
 

Resultatenoverzicht per soort  - Heide Hulstreed  

 

Vogels  

In 2020 zijn 26 broedvogels vastgesteld. Ten opzichte van 2016 zijn soorten van struweel en ruigtes 

in 2020 toegenomen of verschenen. Soorten die in 2020 opvallend meer aanwezig waren, zijn 

tuinfluiter (6 territoria, 1 territorium in 2016) en geelgors (7 territoria, 2 territoria in 2016). En 

nieuwe soorten in 2020 zijn grasmus (8 territoria), grauwe vliegenvanger (1 territorium), gekraagde 

roodstaart (2 territoria), roodborsttapuit (1 territorium), appelvink (1 territorium) en kneu (3 

territoria). Staartmees en glanskop (beide 1 territorium in 2016) zijn in 2020 niet als broedvogel 

vastgesteld. Ook houtduif, boomkruiper, grauwe vliegenvanger en appelvink zijn waargenomen. 

Vlinders 

In Heide Hulstreed ligt ook een vlindertelroute van de Vlinderstichting. Mariske Pemmelaar telde 

deze route van 2007 tot en met 2020. Vrijwilligsters Minke en Richtje van den Berg hebben in 2021 

langs de route geteld. In totaal zijn in al die jaren 31 dagvlindersoorten waargenomen. Opvallende, 

zeer zeldzame soorten zijn de grote vuurvlinder (1 exemplaar in 2007) en het tijgerblauwtje (de 

eerste van Fryslân in 2015).  

Helaas laten enkele standvlinders een negatieve ontwikkeling zien in Heide Hulstreed als leefgebied. 

Zoals de argusvlinder, groot dikkopje, heideblauwtje, koevinkje en oranje zandoogje. Het 

heideblauwtje bijvoorbeeld kwam tussen 2007 en 2011 met tientallen vlinders per jaar voor, in 2008 

met in totaal 183 exemplaren. Daarna waren de aantallen structureel lager dan 20 en in 2019 nog 4 

vlinders waarna het heideblauwtje lijkt te zijn verdwenen uit het gebied. Ook de argusvlinder lijkt te 

zijn verdwenen uit het gebied. 

 

 

 



 

Heugelijk is het verschijnen van geelsprietdikkopje in 2020 met drie vlinders.  In 2021 

telden Minke en Richtje zelfs 31 geelsprietdikkopjes. Geelsprietdikkopje staat op de 

Rode Lijst met de status ‘bedreigd’.  

 

In 2020 werden 10 groentjes gezien langs de route, maar in 2021 geen enkel exemplaar. De vlinders 

zijn dit jaar ook gebiedsdekkend geïnventariseerd. En naast de vlinders zijn ook de libellen, de 

sprinkhanen, de wilde bijen, de amfibieën en de reptielen geïnventariseerd. Dit is gedaan door 

Remco Hiemstra van Bureau FaunaX.  

Gelukkig werden met deze kartering nog wel vijf groentjes waargenomen. Verder werden 9 

citroenvlinders geteld en een enkel bont zandoogje, boomblauwtje, klein koolwitje en kleine vos. In 

totaal dus 18 vlinders en 6 soort wat zeer teleurstellend is voor de variatie aan biotopen in het 

gebied. 

Venlibellen 

De azuurjuffer was met tientallen exemplaren sterk aanwezig. Andere voorkomende soorten die min 

of meer typisch zijn voor vennen, waren watersnuffel, koraaljuffer, noordse winterjuffer, noordse 

witsnuitlibel, smaragdlibel tengere pantsjerjuffer, venwitsnuitlibel, watersnuffel en zwarte heidelibel. 

Opvallende soorten die meer typisch zijn voor voedselrijkere, meer neutrale wateren waren de 

bruine korenbout die vrij zeldzaam is en glassnijder, metaalglanslibel en vroege glazenmaker. Ook de 

blauwe breedscheenjuffer, een soort van stromende wateren, is gezien. In totaal zijn 24 

libellensoorten genoteerd. 

 

Sprinkhanen 

Er zijn 7 sprinkhaansoorten gezien in Heide Hulstreed. Het gaat om algemene soorten die niet 

specifiek gebonden zijn aan heide. De minder algemene moerassprinkhaan is wellicht nog het meest 

gebonden aan natte heide. Deze soort laat de laatste jaren een sterke toename zien in Nederland, en 

ook in verschillende natuurgebieden van It Fryske Gea. Mariske trof in 2016 de sikkelsprinkhaan in 



 

Heide Hulstreed aan. Dit is een zuidelijke soort die ook in opmars is. De 

sikkelsprinkhaan leeft op de overgang van bos naar kruidenrijke heide of grasland. 

 

Specialistische bijen 

Er zijn dit jaar 13 bijensoorten vastgesteld in Heide Hulstreed. Van de wilde bijen was de bosbesbij de 

meest opvallende. Een andere, zeldzame zandbij was de heidezandbij.  


