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lazarus blauwde. Klein geaderd witje. 

In bloemnjke terreinen in West-Friesland blijken 
verrassend veel vlindersoorten voor te komen. 
Misschien vormt onderstaand artikel een uitdaging 
voor vlindervrienden om ook eens nauwkeuriger te 
keken in gebieden die als vlinderarm bekend staan. 

Inleiding 
In de regio West-Friesland lijken 
de omstandigheden voor vlinders 
niet geweldig. We vinden er weinig 
overhoekjes en de graslanden op 
meestal rijke kleigrond met bijbe- 
horende plantengroei, hebben maar 
weinig vlindersoorten iets te bie- 
den. Op de vlinderkaart van het 
KNNV Hoorn komen dientenge- 
volge slechts 17 soorten voor. 
Om na te gaan of ook lTlllltlcl` alge- 
mene soorten nu en dan \\'cst 
Friesland bezoeken. besloot ik in 
de loop van de zomer van 2003 
meer systematisch waarnemingen 
te verzamelen in drie gebieden in 
West-Friesland. die alle een eigen 
specifiek biotoop hebben en gelegen 
zijn in de omgeving van Andijk. 
Het gaat om de volgende terreinen: 

l.Gedeelte Koopmanspolden gren- 
zend aan de dijk, in Andijk-West. 

2.Dijkgedeelten aan het IJsselmeer 
in Andijk. 

3.Luzernevelden in dezelfde omge- 
ving. 

Gedeelte 
Koopmanspolden 
De Koopmanspolder is een kleine 
buitendijkse polder, ingeklemd tus- 
sen de Vooroever en Andijk-West. 
Tot 2002 was de polder nog in cul- 
tuur als agrarisch gebied, maar in 
2003 wordt het door 
Staatsbosbeheer ingericht als moe- 
rasgebied. ln 1"' .wi 

was het terrein H 
met luzerne, 
gemaaid, met uitzondering van l 

hectare, waar de luzerne slecht 
groeide. Niet maaien is natuurlijk 
voor vlinders fantastisch, en dat 
bleek ook wel. Op het terrein trof- 
fen we schraal grasland aan, met 
hier en daar luzerne, en verder 
allerlei kruiden. Vanaf juli 2003 
heb ik het terrein bezocht en alle 
vlinders geteld die ik tegenkwam. 
De resultaten staan in de tabel. 
Hierin zijn algemene soorten als 
koolwitjes, kleine vos, atalanta en 
distelvlinder niet verwerkt. Ze 
waren meestal wel aanwezig. 

Op 22 juli waren veel argusvlinders 
aanwezig, na een terugval in eind 
augustus-begin september waren er 
vanaf eind september weer linke 
aantallen. Al bij het eerste bezoek 
waren Icarusblauwtjes aanwezig 
die ik tot eind september in rink 
aantal heb aangetroffen. Ook hooi- 
beestje en vuurvlinder nam ik 
regelmatig waar. Bruin blauwtje 
was zeldzaam. maar in september 
meestal aanwezig. Het zwartspriet- 
dikkopje zag ik alleen eind juli en 
begin augustus. Het meest specta- 
culaire was de invasie van oranje 
luzernevlinders. later gevolgd door 
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vlinders 
Friesland 

Kleine vuurvlinder Oran/etipje 

enkele gele luzernevlinders, die 
lang niet zo mooi zijn als hun oran- 
je naamgenoot' Voor beide soorten 
is er een duidelijk verband met 
luzerne, zoals de soortnaam al aan- 
geeft. 
Het gaat hier dus om soorten die in 
normale jaren schaars worden aan- 
getroffen in West-Friesland (Zie 
Vlinders in West-Friesland 2002, 
uitgave KNNV Hoorn/West- 
Friesland, 2003). 

D/jkgedeelten aan het 
IJsselmeer in Andijk. 
Mijn aandacht werd getrokken 
door de fantastisch mooie begroei- 
ing op een dijkvak bij de jachtha- 
ven. Soorten als knoopkruid, wilde 
reseda, wilde peen, rolklaver, mar- 
griet en boerenwonnkruid. die je 
niet vaak ziet in deze regio. vorm- 
den een kleurrijk geheel. Het bleek 
hier te gaan om een proef van de 
beheerder, het Hoogheemraadschap. 
De proef was inmiddels beëindigd, 
maar de planten stonden er nog en 
bloeiden eind augustus nog volop. 
Niet lang daarna. in de eerste week 
van september werd deze bloemen- 

zee gemaaid. Maar het Hoogheem- 
raadschap heeft beterschap beloofd 
in de toekomst. Op 24 augustus 
kon ik nog net genieten van soor- 
ten als lcarusblauwtjes. hooibeest- 
jes en kleine vuurvlinders. 
Bovendien vlogen er enkele rese- 
dawitjes langs. 
Wel zijn daarna andere nog niet 
gemaaide dijkvakken bezocht. 
Deze vakken werden beweid, maar 
er waren toch telkens or begraasde 
vakken aanwezig met bloeiende 
planten. Door de droogte ontston- 
den daar tevens kale plekken. Op 
de interessantste gedeelten kwamen 
soorten voor als duizendblad en 
schermhavikskruid. Op zich geen 
bijzondere plantensoorten, maar 
voor vlinders kennelijk interessant. 
Naast de al genoemde soorten kwa- 
men ook meer algemene soorten 
voor, maar steeds in kleine aantallen. 
De tellingen zijn niet volledig, want 
telkens werd slechts per sets een 
gedeelte bezocht van de in totaal 
ongeveer 4 kilometer lange dijk. 
Daarbij werd vooral op de vliegen- 
de vlinders gelet. met name argus- 
vlinders en luzernevlinders. Alleen 
gedeelten met een interessantere 

begroeiing werden lopend afge- 
legd. Misschien is het overbodig te 
zeggen dat de waarnemingen uit- 
sluitend zijn gedaan op de zuidkant 
van de dijk. 

De argusvlinder is niet volledig 
geteld, maar was wel in linke aan- 
tallen aanwezig, in dc tweede helft 
van september namen de aantallen 
aanmerkelijk toe. Leuk is weer dat 
het Icarusblauwtje in behoorlijke 
aantallen aanwezig was, ondanks 
het gebrek aan rolklaver. Het bruin 
blauwtje vloog vermoedelijk in 
groter aantal dan genoteerd. De 
kleine vuurvlinder werd vaak 
gevonden. het hooibeestje bleek 
zeldzaam. Beide soorten luzerne- 
vlinders waren gemakkelijk te 
lokaliseren, omdat ze steeds in de 
lucht waren. langs de dijk meevlo- 
gen tot een bepaald punt. dan weer 
terugkeerden tot een ander punt en 
weer terugvlogen. 

Luzernevelden in de regio. 
Wat in deze luzemevelden het eerst 
opviel, waren de aantallen vlinders' 
ln een veld in de Koopmanspolder 
zae ik de eerste keer niet minder › 
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• Tabel. Aanwezigheid van dagvlinders in de drie 
bezochte gebieden en geschatte aantallen 

dükgedeehen 
>57 

luzernevelden 
5 

52 _ 5 
45 - 

_ 2 
45 

-› 2 
89 

Koopmanspolder 
151 

aanwezig 
4 

aanwezig 
2 

aanwezig 
5 

124 
aanwezig 
aanwezig 

10 
g 

Q 

67 
1040 
453 
1 
36 
1 

15 
3 
2 

nu _ 2 

vlindersoort 
argusvlinder 
atalanta 
bruin blauwtje 
distelvlinder 
gele luzernevlinder 
groot koolwitje 
hooibeestje 
Icarusblauwtje 
kleine witjes 
kleine vos 
kleine vuurvlinder 
oranje luzernevlinder 
resedawitje 
zwartsprietdikkopje 

Conclusie 
In 2003 bleek dat er in wat meer 
bloemrijke terreinen in West- 
Friesland meer soorten vlinders te 
zien zijn dan koolwitjes en atalan- 

Hopelijk is dat een stimulans 
voor anderen om ook op andere 
plaatsen in West-Friesland wat 
nauwgezetter in op het eerste 
gezicht saaie poldergebieden naar 
vlinders te kijken. Het zal zonder 
twijfel leiden tot aanpassing van de 
vlinderkaart van het KNNV. 

Marco van der Lee 
Buurtje 30 
1619 JS Andijk 
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