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Inleiding

1.1

Aanleiding en vraagstelling

1

In opdracht van It Fryske Gea en de Bosgroep Noord-Oost Nederland zijn in 2017 vlinders,
libellen en sprinkhanen geïnventariseerd in de Alde Feanen en enkele gebieden rondom de
Feanhoop. Deze inventarisatie is uitgevoerd ten behoeve van de kwaliteitsbepaling van de
terreinen in het kader van de Subsidieregeling Natuur & Landschap (SNL). Daarnaast kunnen
de gegevens dienen voor de evaluatie van in voorgaande jaren uitgevoerde beheer en
natuurontwikkelings-projecten.
De kartering is met name gericht op de soorten die kwalificerend zijn voor de aanwezige SNLpakketten, soorten die op de Rode Lijst zijn vermeld en soorten die opgenomen zijn in de
Habitatrichtlijn. De inventarisatie is uitgevoerd door Altenburg & Wymenga ecologisch
onderzoek bv in samenwerking met vrijwilligers van It Fryske Gea.
In 2018 zijn delen van het gebied op verzoek van de opdrachtgevers opnieuw gekarteerd in
verband met onvoldoende dekking in de zomer van 2017. Het gaat hierbij vooral om de
graslanden van de Oksekop, Noarderkrite, Petgatten de Feanhoop, Kraanlannen, Wolwarren,
Wytse boer, Westersanning, Bûtlân Wiide Ie, Wyldlannen, Laban en de westkant It Eilân. Deze
deelgebieden zijn in 2018 bezocht in de periode half juli tot en met begin augustus. De
resultaten van de inventarisaties in beide jaren worden in deze rapportage gepresenteerd.

1.2

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt een beknopte beschrijving van het onderzochte gebied gegeven, inclusief
de onderzochte beheertypen. De locaties van de gebieden zijn opgenomen in een
overzichtskaart. In hoofdstuk 3 worden de gebruikte inventarisatiemethode en
geïnventariseerde soortgroepen besproken. Daarnaast worden in dit hoofdstuk de data van de
veldbezoeken gegeven en wordt de betrouwbaarheid van de gegevens besproken. In
hoofdstuk 4 volgt een beschrijving van de aangetroffen SNL-soorten en worden deze
besproken. Bijlage 1 geeft een overzicht van alle SNL karteersoorten per beheertype en
aanwezigheid. In bijlage 2 zijn stippenkaarten van de aangetroffen SNL-soorten opgenomen.
Hierin zijn worden naast de resultaten van A&W ook de gegevens van de vrijwilligers
gepresenteerd.
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Figuur 1.1 Overzicht van de onderzochte gebieden.
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2

Onderzochte gebieden

2.1

Alde Feanen

3

Alle onderzochte gebieden tezamen beslaan 2.574 ha, deze zijn weergegeven in figuur 1.1. De
Alde Feanen omvat ca. 2.039 ha en bestaat uit een diverse afwisseling van open water,
moeras, natte graslanden, (gemaaid) rietland, ruigten en moerasbossen. Voor een uitgebreide
gebiedsbeschrijving wordt verwezen naar Rintjema et al. 2001, van Belle et al. 2013 en
Provincie Fryslân (2015). De kern van het gebied ligt voor de boezem en is minder dynamisch
dan de schil van natuurontwikkelingsgebieden die er omheen ligt. Het meeste open water,
moerasbossen en oudere rietlanden liggen in de kern van het gebied. Jonger moeras is vooral
te vinden in de gebieden aan de oostkant. Sinds 2010 zijn er bijvoorbeeld herinrichtingen
uitgevoerd in de gebieden rondom de Fjirtich Mêd, It Wikelslân noard en de Reid om 'e Krite. Er
zijn hier nieuwe watergangen gegraven waardoor nieuw jong moeras is ontstaan. Vooralsnog
bestaan deze gebieden voor een groot deel uit Pitrusruigte in afwisseling met Riet, Rietgras,
Grote lisdodde en ondiep open water. De heringerichte delen zijn echter nog volop in
ontwikkeling en zullen de komende jaren waarschijnlijk nog van karakter veranderen. Aan de
westkant van het gebied bevinden zich voornamelijk graslanden, zowel zomerpolders (Laban,
Wyldlannen) als winterpolders (o.a. de Burd).
In 2015 zijn de werkzaamheden voor het LIFE+ project Booming Business van start gegaan.
Het LIFE+ project geeft invulling aan een groot deel van de afspraken, die gemaakt zijn in het
Natura2000-beheerplan. Het project beoogt de sterke afname van vegetaties van waterriet,
ondergedoken waterplanten, veenmosrietlanden en blauwgraslanden te stoppen. Dit gebeurt
door in voormalige graslandpolders waterrietvegetaties te ontwikkelen door het aanpassen van
het waterbeheer (o.a. tijdelijke droogval). Langs de oostoever van de Grutte Krite is in de winter
van 2015/2016 een nieuwe ondiepe vooroever van stortsteen aangelegd om verdere afkalving
van de oever te voorkomen en een ondiepe zone te ontwikkelen waarin een waterriet kan
ontstaan. Verder worden vegetaties van ondergedoken waterplanten gestimuleerd in petgaten
in een aantal deelgebieden door de fosfaatrijke bovenlaag van de waterbodem te baggeren, in
combinatie met het verminderen van de visstand en het doorspoelen met relatief fosfaatarm
boezemwater. De helderheid van het betreffende water is hierdoor enorm toegenomen, met
plaatselijk zelfs zicht tot op de bodem. Langs de oostzijde van de Wyldlannen zijn veel
wilgenstruwelen en bomen verwijderd. Ook is het helofytenfilter van de Wyldlannen hersteld,
de bomen zijn verwijderd, het rietland is geplagd en er zijn nieuwe watergangen gegraven.
Tijdens deze inventarisatie werden de eerste resultaten van deze LIFE+ maatregelen reeds
zichtbaar. Met name het toegenomen doorzicht van het water is terug te zien in de fraaie
ontwikkeling van de libellenfauna (zie h-4).
In het voorjaar van 2017 is in overleg met It Fryske Gea besloten om het deelgebied Fônejacht
buiten de inventarisatie te houden in verband met mogelijke verstoring van kwetsbare
natuurwaarden.
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Overige gebieden

De Botmar
De Botmar is een klein meer gelegen tussen Goëngahuizen en Soarremoarre, ten noorden van
Aldeboarn. Het meer wordt omzoomd door rietlanden die 's winters gemaaid worden. Aan de
zuidzijde van het gebied bevindt zich een klein stuk moerasbos. Dit gebied beslaat in totaal ca.
59 ha. Aan de zuidoostkant van het meer ligt een strook natuurontwikkeling die rond 2009 is
ingericht. Dit deel bestaat uit moeras met onder meer ondiepe plasjes, grote zeggenvegetaties
en rietland. Tot 2009 waterde het omringende landbouwgebied af op de Botmar. Om de
waterkwaliteit te verbeteren is het meer in 2009 losgekoppeld van het omringende
landbouwwater. Het meer maakt onderdeel uit van het flexibel boezempeilexperiment van it
Wetterskip Fryslân, waarbij het waterpeil 's winters zo hoog mogelijk wordt vastgehouden en 's
zomers op natuurlijke wijze uitzakt.
It Kobbelân & Unlân fan Jelsma
It Kobbelân is een relatief klein reservaat van 18 ha. Het bestaat uit open petgaten en
legakkers met restanten blauwgrasland. De petgaten zijn begroeid met Witte waterlelie en de
Gele plomp. It Unlân fan Jelsma beslaat 12 ha en bestaat uit goed ontwikkelde
blauwgraslanden met stroken moerasbos. De blauwgraslanden behoren tot de best
ontwikkelde van Nederland. Tussen It Kobbelân en het Unlân fan Jelsma is in 2012 een
verbindingsstrook gerealiseerd, waardoor de beide natuurgebieden met elkaar verbonden zijn.
In de verbindingsstrook zijn nieuwe petgaven gegraven en legakkers aangelegd.
De Kraanlannen
De Kraanlannen bestaan uit twee delen. Aan de noordoostzijde bevindt zich een relatief klein
weidevogelgrasland van 30 ha. Het overige deel van 70 ha bestaat uit moeras. Het gebied is in
1997 heringericht als moerasgebied en wordt gekenmerkt door een afwisseling van
waterplassen, petgaten, rietlanden en ruigtes. In het gebied bevindt zich verder een klein
restant schraalgrasland.
Petgatten de Feanhoop
Petgatten de Feanhoop is een complex van onderling verbonden petgaten, met Riet en
bosopslag op de legakkers. Om de petgaten heen liggen enkele percelen vochtig hooi- en
grasland. In 2000 zijn drie nieuwe petgaten gegraven in het gebied, en zijn tevens enkele
watergangen opgeschoond. Het gebied is 57 ha groot.
Bûtlân de Feanhoop
Het Bûtlân de Feanhoop is een klein voormalig boezemgrasland van 8,3 ha, dat in de loop der
jaren veranderd is in een moeras. Het gebiedje ligt net ten westen van het dorp de Feanhoop.
Dit gebied gaat in het zuidwesten over in de Flearbosksleat, dat in deze rapportage tot
hetzelfde gebied is gerekend. De Flearbosksleat is een onderdeel van een natte
verbindingszone. Het bestaat uit een brede grasland kade met parallel daaraan een vaart met
moerasvegetatie van hoofdzakelijk Riet, lisdodde en Liesgras.
Noarderkrite
Direct ten noorden van de Petgaten de Feanhoop ligt de Noarderkrite, een voormalig
boezemgrasland dat nu als vochtig hooiland beheerd wordt. Dit gebied van 19 ha wordt 's
winters geïnundeerd met boezemwater.
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Oksekop
De Oksekop is een boezemgrasland van 14 ha. Verstarring van het boezempeil en wegzijging
van grondwater naar de naastgelegen winterpolder resulteert bij boezemlanden zoals de
Oksekop in maaivelddaling en regenwaterstagnatie. Daardoor zijn grote delen van het hooiland
dikwijls te nat om te worden gehooid. Het gebied bestaat daardoor voor een groot deel uit hoog
overjarig grasland dat deels geïnundeerd is. Op delen daarvan was het ongemaaide gras
platgeslagen en verworden tot iets dat midden houdt tussen een pioniervegetatie en een soort
plas-dras situatie van rottend gras. Aan de oostzijde was in delen van de ontstane plas-dras
situatie een beginnende vermoerassing zichtbaar met dominantie van Liesgras, Gele lis en
Oeverzegge. Op drogere en meer zure delen waren dit met name Hennegras en Zwarte zegge.
2.3

Beheertypen

Tabel 2.1 geeft per gebied een overzicht van de beheertypen waar de insecten zijn
geïnventariseerd. Op verzoek van de opdrachtgevers is ook de rand van het open water
(beheertype Zoete plas) vanaf de oevers gekarteerd. In totaal ging het om 1497,9 ha en ca. 28
km aan oeverlengte. Het beheertype Zoete plas valt buiten deze inventarisatie en wordt door
het Wetterskip gemonitord.
Een deel van de terreinen zijn niet onderzocht omdat voor de desbetreffende beheertypen
geen insectensoorten zijn aangewezen als kwaliteitsindicerende soorten. Het gaat hierbij om
de beheerpakketten zilt- en overstromingsgrasland, ruigteveld, vochtig weidevogelgrasland,
hoog- en laagveenbos en haagbeuken- en essenbos. In totaal is ongeveer 1.498 ha van 2.574
ha van het gehele gebied geïnventariseerd, dat is 58%. Figuur 2.1 geeft de verspreiding van de
onderzochte beheertypen weer.
Tabel 2.1 Onderzocht oppervlak per beheertype, zowel It Fryske Gea als Bosgroep Noord-Oost Nederland, in de Alde
Feanen en de overige gebieden.

Beheertype

Alde Feanen

Overige gebieden

Totaal

N05.01

Moeras

350,0

65,4

415,4

N05.02

Gemaaid rietland

160,5

10,6

171,2

N06.01

Veenmosrietland en moerasheide

84,1

0,9

85,0

N10.01

Nat schraalland

157,3

11,8

169,2

N10.02

Vochtig hooiland

79,8

27,6

107,5

N12.02

Kruiden- en faunarijk grasland

Totaal (ha)
N04.02

Zoete plas oeverlengte in km

311,6

41,4

353,0

1238,1

259,8

1497,9

ca. 15

ca. 13

ca. 28
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Figuur 2.1 Op insecten geïnventariseerde beheertypen in de Alde Feanen en omgeving in 2017.
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3

Methode

3.1

Beschrijving veldwerk

7

De inventarisatie van libellen, vlinders en sprinkhanen is uitgevoerd conform het SNL protocol
opgesteld in de rapportage "Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuurnetwerk en Natura
2000/PAS". Hierbij is het onderzoeksgebied te voet en per boot/kano bezocht en waar mogelijk
is de inventarisatie van de drie soortgroepen gecombineerd. De soorten zijn voornamelijk op
zicht gedetermineerd, aangevuld met waarnemingen verkregen door netvangsten.
Het onderzoeksgebied is middels een raster verdeeld in 100x100 meter hokken. Bij de
uitvoering van het veldwerk is gebruik gemaakt van een mobiele GIS applicatie op een tablet.
Dit wil zeggen dat de gegevens direct in het veld zijn ingewonnen met behulp van een op maat
ingerichte applicatie. Hierin zijn zowel de locatie als de beschrijvende informatie (soort,
geslacht, leeftijd, waarnemer, etc.) digitaal vastgelegd. Door gebruik te maken van vooraf
gedefinieerde keuzelijsten en verplicht in te vullen velden wordt een uniforme dataset
afgedwongen en worden invoerfouten voorkomen. Een andere positieve bijkomstigheid is dat
foto’s van waarnemingen rechtstreeks aan de locatie worden gekoppeld en later eenvoudig zijn
op te roepen.
De waarnemingen zijn met een resolutie van 100x100 meter in het veld genoteerd. Hierbij zijn
de waarnemingen zoveel mogelijk vastgelegd op de locatie waar een soort ook daadwerkelijk
is gezien. Tijdens de uitvoering van het veldwerk bleek het echter praktisch gezien niet altijd
mogelijk om ieder individu op exact de waargenomen locatie in te voeren. Met name in
gebieden waar veel individuen van verschillende soorten aanwezig waren, is hier van
afgeweken. In dit soort gevallen werden individuen geteld en gezamenlijk op één punt
ingevoerd. In de praktijk betekent dit dat meestal enkele individuen, die binnen een afstand van
hoogstens enkele tientallen meters van elkaar aanwezig waren, gezamenlijk zijn ingevoerd. Bij
de kartering is aandacht besteed aan de kansrijke locaties zoals randzones, overgangen en
bijzondere vegetaties.

3.2

Werkwijze

Binnen de SNL-methode dient voor iedere soortgroep 90% van de 100x100 meter hokken
minimaal twee keer te zijn bezocht gedurende een veldseizoen. Voor enkele beheertypen
hebben we een werkwijze op maat gehanteerd, omdat een vlakdekkende inventarisatie
tijdrovend is en weinig oplevert. Daarom is in overleg met de Provincie gekozen voor een
werkwijze waarbij de beschikbare tijd zo efficiënt mogelijk wordt ingezet en dus zoveel mogelijk
waarnemingen oplevert. Grote delen van het onderzochte gebied bestaan uit het beheertype
moeras en gemaaid rietland. Met name voor libellen, maar ook voor dagvlinders en
sprinkhanen, bieden de grotere aaneengesloten oppervlakken weinig tot geen mogelijkheden.
Uit ervaring met eerdere SNL-karteringen blijkt dat de hogere dichtheden aan libellen in deze
gebieden vooral aanwezig zijn langs de petgaten, sloten en oevers. Op deze plekken is meer
tijd geïnvesteerd om een goed beeld te verkrijgen van de aanwezige soorten. In de praktijk
betekende dit dat tijdens de inventarisatie vooral langs de oevers gepeddeld en gelopen wordt.
Hierdoor kon de inventarisatietijd zo efficiënt mogelijk worden ingezet op de meest kansrijke
plekken.
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Voor de graslanden werd een vergelijkbare werkwijze gehanteerd, waarbij de focus op de
perceelranden en slootoevers werd gelegd waar meestal de meerderheid van soorten aan te
treffen zijn. De beschikbare tijd en aandacht werd met name besteed op locaties met bloeiende
nectarplanten. De graslanden zijn daarnaast ook vlakdekkend gekarteerd door deze te
doorkruisen. In veel gevallen leverde dit echter geen of slechts zeer sporadisch relevante
waarnemingen op. Grotere aaneengesloten oppervlaktes van relatief uniform grasland werden
soms deels overgeslagen indien op een representatieve steekproef geen relevante soorten
werden aangetroffen. Deze graslanden waren veelal gedomineerd door Gestreepte witbol en
Grote vossenstaart (bijv. de Burd) of bestonden uit verzurende overstromingsgraslanden met
Moerasstruisgras en Grote wederik (bijv. de Wyldlannen en Laban). Hier werden veelal enkel
Klein geaderd witje, Klein Koolwitje, Atalanta en Dagpauwoog aangetroffen. In de praktijk
betekende dit dat een representatief deel werd afgelopen onder gunstige
weersomstandigheden. De rest van het deelgebied werd in overleg met It Fryske Gea
overgeslagen indien dit geen relevante waarnemingen opleverde (zie fig. 3.1).
Aanvullende kartering in 2018
In 2018 zijn delen van het gebied op verzoek van de opdrachtgevers opnieuw gekarteerd in
verband met onvoldoende dekking in de zomer van 2017. Het ging hierbij vooral om de
graslanden van de Oksekop, Noarderkrite, Petgatten de Feanhoop, Kraanlannen, Wolwarren,
Wytse boer, Westersanning, Bûtlân Wiide Ie, Wyldlannen, Laban en de westkant It Eilân.
Aanvankelijk was deze extra ronde gepland van laatste week juli tot en met de derde week van
augustus, de periode waarin normaliter de derde ronde plaatsvindt. In verband met de extreem
warme en droge zomer van 2018 werd deze ronde uitgevoerd in de periode half juli tot en met
begin augustus.

3.3

Bezoekfrequentie

In figuur 3.1 zijn een aantal gebieden te zien die niet bezocht zijn. Het betreft grotere stukken
open water zoals de Jan Durkspolder, Wytse boer, Reid om 'e Krite, Ierdige mar, it
Meindertswiid, Joekjes jongens ald fean, It Eilân en de Kraanlannen. Daarnaast zijn verspreid
over het gebied hoekjes en puntjes van terreinen niet bezocht, veelal omdat de logische
looproute niet altijd alle punten en randen meeneemt. Bovendien zijn er veel 100x100 meter
vakken waarvan slechts een klein deel in het te karteren gebied valt, vaak bijvoorbeeld alleen
de punt of de randen van het vak. It Krukkelân werd niet bezocht omdat dit deelgebied door
vrijwilliger Henk van der Berg geïnventariseerd is. De Fônejacht en de vuilstort van de Ald
Dwinger konden niet bezocht worden, omdat beide terreinen niet toegankelijk waren.

Tabel 3.1 Bezoekfrequentie.

bezoeken
0

# hm-hokken
338

% hm-hokken
14 %

1

847

34 %

2 -3

1302

52 %

Totaal

2487

100 %
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Figuur 3.1 Bezoekfrequentie van A&W-medewerkers in Alde Feanen en overige gebieden in 2017 en 2018.
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Het grootste deel van het terrein is twee tot vier keer bezocht. De terreindelen die eenmaal
bezocht zijn, zijn grotendeels gedurende de eerste inventarisatieronde van begin mei tot half
juni bezocht. Deze periode is verreweg de belangrijkste periode voor de soorten die in dit
gebied geïnventariseerd moeten worden. De kaart in figuur 3.1 laat zien dat het oostelijk deel
van de Alde Feanen, Fjirtich mêd, It Wikelslân en Reid om 'e Krite het meest bezocht is. Dit is
enerzijds omdat deze gebieden het gemakkelijkst bereikbaar zijn en er dus snel een kort
veldbezoek kan worden gebracht als de weersomstandigheden zich daar voor lenen. Maar
anderzijds zijn deze gebieden juist veel bezocht, omdat deze met name voor libellen belangrijk
zijn en er veel soorten aanwezig zijn. In tabel 3.1 is de bezoekfrequentie weergegeven. Om
bovenstaande redenen ligt het percentage hectareblokken dat minimaal tweemaal bezocht is
lager dan de voorgeschreven 90%.

3.4

Onderzochte soorten

Tijdens het veldwerk lag de focus op de inventarisatie van SNL karteersoorten en Rode Lijst
soorten. Bijlage 1 geeft een overzicht van karteersoorten per SNL beheertype. Op het verzoek
van It Fryske Gea werd in de graslanden specifiek aandacht besteed aan enkele minder
algemene typische graslandsoorten. Dit waren Oranjetipje, Icarusblauwtje, Oranje zandoogje,
Bont zandoogje, Koevinkje en Kleine vuurvlinder. Al deze soorten (SNL-soorten, Rode Lijst
soorten en aanvullende aandachtssoorten) werden overal binnen het onderzoeksgebied
gekarteerd, onafhankelijk van het betreffende beheertype ter plaatse.

3.5

Weersomstandigheden

Weer 2017
Het weer is in het voorjaar en zomer sterk van invloed op de activiteit van libellen en
dagvlinders en daardoor ook op de kwaliteit van de inventarisatie. Harde wind, neerslag en
lage temperaturen zijn hierbij belemmerende factoren. Na een slappe winter begon het
voorjaar in april 2017 zacht en droog. De tweede helft en het begin van mei waren echter guur
en ronduit koud. Daarna, toen de inventarisatie startte, werd het echter heerlijk voorjaarsweer
met hoge temperaturen en rustig weer. Dit rustige, droge en warme weer zette aanvankelijk
door in de zomer. Juni was zeer warm, droog en zonnig. In juli werd het weer echter
wisselvalliger, met aanvankelijk nog wel hoge temperaturen, maar ook met veel onweer en
regen. Tussen de onstuimige perioden door was het echter gunstig weer. Augustus verliep
minder zomers, het was koel en wisselvallig. Naar het einde van augustus knapte het weer wat
op en werden weer zomerse temperaturen geregistreerd. Over het algemeen kan worden
geconstateerd dat de weersomstandigheden op de karteerdagen goed waren en de invloed
hiervan op de resultaten beperkt was. Vooral tijdens het late voorjaar cq. vroege zomer, de
vliegtijd van vele kwaliteitsbepalende soorten, was het weer gedurende langere perioden zeer
geschikt voor de inventarisatie.
Weer 2018
De start van het voorjaar was aanvankelijk zeer koud en zelfs winters. De hele maand april was
zacht, zonnig en er stond weinig wind. Ook de meimaand die er op volgde, was zeer warm en
zonnig, zelfs de warmste meimaand ooit gemeten. Vooral tegen het einde van de maand werd
het zeer warm, met temperaturen tot wel 30 graden. Juni kende een afwisseling van langdurig
zomers hogedrukweer en korte wisselvallige perioden met temperaturen rond of iets onder de
normale waarden. Vrijwel de gehele maand juli was het onder invloed van hogedrukgebieden
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zonnig zomerweer met hoge temperaturen. De eerste week van augustus zette de hitte van het
einde van juli voort. Pas in de laatste week van augustus werd het koeler.
De zomer van 2018 was extreem droog en de warmste zomer sinds minimaal 1706. Dit had
zijn weerslag op veel insectensoorten, veel soorten vlogen eerder dan gebruikelijk. Hoewel
dagvlinders uitgesproken liefhebbers van warm zomerweer zijn, bestond de indruk dat veel
dagvlindersoorten zeer te lijden hadden van de droogte (www.naturetoday.com).
Tabel 3.2 Overzicht van het weer op de data waarop de veldbezoeken werden uitgevoerd (op enkele dagen werd door
meerdere waarnemers tegelijk geïnventariseerd).

Ronde

Datum

Temp.

Wind

% zon

Ronde

Datum

Temp.

Wind

% zon

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3

29-04-2017
11-05-2017
16-05-2017
17-05-2017
22-05-2017
23-05-2017
26-05-2017
29-05-2017
31-05-2017
01-06-2017
02-06-2017
05-06-2017
13-06-2017
14-06-2017
15-06-2017
21-06-2017
22-06-2017
06-07-2017
07-07-2017

11,2
20,9
24,0
28,0
23,9
18,5
22,8
23,3
17,9
21,2
24,6
20,7
18,2
22,0
26,7
24,2
25,8
23,7
24,5

2
3
3
2
2
3
3
3
3
2
2
3
3
2
3
2
4
2
2

75
91
25
38
77
54
84
52
88
87
84
36
59
74
57
84
32
45
34

3
3

18-07-2017

22,0
29,2
22,5
22,8
18,6
19,3
20,7
22,2
26,0
26,5
26,6
24,8
30,8
28,0
34,8
26,5
24,4
25,3
25,1

3
3
2
2
3
2
2
2
2
3
2
2
1
3
2
2
2
1
2

79
45
21
55
47
71
78
11
68
74
68
67
85
66
77
25
47
74
50

3.6

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

19-07-2017
15-08-2017
16-08-2017
19-08-2017
21-08-2017
22-08-2017
26-08-2017
29-08-2017
17-07-2018
21-07-2018
22-07-2018
24-07-2018
25-07-2018
26-07-2018
29-07-2018
31-07-2018
01-08-2018
04-08-2018

Gegevens vrijwilligers

De gegevens van de vrijwilligers zijn door het It Fryske Gea verzameld. In onderstaand
overzicht is aangegeven welke gebieden door welke personen zijn geïnventariseerd.






Henk van der Berg - Fjirtich Mêd, Reid om 'e Krite, Wikelslân en Prikwei
Jan Tuinstra & Jitske Wedman - Fjirtich Mêd en Reid om 'e Krite
Jan de Boer - Graslanden ten oosten van de Jan Durkspolder en Ulân fan Jelsma
Tjibbe de Jong - losse waarnemingen

De gegevens zijn opgenomen in deze rapportage.
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4

Resultaten 2017 en 2018

4.1

Alde Feanen

In totaal zijn tijdens de inventarisatie in de Alde Feanen 21 soorten dagvlinders, 32 soorten
libellen en waterjuffers en zeven soorten sprinkhanen waargenomen.
Tabel 4.1. Overzicht van waargenomen soorten in de gekarteerde gebieden van de Alde Feanen in 2017 en 2018 door
A&W en vrijwilligers (vetgedrukt betreft SNL soorten).

Soort

Aantal
Aantal
waarnemingen exemplaren Soort

Dagvlinders
Argusvlinder

Aantal
Aantal
waarnemingen exemplaren

Libellen
1

1 Azuurwaterjuffer

3

3

Atalanta

67

78 Blauwe glazenmaker

10

16

Bont zandoogje

15

22 Bloedrode heidelibel

22

28

Boomblauwtje

1

1 Bruine glazenmaker

65

125

Bruin zandoogje

1

1

Citroenvlinder

100
17

21 Bruinrode heidelibel

18

44

Dagpauwoog

53

75 Gevlekte witsnuitlibel

31

32

Distelvlinder

17

23 Gewone oeverlibel

282

1069

60

271

Groot dikkopje

6

Groot koolwitje

21

601 Bruine korenbout

9 Gewone pantserjuffer

122

138

Hooibeestje

2

2 Groene glazenmaker

46

67

Icarusblauwtje

2

2 Grote keizerlibel

44

46

540 Grote roodoogjuffer

170

2620

113 Houtpantserjuffer

7

40

265 Kleine roodoogjuffer

8

37

118

2886

6

6

44

75

6

6

1

1

55

105

Steenrode heidelibel

54

378

Variabele waterjuffer

197

7987

237

1686

474

895

9

9

57

142

Klein geaderd witje
Klein koolwitje
Kleine vos
Kleine vuurvlinder

113
60
114
12

23 Glassnijder

14 Lantaarntje

Koevinkje

1

1 Noordse witsnuitlibel

Landkaartje

7

9 Paardenbijter

Oranjetipje
Zwartsprietdikkopje
Oranje zandoogje

4
60
8

Sprinkhanen
Bruine sprinkhaan

44

Gewoon spitskopje

7

Grote groene sabelsprinkhaan

1

4 Platbuik
125 Sierlijke witsnuitlibel
9 Smaragdlibel

265 Viervlek
30 Vroege glazenmaker
1 Vuurjuffer

Kustsprinkhaan

67

863 Vuurlibel

Moerassprinkhaan

26

128 Weidebeekjuffer

1

1

Ratelaar

1

1 Watersnuffel

2

3

Wekkertje

15

42

495

Zwervende heidelibel

1

1

Tengere grasjuffer

2

4

173 Zwarte heidelibel

A&W-rapport 2409 Vlinders, libellen en sprinkhanen van de Alde Feanen en omgeving in 2017

13

Dagvlinders
In het gebied zijn 21 soorten dagvlinders waargenomen, vijf daarvan zijn SNL
kwaliteitsbepalende soorten (tabel 4.1). Dit zijn Argusvlinder, Bruin zandoogje, Groot dikkopje,
Zwartspriedikkopje en Hooibeestje. Van Argusvlinder en Hooibeestje zijn slechts één resp.
twee exemplaren waargenomen. Dit geeft aan dat deze beide soorten inmiddels, zelfs in
natuurgebieden zoals de Alde Feanen, steeds zeldzamer worden. De beide Hooibeestjes zijn
door Jan Tuinstra en Jitske Wedman waargenomen in de Fjirtich Mêd. De enige waargenomen
Argusvlinder is gezien langs de Earnesleat in It Wikelslân. De afname van deze soort hangt
sterk samen met de afname van het areaal en de kwaliteit van kruidenrijk grasland, waarbij ook
het beperkte nectaraanbod in het weidelandschap een rol speelt. Verrijking, verzuring (o.m.
stikstofdepositie), verdroging en daardoor verslechterde vegetatiestructuur spelen
waarschijnlijk een grote rol in het verdwijnen van vele soorten dagvlinders uit de graslanden
(Stip et al. 2014). Ook de typische graslandvlinders waarvoor extra aandacht werd gevraagd
tijdens de inventarisaties, zoals Oranjetipje, Kleine vuurvlinder en Icarusblauwtje hebben hier
waarschijnlijk van te lijden. Deze soorten werden slechts spaarzaam waargenomen met resp.
4, 14 en 2 waargenomen exemplaren.
Er zijn in 2017 lage aantallen dagvlinders waargenomen, zelfs de algemenere soorten zijn
weinig aangetroffen. Mede daarom is in 2018 een aanvullende kartering uitgevoerd in enkele
deelgebieden die in 2017 onvoldoende waren bezocht, zie §3.2. Dit heeft echter geen (extra)
waarnemingen van schaarsere dagvlindersoorten opgeleverd in de Alde Feanen. Er werden
tijdens de aanvullende kartering in 2018 in de onderzochte gebieden negen soorten
dagvlinders waargenomen, dit zijn Atalanta (3), Bruin zandoogje (8), Dagpauwoog (17),
Distelvlinder (4), Groot koolwitje (1), Klein geaderd witje (9), Klein koolwitje (26), Kleine vos
(18) en Zwartsprietdikkopje (1). Hiervan zijn alleen Bruin zandoogje en Zwartsprietdikkopje
SNL kwaliteitsbepalende soorten. Het Zwartsprietdikkopje werd waargenomen in de wegberm
van de Koaidyk. De Bruin zandoogjes werden waargenomen bij de Lytse Mear, Wytse Boer en
op It Eilân.
Kleine vos, Zwartsprietdikkopje, Klein koolwitje, Atalanta en Dagpauwoog zijn vrij algemeen.
Van de 15 overige soorten zijn minder dan 25 exemplaren gezien. Hiervan is
Zwartsprietdikkopje de meest kritische, deze is beperkt tot de gebieden ten noorden van
Earnewâld, It Japkelân en Hokkes Aldfean en de Rengerspôle. Hier is ook het biotoop van de
soort te vinden; graslanden en ruigten met overjarige grassen en nectarrijke kruiden. Vaak
langs bosranden (Vlindernet). Het is opmerkelijk dat de Zwartsprietdikkopjes niet in de
Wolwarren zijn waargenomen, ogenschijnlijk lijkt het biotoop daar wel aanwezig te zijn.
Zwartsprietdikkopjes overwinteren als eitje op 15 tot 20 cm hoogte in de bladschede van een
breedbladige grassoort, mogelijk is de Wolwarren 's winters te nat om te overwinteren.
In aantallen zijn Bruin zandoogje en Klein geaderd witje de meest talrijke soorten. Bij de
verspreiding van het Bruin zandoogje valt op dat deze over grote delen van de Alde Feanen
afwezig is. Op de Wyldlannen en Laban is de afwezigheid van Bruin zandoogjes te verklaren
doordat deze zomerpolders 's winters geïnundeerd zijn. Bruin zandoogjes overwinteren als
halfvolgroeide rups onderin de vegetatie (www.vlindernet.nl) en kunnen derhalve niet in
zomerpolders overleven. Op de Burd, een winterpolder, is het echter zeer opvallend dat Bruin
zandoogjes afwezig zijn. Ondanks gerichte inventarisatie in de juiste periode werden deze daar
niet aangetroffen. Het beheer is er gericht op weidevogels, in weidevogelgebieden gaan
graslanden doorgaans kort de winter in en worden deze zeer vochtig gehouden. Mogelijk laat
de combinatie van 's winters egaal kort gras met zeer hoge vochtigheid, met waterpeilen tot op
maaiveld, te weinig ruimte om te overwinteren. De Burd kan mogelijk geschikt leefgebied voor
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Bruin zandoogjes worden door op drogere delen van het terrein 's winters meer
vegetatiestructuur te bieden in de vorm van enkele ongemaaide of extensief beweide delen.

Foto 4.1. De meeste graslanden die rond 15 juni gemaaid worden (lb + rb) bieden in juli en augustus weinig
mogelijkheden voor dagvlinders. In zomerpolders zoals de Wyldlannen (lo) zijn ook ongemaaide percelen vaak weinig
geschikt. Ongemaaide stroken (ro) bieden echter goed biotoop voor Moerassprinkhaan.

Libellen
Over de libellen in de Alde Feanen is een veel positiever verhaal te vertellen dan over
dagvlinders. Door verbeterde waterkwaliteit zijn veel soorten in aantal en verspreiding
toegenomen en zijn bovendien een aantal nieuwe soorten in het gebied waargenomen. Er
werden in totaal maar liefst 31 soorten libellen en juffers waargenomen in het gebied,
waaronder enkele zeldzame soorten (tabel 4.1).
Het meest opmerkelijk was de waarneming van de Sierlijke witsnuitlibel, deze werd nog niet
eerder waargenomen in het gebied. De soort geldt als echte laagveenspecialist die hoge eisen
stelt aan waterkwaliteit en -vegetatie. Op 14 juni werd slechts één mannetje waargenomen
boven een voor de soort zeer geschikt petgat in de 15-Mêd. Sierlijke witsnuitlibellen zijn sinds
2010 bezig met een opmars vanuit populaties in de kop van Overijssel. In 2016 werd een
eerste Friese populatie ontdekt in de Brandemeer. In 2017 volgde kolonisatie van de
Lindevallei. Er werden in 2017 aanzienlijke aantallen Sierlijke witsnuitlibellen waargenomen in
de bekende populaties. Het is bij meerdere libellensoorten bekend dat individuen meer
zwerfgedrag gaan vertonen in jaren met hogere aantallen imago's, mogelijk verklaart dit de
waarneming van deze Sierlijke witsnuitlibel in de Alde Feanen. Er zijn geen vrouwelijke dieren
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en dus geen voortplanting waargenomen, de vrouwtjes van witsnuitlibellen laten zich echter
minder gemakkelijk zien en dus zal de toekomst moeten uitwijzen of (en wanneer) een
permanente populatie zich in de Alde Feanen zal vestigen.

Foto 4.2 De locatie waar de Sierlijke witsnuitlibel werd waargenomen,14 juli 2017.

Niet minder opmerkelijk is de populatie Vuurlibellen in de Alde Feanen. Er waren eerder reeds
enkele keren Vuurlibellen waargenomen in het gebied. Ook waren er vermoedens van
voortplanting, gezien de vondst van een vrij jong vrouwtje Vuurlibel op de Hoannekrite op 5 juli
2007 (de Boer et al. 2014 & Jellema 2011). Maar tot dusverre was er nog geen sprake van een
stevige voortplantende populatie. Op 2 juni werden minimaal 33 vers uitgeslopen Vuurlibellen
waargenomen langs de petgaten van It Izakswiid. Op 14 juni werden verspreid over It Izakswiid
en de 15-Mêd in totaal naar schatting 400-500 exemplaren waargenomen. Ook verder buiten
deze gebieden werden in de loop van het seizoen verschillende Vuurlibellen waargenomen,
zelfs tot aan de omgeving van de Fônejacht toe. Zo werden op 21 juni werden één mannetje en
twee vrouwtjes waargenomen in de Fjirtich mêd door Henk van der Berg en op 6 juli werd een
mannetje waargenomen bij Tusken Sleatten. Mogelijk zijn hierdoor vanuit It Izakswiid en de 15Mêd meerdere deelpopulaties gevestigd verspreid over het gebied. In it Wikelslân werd in 2017
al vroeg in het seizoen een niet-uitgekleurd exemplaar waargenomen, door Erwin Walstra op 5
juni. Het is onduidelijk of dit exemplaar in it Wikelslân is uitgeslopen of dat deze kort na
uitsluipen is gaan zwerven en hier terecht is gekomen. Vuurlibellen hebben in Nederland een
voorkeur voor rijk begroeide, snel opwarmende, heldere wateren (de Boer et al. 2014). De
betreffende gebieden komen goed overeen met deze beschrijving. Met name het water van It
Izakswiid is in recente jaren kraakhelder geworden. Naar verwachting gaan Vuurlibellen door
de uitvoering van het LIFE+-project Booming Buisiness een gouden toekomst tegemoet in de
Alde Feanen.
Al sinds eind jaren negentig bevindt zich een toenemende populatie Bruine korenbouten in
zuidoost Fryslân, die zich gestaag naar het noorden toe uitbreid. Al jaren wordt verwacht dat de
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soort zich vroeg of laat in de Alde Feanen zal gaan vestigen. In 2009 werd door Marc Maas
een mannetje waargenomen in it Skrôme Lân en in 2011 werd door Jacob Bosma een vrij vers
exemplaar waargenomen in it Wikelslân. In 2017 werd opnieuw een Bruine korenbout
waargenomen in de Alde Feanen. Henk van der Berg zag zeker één vrouwtje in Reid om 'e
Krite. Mogelijk werd door hem ook een mannetje gezien, maar die liet zich echter niet goed
genoeg bekijken om daar zeker van te zijn.

Foto 4.3 Twee voorbeelden van typisch biotoop voor Gevlekte witsnuitlibel. Links de bermsloot langs de It Wikelslân
Noard op 26 mei 2017, rechts een deel van de Koningspet in de Fjirtich Mêd Súd op 6 juni 2017.

Gevlekte witsnuitlibellen werden op enkele nieuwe locaties ontdekt, ondermeer in de
Wolwarren en It Wikelslân Noard. Ook in de Fjirtich Mêd werden enkele kleine petgaten aan de
zuidkant als nieuwe vlieglocaties vastgesteld. Gezien de korte inventarisatieperiode is er een
redelijk grote kans dat er ondanks gericht zoeken nog één of enkele locaties onontdekt zijn
gebleven. Zo ogen de petgaten in het Barfjild zeer geschikt voor deze soort, maar werd deze
daar niet gevonden ondanks twee gerichte bezoeken in de optimale periode. In het
'kerngebied' van de Gevlekte witsnuitlibellen in It Wikelslân leken de aantallen in 2017 echter
lager dan in voorgaande jaren. Dat geldt ook voor de aantallen op de Ulekrite en it Japkelân.
Ook Noordse witsnuitlibellen waren, eveneens in It Wikelslân, in 2017 maar zeer spaarzaam
aanwezig.
Er zijn in 2017 weinig Groene glazenmakers waargenomen in het gebied. Ook ontbreken
waarnemingen op een aantal bekende locaties uit het recente verleden. Het vermoeden
bestaat daarom dat het aantal Groene glazenmakers in het gebied minder hoog was dan in
andere jaren. Of er werkelijk sprake is van een afnemende trend of dat 2017 slechts een
'mager jaar' voor Groene glazenmakers was, zal uit analyse van monitoringsroute's moeten
blijken. Om subtiele verschillen in talrijkheid van een soort te detecteren is de SNL-methode
minder geschikt dan monitoringsroute's. Mogelijk geeft een analyse van de monitoringsroute's
duidelijkheid over een eventuele afname van Groene glazenmakers.
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Eind mei zag Tjibbe de Jong een Weidebeekjuffer waargenomen in de Jan Durkspolder. Voor
zover bekend is dit pas de tweede waarneming van de soort in het gebied. Op 8 juli 2005 werd,
eveneens door Tjibbe de Jong, een Weidebeekjuffer ontdekt op de Ald Dwinger (Jellema
2011). Hoewel de Alde Feanen geen typisch biotoop voor de soort vormt, is het niet
ondenkbaar dat zich op termijn een populatie van deze toenemende soort zal vestigen.
Voorlopig lijkt het echter om zwervende individuen te gaan.
Op 6 juli werd een mannetje Zwervende heidelibel waargenomen in de graslanden van de
Headams kampen. Het betreft de tweede waarneming van een Zwervende heidelibel in de
Alde Feanen. Rond 2010 werd door Henk van der Berg een exemplaar waargenomen in it
Wikelslân. Zwervende heidelibellen zijn in Nederland in opmars en breiden de laatste jaren uit
richting het noorden. Het voorkeursbiotoop van de Zwervende heidelibel (spaarzaam
begroeide, ondiepe, zandige oeverranden, dikwijls pionierssituaties in open gebieden) is niet
typisch voor de Alde Feanen en omgeving. Voorlopig zal het daarom vooral zwervende
exemplaren betreffen en dat past de Zwervende heidelibel best.
Er zijn vier soorten libellen niet waargenomen in 2017 die in eerdere jaren wel in de Alde
Feanen zijn gezien. Dit betreft Zwervende pantserjuffer, Metaalglanslibel, Geelvlekheidelibel en
Bruinrode heidelibel. Zowel Zwervende panterjuffer als Geelvlekheidelibel zijn soorten die in
sommige jaren veel aanwezig zijn en dan kunnen uitzwerven over gebieden zoals de Alde
Feanen. Metaalglanslibel en Bruinrode heidelibel zijn beide soorten die normaliter schaars in
het gebied aanwezig zijn, het is mogelijk dat deze soorten gemist zijn doordat er geen
specifieke aandacht aan besteed is.
Sprinkhanen
Er werden vijf soorten sprinkhanen waargenomen in de Alde Feanen. Dit zijn Bruine
sprinkhaan, Gewoon spitskopje, Kustsprinkhaan, Moerassprinkhaan en Wekkertje. Dit is
waarschijnlijk geen uitputtende lijst, omdat tijdens de inventarisatie alleen specifiek aandacht
werd besteed aan de Moerassprinkhaan en Zompsprinkhaan.
Moerassprinkhanen werden tijdens deze inventarisatie gevonden op schrale graslanden in de
Kraanlannen, Hoannekrite, Princehôf, Fjirtich Mêd Súd en in de Reid om 'e Krite. Tijdens de
aanvullende kartering in 2018 werden Moerassprinkhanen ook op de Wyldlannen ineens talrijk
aangetroffen. Het betreft de eerste waarnemingen van Moerassprinkhanen in de onderzochte
gebieden. In 2014 en 2015 werden Moerassprinkhanen aangetroffen in de Atsma's polder ten
oosten van de Burgumermar en in 2015 werd langs it Alddjip ten westen van Nij Beets een
Moerassprinkhaan waargenomen (waarneming.nl en NDFF). Verder ontbreken waarnemingen
van de soort in de ruime omgeving. De onderzochte gebieden zijn dus recent gekoloniseerd
door de Moerassprinkhaan. Mogelijk heeft de soort zich vanuit de natuurgebieden rondom
Beetsterzwaag via it Alddjip verspreid richting Kraanlannen en Alde Feanen.
De overige waargenomen soorten sprinkhanen komen min of meer algemeen voor in de wijde
omgeving van de onderzochte gebieden.

4.2

Overige gebieden

Tabel 4.2 geeft overzicht van alle waargenomen dagvlinders, libellen en sprinkhanen in de
overige onderzochte gebieden. In totaal werden 20 soorten dagvlinders, 18 soorten libellen en
zeven soorten sprinkhanen waargenomen. Het is opvallend dat er meer soorten vlinders zijn
waargenomen dan libellen, terwijl dit in de Alde Feanen duidelijk andersom is. Ook zijn van een
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aantal zeldzamere vlindersoorten duidelijk meer individuen gezien in de overige gebieden dan
in de Alde Feanen.
Tabel 4.2. Overzicht van waargenomen soorten in de overige gekarteerde gebieden in 2017 door A&W en vrijwilligers
(vetgedrukt betreft SNL soorten).

Soort

Aantal
Aantal
waarnemingen exemplaren Soort

Dagvlinders

Aantal
Aantal
waarnemingen exemplaren

Libellen

Argusvlinder

13

17 Bloedrode heidelibel

2

3

Atalanta

41

50 Bruinrode heidelibel

3

17

Bont zandoogje

10

13 Bruine korenbout

1

1

Bruin zandoogje

42

143 Bruine glazenmaker

4

4

Citroenvlinder

2

2 Gewone oeverlibel

74

705

Dagpauwoog

26

48 Gewone pantserjuffer

2

20

Distelvlinder

25

55 Glassnijder

23

30

Groot dikkopje

1

1 Groene glazenmaker

3

3

Groot koolwitje

6

8 Grote keizerlibel

4

7

Geelsprietdikkopje

1

1 Grote roodoogjuffer

31

368

Gehakkelde aurelia

1

1 Kleine roodoogjuffer

3

4

Icarusblauwtje

2

2 Lantaarntje

37

291

Klein geaderd witje

27

243 Paardenbijter

3

230

Klein koolwitje

15

51

1378

Kleine vos

83

15

85

Kleine vuurvlinder

10

31 Variabele waterjuffer
292 Viervlek

65

160

Koevinkje

2

11 Vroege glazenmaker
2 Vuurjuffer

3

3

Landkaartje

1

1 Vuurlibel

4

4

Oranjetipje

2

2

Zwartsprietdikkopje

3

7 Sprinkhanen
62

968

1

1

Kustsprinkhaan

38

565

Moerassprinkhaan

11

92

Ratelaar

6

6

Snortikker

1

1

Wekkertje

7

29

Bruine sprinkhaan
Grote gr. sabelsprinkhaan

Dagvlinders
Er werden in de overige gebieden in totaal 19 soorten dagvlinders waargenomen, vijf daarvan
zijn kwaliteitsbepalende soorten. Dit zijn Argusvlinder, Bruin zandoogje, Groot dikkopje,
Geelsprietdikkopje en Zwartsprietdikkopje. Opvallend is dat er in deze gebieden in 2017 negen
Argusvlinders zijn waargenomen. In 2018 werden tijdens de aanvullende kartering nog eens
acht Argusvlinders waargenomen. Ten opzichte de waarnemingen in de Alde Feanen is dat
relatief veel. Zes Argusvlinder werden in 2017 waargenomen in it Unlân fan Jelsma en it
Kobbelân. Dit past bij het beeld dat Argusvlinders vooral gedijen bij bloem- en soortenrijke
graslanden. Ook in 2016 zag Jan de Boer in het Unlân fan Jelsma vijf Argusvlinders in deze
gebieden. De verspreidingskaart van de Argusvlinder in bijlage 2 laat zien dat de soort vooral
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voorkomt in de gebieden ten zuiden van de Wiide Ie. Veel van de Argusvlinders werden
waargenomen op de diverse kaden die hier aanwezig zijn. Dit kan verschillende, elkaar
aanvullende, oorzaken hebben. De veelal oost-west lopende kaden hebben één zijde die op
het zuiden geëxponeerd is en daardoor een relatief warm microklimaat bezitten. Verder worden
delen van de kaden intensief begraasd door schapen, waardoor soms kale, snel opwarmende
plekken ontstaan. Ook staan er vaak Speerdistels en groepen Akkerdistels, goede
nectarplanten waarop de Argusvlinders regelmatig waargenomen zijn. Daarnaast is het
mogelijk dat Argusvlinders in deze gebieden beter stand houden door de aanwezigheid van
een dunne kleiige bovenlaag. Mogelijk geeft de aanwezigheid van een kleifractie in de
bovenlaag van de veenbodem een betere buffering tegen de verzuring. Dit past in het beeld
dat Argusvlinders in de afgelopen jaren zijn verdwenen van de hogere zandgronden en
tegenwoordig vrijwel beperkt zijn tot de kleigebieden en de duinen.

Foto 4.4. De ruigere kaden rondom natuurgebieden vormen voor dagvlinders een goed biotoop. Op deze locatie
werden enkele Argusvlinders, Distelvlinders en eiafzet van Kleine vuurvlinder waargenomen.

Van Groot dikkopje en Geelsprietdikkopje werden elk één exemplaar waargenomen, resp. in it
Unlân fan Jelsma en de Kraanlannen. Het Zwartsprietdikkopje werd alleen nabij de Botmar, it
Unlân fan Jelsma en langs de Petgatten de Feanhoop waargenomen. Het is opvallend dat
deze niet vaker is waargenomen. Het Bruin zandoogje was talrijk op de kade aan de zuidzijde
van it Eilân, aan de noordzijde werd deze niet aangetroffen. De kade aan de zuidkant is meer
beschut gelegen door de aanwezigheid van bomen en bosjes, hierdoor is het microklimaat
mogelijk warmer en dus gunstiger voor deze soort. Ook in de Kraanlannen zijn het de drogere
en grazige kaden rondom het gebied waar Bruin zandoogjes worden aangetroffen.
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Het Oranjetipje is één van de soorten waaraan extra aandacht is besteed. Deze soort is slechts
spaarzaam aanwezig, zowel in de Alde Feanen als in de overige gebieden. In de graslanden
van de Petgatten de Feanhoop werden in 2013 nog ruim 20 Oranjetipjes aangetroffen
(Sikkema et al. 2014), in 2017 werd er slechts één waargenomen op die locatie. De waardplant
Pinksterbloem is fors afgenomen in het agrarisch gebied rondom deze natuurgebieden, het is
waarschijnlijk dat de metapopulatiestructuur hierdoor negatief beïnvloed wordt. De vrouwtjes
zetten de eitjes vooral af op grotere exemplaren met veel bloemhoofdjes (vlindernet.nl), vaak
zijn dat nieuw gevestigde planten die gekiemd zijn op licht geroerde bodem (eigen
waarnemingen). Pinksterbloemen hebben mogelijk te lijden van de verhoogde productiviteit en
nagroei van graslanden. Grassen groeien de laatste jaren nog lang door onder invloed van
verhoogde voedselrijkdom (o.a. stikstofdepositie) en warmere winters, met als gevolg dat
grassen tegen het eind van de winter de rozetten van Pinksterbloemen kunnen verstikken
(mond. med. R. Strijkstra). De rupsen van het Oranjetipje eten met name de hauwtjes en
bloemstelen van Pinksterbloem (vlindernet.nl). Wanneer kort na de bloei van Pinksterbloem
wordt gemaaid of beweid, dan kan dit de ontwikkeling van de rupsen van Oranjetipje
belemmeren. Op de hauwtjes en bloemstelen bevinden de rupsen zich bovenin de planten en
zijn dus gevoelig voor te vroeg maaien of beweiden. Vanaf half juni verpopt de rups zich op
een twijg van een boom of struik of op een stengel en overwintert daar (vlindernet.nl). Hiervoor
zijn bomen en struiken of ongemaaide delen in de nabijheid van de waardplanten nodig.
Mogelijk worden delen van de terreinen toch net te intensief gemaaid of beweid om voor een
soort als Oranjetipje ruimte te bieden aan alle stadia van zijn levenscyclus.
Tijdens de aanvullende kartering werden enkele van de typische graslandsoorten
waargenomen. Het betreft vier Bont zandoogjes, één Koevinkje en twee Icarusblauwtjes. Eén
Icarusblauwtje werd waargenomen op de kade rond de Kraanlannen en één exemplaar werd
waargenomen op botanische graslanden bij de Petgatten de Feanhoop. De acht Kleine
vuurvlinders werden alle op kaden waargenomen, rondom de Kraanlannen en langs de Wiide
Ie. Langs de Wiide Ie werd ook eiafzet op Schapenzuring op de zuidzijde van de door schapen
begraasde kade waargenomen. De Bont zandoogjes werden waargenomen langs de
Flearbosksleat, in de Kraanlannen, langs de Petgatten de Feanhoop en op de Oksekop.
Libellen
Er zijn 15 soorten libellen waargenomen in het gebied. Twee daarvan zijn kwalificerende
soorten, dit zijn Glassnijder en Vroege glazenmaker. Deze beide soorten komen verspreid over
alle deelgebieden voor, met uitzondering van de Botmar. Rondom de Botmar werd slechts één
Glassnijder en geen Vroege glazenmakers gevonden. Ondanks de maatregelen die in 2009
zijn getroffen, blijft de waterkwaliteit van de Botmar slecht. Het water van de Botmar is 's
zomers groen, troebel en gedomineerd door (blauw)algenbloei. De sloten die om het gebied
heen liggen hebben een landbouwfunctie met bijbehorend peil. Het gebied biedt daarom zeer
weinig mogelijkheden voor kritischere libellensoorten. De enige waargenomen Glassnijder
bevond zich bij ondiep water in de strook natuurontwikkeling aan de zuidoostkant die rond
2009 is ingericht. In 2013 werden zowel Glassnijder (11) als Vroege glazenmaker (8) talrijker
waargenomen in dit deel van het gebied (Sikkema et al. 2014). Mogelijk zijn de 'poelen' door
verdergaande successie minder geschikt geworden voor deze soorten.
Er is slechts één Groene glazenmaker waargenomen, deze werd gezien in de Kraanlannen.
Zoals ook reeds in §4.1 werd beschreven, zijn tijdens de inventarisatie in 2017 minder Groene
glazenmakers aangetroffen dan verwacht. De soort komt waarschijnlijk in grotere delen van de
gebieden voor (zie o.a. Sikkema et al. 2014), maar kan in 2017 ten dele gemist zijn. In recente
jaren zijn Krabbenscheervegetaties onder invloed van verbeterde waterkwaliteit enorm
toegenomen. De indruk bestaat dat Krabbenscheer op enkele locaties over de piek van de
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abundantie heen is (eigen waarnemingen). Zo is de bedekking in bijvoorbeeld de
Veenhoopstervaart langs de Kraenlânswei ten westen van de Kraanlannen tegenwoordig lager
dan enkele jaren geleden. Dit lijkt echter onvoldoende te verklaren waarom er zo weinig
Groene glazenmakers zijn waargenomen. Mogelijk is de onderzoeksinspanning in augustus,
ondanks gericht zoeken naar Groene glazenmaker, te beperkt geweest.
In 2016 werden door Jan de Boer maarliefst 40 Bruine winterjuffers waargenomen in het Unlân
fan Jelsma. Dat is een bijzondere en zeer noordelijke waarneming voor deze soort. In 2013
werd door M. Sikkema een mogelijk exemplaar gezien bij de Petgatten de Feanhoop. Deze liet
zich echter te kort bekijken om zeker te zijn van de determinatie. Mogelijk loont het dus de
moeite de natuurgebieden rondom de Feanhoop gericht te onderzoeken op Bruine
winterjuffers.
Tijdens de aanvullende kartering in 2018 werd een mannetje Bruine korenbout waargenomen
aan de noordkant van de Petgatten de Feanhoop. Het betrof een zeer oud en afgevlogen
exemplaar. Ook werden daar vier Vuurlibellen waargenomen. Langs de Flearbosksleat werden
20 Gewone pantserjuffers waargenomen, deze werden eerder niet in de overige gebieden
waargenomen.
Sprinkhanen
In de overige gebieden werden Kustsprinkhaan, Moerassprinkhaan, Ratelaar en Wekkertje
waargenomen. De Moerassprinkhaan werd op het schraalgrasland in de Kraanlannen
gevonden, het betreft een nieuw gebied voor deze soort (zie §4.1). Daarnaast werd in it
Kobbelân ook Ratelaar waargenomen door Jan de Boer. Op waarneming.nl is bovendien een
waarneming van Karin Uilhoorn van Ratelaar te vinden in de Kraanlannen. In 2018 werden op
vier locaties Ratelaars waargenomen, dit was bij de Oksekop, de Petgatten de Feanhoop, de
Kraanlannen en It Eilân. Op alle locaties werd de soort langs de rand van het gebied
waargenomen. Deze soort werd niet in de omgeving van de Alde Feanen gevonden. Ratelaar
is op de hogere zandgronden een tamelijk algemeen voorkomende soort die in de onderzochte
gebieden echter niet eerder werd waargenomen. Buiten de pleistocene zandgronden ten
zuiden en oosten van de onderzochte gebieden werd Ratelaar alleen waargenomen in stedelijk
gebied (Sneek, Leeuwarden) waar het voorkeursbiotoop kunstmatig wordt gecreëerd door
aanvoer van grond. De Ratelaar komt vooral voor in drogere biotopen, mogelijk heeft de
kolonisatie van de gebieden daarom te maken met het veraarden van de veengrond onder
invloed van verdroging en verhoogde stikstofdepositie en moet dit als zodanig niet als een
positieve ontwikkeling worden beschouwd.
Het Gewoon spitskopje werd in de Alde Feanen wel waargenomen, maar niet in de overige
gebieden. Deze zal mogelijk wel in deze gebieden voorkomen, maar kan tijdens de
inventarisaties gemakkelijk gemist zijn omdat er geen specifiek aandacht aan besteed werd.
Tijdens de aanvullende kartering in 2018 werden verder ook Bruine sprinkhaan, Grote groene
sabelsprinkhaan en Snortikker waargenomen. Snortikker is evenals Ratelaar een
warmteminnende soort van hogere zandgronden. Ook werden in 2018 ruim 80
Moerassprinkhanen waargenomen op het schraalgrasland in de Kraanlannen. In 2017 waren
op deze locatie slechts enkele exemplaren aanwezig, het laat duidelijk zien hoe een nieuw
gebied gekoloniseerd wordt. Hetgeen in de Alde Feanen ook waarneembaar is.
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Aanbevelingen voor beheer

Voor een succesvolle voltooiing van de volledige levenscyclus, moet de leefomgeving voldoen
aan alle eisen die door insecten tijdens de verschillende levensstadia aan de omgeving worden
gesteld. Dit verschilt per soort en per soortgroep. Globaal kan gesteld worden dat libellen en
waterjuffers vooral eisen stellen aan waterkwaliteit en aan structuur van zowel het
waterlichaam als de omgeving daarvan. Voor dagvlinders zijn aanwezigheid, dichtheid,
kwaliteit en microklimaat van zowel waard- als nectarplanten van cruciaal belang. Daarnaast
verschilt per soort de specifieke locatie en het stadium waarin wordt verpopt, voortgeplant,
overwinterd, etc. Sprinkhanen hebben veelal behoefte aan plekjes met een warm microklimaat
en voedsel in de vorm ongemaaide grassen en kruiden. De gemene deler is dat nagenoeg alle
insecten gedurende hun levenscyclus verschillende niches binnen hun leefomgeving vereisen.
Libellen
Het LIFE+-project Booming Business pakt voor libellen in de Alde Feanen zeer goed uit. Door
de toegenomen doorzicht van het water ziet de toekomst voor bijvoorbeeld de Vuurlibel, Bruine
korenbout en de Sierlijke witsnuitlibel er gunstig uit in de Alde Feanen. Van de laatste twee is
het echter nog afwachten of en wanneer zich een stabiele populatie vestigt.
De Gevlekte witsnuitlibel lijkt echter wel in aantal afgenomen in it Wikelslân. De sloot waar in
het verleden grote aantallen werden waargenomen, lijkt door verdergaande verlanding
langzaamaan té dicht begroeid voor deze soort. Om langdurig gunstige omstandigheden voor
de soort te behouden in dit deelgebied, zou het gunstig kunnen uitpakken om over ca. 10-20%
van de oeverlengte de onderwater en oevervegetatie te verwijderen.
Bij eventuele nieuwe natuurontwikkelingsprojecten (bijv. 3e module van de landinrichting) kan
met libellen rekening gehouden worden, door nieuw te creëren waterpartijen relatief klein en
geïsoleerd te laten. Tijdens de tweede module zijn grote aaneengesloten wateren gegraven
waarin voor larven van libellen weinig kansen zijn. Waterplanten- en oevervegetaties
ontwikkelen zich in deze grotere wateren slecht door een grotere invloed bodemwoelende vis
en door windwerking. Voor de overleving van larven van veel libellensoorten is een hoge
visstand bovendien ook negatief. Door kleinere geïsoleerde petgaten met flauwe taluds te
graven, ontstaan voor libellen gunstiger omstandigheden met minder predatie door vis en meer
structuur door waterplanten en rijk begroeide oevers. Wanneer de invloed van kwelwater
zoveel mogelijk kan worden vergroot, biedt dit ook zeer goede kansen voor bijvoorbeeld
witsnuitlibellen en Bruine korenbout.
Dagvlinders
Voor dagvlinders zijn het vooral de grotere gebiedsoverstijgende processen, zoals de grote
veranderingen in het agrarisch gebied en de te hoge stikstofdepositie met bijbehorende
verrijking en verzuring, die voor de grootste problemen zorgen. Op kleinere schaal kunnen
echter maatregelen worden genomen om de pijn te verlichten en de dagvlinders meer kansen
te bieden. It Fryske Gea is daarom in samenwerking met de Vlinderstichting en collectief It
Lege Midden bezig met het project 'insectenvriendelijk graslandbeheer', waarin middels lerend
beheren opzoek wordt gegaan naar nieuwe beheersvormen voor grasland zodat insecten
daarin meer kansen krijgen. In dat kader worden ook binnen dit gebied verschillende
beheersexperimenten uitgevoerd en gemonitord. De resultaten van voorliggend onderzoek
onderstrepen het belang van het project voor dagvlinders.
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In aanvulling daarop kan op de Burd mogelijk geëxperimenteerd worden met het ontwikkelen
van geschikt leefgebied voor o.a. Bruin zandoogjes, zie ook §4.1. Dit kan bijvoorbeeld door op
drogere delen van het terrein 's winters meer vegetatiestructuur te bieden in de vorm van
enkele ongemaaide of extensief beweide delen.
Ook zou eerder of later maaien van graslanden gunstig kunnen uitpakken voor dagvlinders.
Veruit de meeste graslanden worden omstreeks 15 juni gemaaid, waardoor vrijwel alle
graslanden in juli en augustus in hetzelfde korte en bloemloze stadium verkeren (zie foto 5.1).
Graslanden die voor weidevogels weinig te bieden hebben, zouden ook eerder gemaaid of
beweid kunnen worden (bijv. begin mei), zodat hergroei en nabloei ook eerder op gang komen
en deze graslanden ook in juli en augustus mogelijkheden bieden voor dagvlinders. In
combinatie met enkele percelen, of delen van percelen, die juist later of een jaar helemaal niet
gemaaid of beweid worden, ontstaat meer variatie in biotopen en wordt meer ruimte gecreëerd
voor dagvlinders om hun verschillende levensstadia te kunnen doorlopen.

Foto 5.1. De meeste graslanden bieden weinig kansen voor dagvlinders. Variatie in maaidatum is wenselijk.

Ook voor het Oranjetipje kan het ongemaaid of onbeweid laten van enkele delen van
graslanden mogelijk gunstig uitpakken. Daarnaast valt te overwegen om waar mogelijk te
experimenteren met wintermaaien, om zodoende de nagroei van grassen te onderdrukken en
meer licht te geven aan de rozetten van Pinksterbloemen. In gazons in tuinen in de bebouwde
kom pakt dit zeer gunstig uit voor zowel Pinksterbloem als Oranjetipje (mond. med. R.
Strijkstra). De graslanden bij de Petgatten de Feanhoop, die voor weidevogels weinig te bieden
hebben, zouden hiervoor mogelijk geschikt kunnen zijn. Voorwaarde hiervoor is wel, dat de
draagkracht van de bodem voldoende is voor het gebruikte materieel zodat dit geen sporen
nalaat in de bodem.
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Bijlage 1

Overzicht te karteren SNL soorten

In onderstaande overzichten staan alle SNL karteersoorten per beheertype, aangegeven met
een *. Soorten die zijn aangetroffen zijn vetgedrukt.

Dagvlinders

N10.01 nat schraalland

N10.02 vochtig hooiland

N12.02 kruiden- en faunarijk grasland

Aardbeivlinder

*

*

-

Argusvlinder

-

-

*

Bont dikkopje

-

*

-

Bruin blauwtje

-

-

*

-

*

Bruin zandoogje

-

Bruine vuurvlinder

*

*

*

Donker pimpernelblauwtje

-

*

-

Geelsprietdikkopje

-

-

*

Gentiaanblauwtje

*

-

-

Groot dikkopje

-

-

*

Hooibeestje

-

-

*

Kleine parelmoervlinder

-

-

*

Koninginnenpage

-

-

-

Pimpernelblauwtje

-

*

-

Zilveren maan

*

*

-

Zwartsprietdikkopje

-

-

*

N05.01 moeras

N05.02 gemaaid rietland

*

*

Donkere waterjuffer

*

*

Gevlekte glanslibel

*

*

Gevlekte witsnuitlibel

*

*

Glassnijder

*

*

Noordse winterjuffer

*

*

Sierlijke witsnuitlibel

*

*

Vroege glazenmaker

*

*

Libellen
Bruine korenbout

Sprinkhanen

N10.01 nat schraalland

N10.02 vochtig hooiland

Moerassprinkhaan

Stethophyma grossum

*

*

Zompsprinkhaan

Chorthippus montanus

*

*

25

26

A&W-rapport 2409 Vlinders, libellen en sprinkhanen van de Alde Feanen en omgeving in 2017

Bijlage 2

Verspreidingskaarten per soort

Bergum
Leeuwarden

Suameer
Suawoude

Hempens

Garijp

Suameerderheide

Warstiens
Angwier
Warga

Wartena

Siegerswoude

Nijega

Eernewoude

Middelburen

Uiteinde
Oudega

Smalle Ee

De Wilgen

De Veenhoop
Grouw

Nij Beets

A32

Nes

Akkrum

Oldeboorn

SNL dagvlindersoorten Alde Feanen en omgeving 2017 - 2018
*
#
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