel
Van Pollaert een foto met de vraag: ‘Welke vlinder
is dit? Ongeveer 6 cm breed met een blauwe schijn
op zijn vleugels.’ 

Isabel had bij haar woning in de Vette Meerschbos in Eksaarde een kersvers mannetje van de grote weer-
schijnvlinder gezien, de eerste gedocumenteerde waarneming voor de Moervaartvallei. Het feit dat de
vlinder zo gaaf is, bevestigt het vermoeden dat deze soort reeds in 2017 zijn areaal heeft uitgebreid. De
locatie waar deze vlinder is aangetroffen, maakt deel uit van een aaneengesloten gebied tussen Stekene
en Zaffelare met een afwisselend landschap bestaande uit goed ontwikkelde loofbossen, ruigtes met bos-
wilg, wei- en akkerlanden, en de rivieren Moervaart en Zuidlede. In het gebied beheert vzw Durme er
verschillende reservaten zoals de Fondatie van Boudelo, de Linie en de Eenbes die worden omgevormd
naar meer natuurlijke habitats. Aansluitend op de vindplaats ligt ook het bosreservaat de Heirnisse.Ook
door particuliere eigenaars zoals Isabel worden inspanningen geleverd om hun bos op een ecologische
manier te beheren. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat de grote weerschijnvlinder hier een geschikt
biotoop heeft gevonden. Na deze waarneming is de soort nog gezien in het provinciaal domein Puyen-
broeck en in de omgeving van de natuurgebieden de Linie en de Fondatie van Boudelo. Ook op de locaties
waar de soort de voorgaande jaren voorkwam, waren er opvallend meer waarnemingen. 

Grote weerschijnvlinder fouragerend op drijfmest nabij de Kruiskapel in Eksaarde
begin juni 2018. © Philippe Van de Velde
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De uitbreiding van deze soort is voor onze regio geen alleenstaand gegeven. Overal in Vlaanderen en in
Nederland werd deze soort meer waargenomen en op nieuwe locaties. Dit was zo opvallend dat er ook
vanuit van Natuurpunt een natuurbericht werd over gepost half juni (www.natuurpunt.be/nieuws). De zomer
is nog maar pas voorbij, maar we hebben alweer dagvlinders om het volgende jaar naar uit te kijken. Gaat
de grote weerschijnvlinder zich handhaven in de Moervaartvallei? Zie je er één? Probeer een foto te nemen
en post je waarneming zeker op www.waarnemingen.be.

Mannetje grote weerschijnvlinder begin juni 2018 in
Eksaarde.       © Isabel Van Pollaert

Kaart verspreiding grote weerschijnvlinder in de streek van 2013 tot 2017 (rode bollen) en in 2018 (gele
bollen). © Vzw Durme


