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Keizersmantel in Eksaarde!
Een nieuwe populatie?

Philippe Van de Velde

Keizersmantels zijn grote oranjezwarte dag-
vlinder die leven in open bossen en bosranden
waar voldoende viooltjes groeien en er bloem-
rijke ruigtes zijn.

Zijn naam heeft hij te danken aan het kleuren-
patroon van paarse, zilverachtige en groene
banen op de onderkant van de achtervleugel:
ze zouden passen voor een keizerlijk gewaad.
Deze vlinder is een sterke vlieger en zeker de
mannetjes hebben de neiging om te gaan zwer-
ven. Dit voorjaar hadden we bovendien
prachtig gunstig weer voor onze dagvlinders.
Het was dan ook niet zo verwonderlijk dat er
tijdens een excursie op 08 juni 2011 in de bos-
sen van het provinciaal domein in Wachtebeke
een mannelijk exemplaar van deze in
Vlaanderen zeer zeldzame soort is waargeno-
men. Elk jaar worden in onze regio wel enkele
zwervende exemplaren gezien 

Op 2 juli 2011 heeft Lou Roelandt nog een
exemplaar gefotografeerd in hetzelfde gebied.
Een mooi ‘vers’ mannelijk exemplaar.
Op 3 juli 2011 was het een zomerse dag en

een uitgelezen moment voor mij om eens te
gaan kijken in het gebied waar deze zeldzame
vlinder daags voordien gezien was.
Ik was dan ook gelukkig dat ik op een open
plek begroeid met bramen een exemplaar met
enkele krachtige vleugelslagen zag voorbijglij-
den. Mijn eerste waarnemingen ooit in onze
regio.

Uiteindelijk zag ik op negen verschillende loca-
ties 10 exemplaren. Op een bepaald moment
zaten er 2 exemplaren dicht bij elkaar op
dezelfde braamstruik langs een mountainbike-
pad. Rekening houdend met het feit dat deze
vlinders wel wat over en weer vliegen denk ik
toch dat er zeker vijf à zes exemplaren aanwe-
zig waren.

Is er nu sprake van een nieuwe popula-
tie? Het is misschien nog te vroeg om die con-
clusie te trekken, maar de omstandigheden in
dit gebied lijken wel heel gunstig te zijn: paden
met zomen, open stukken bos (vooral de oude
populierenbossen met veel windval) en een
vrouwtje(!) op foto.

We kunnen al volop uitkijken naar het vol-
gende vlinderseizoen.

De keizersmantel is een zeer zeldzame dagvlinder waarvan er jaarlijks
enkele zwervers worden gezien. Dat er in Wachtebeke blijkbaar een
mini-populatie huist is dan ook heel bijzonder!         foto P.Van de Velde


