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1 INLEIDING

Achtergrond

Monitoring van plant- en diersoorten is een verplicht onderdeel van het Subsidiestelsel Natuur-

en Landschapsbeheer (SNL).

Resultaten van gebiedsdekkende inventarisaties van dagvlinders, sprinkhanen en libellen zijn

bovendien goed bruikbaar bij natuurbeheer. Genoemde soortgroepen zijn indicatoren voor de

kwaliteit van gebieden. Aan de hand van de presentie en talrijkheid van soorten en individuen

kan informatie worden verkregen over de kwaliteit van beheer, abiotiek en biotische structuur

op micro- en mesoschaal. Genoemde soortgroepen vormen daarbij een belangrijke aanvulling

op gegevens over andere soortgroepen zoals planten (doorgaans indicatief op een kleiner

schaalniveau) en broedvogels (indicatief op een hoger schaalniveau).

Aanleiding
Vanuit het SNL wordt één keer per zes jaar een monitoring van soorten vereist die aansluit bij
de zesjarige cyclus waarmee binnen SNL de kwaliteitsklassen van de beheertypen worden
bepaald.

Probleemstelling

Een actueel overzicht van het voorkomen van dagvlinders, libellen en sprinkhanen in het onder-

zoeksgebied ontbreekt.

Opdrachtformulering

Bureau Natuurbalans – Limes Divergens BV heeft in 2015 in opdracht van de provincie Gelder-

land een inventarisatie uitgevoerd naar het voorkomen van dagvlinders, sprinkhanen &krekels

en libellen in 16 gebieden.

Conform de opdrachtformulering zijn de beheertypen, waarvoor een inventarisatie van

insecten volgens SNL verplicht is (droge heide en grasland), dekkend gekarteerd (minimaal 90%

van de hectarehokken).

Naast de SNL-kwaliteitssoorten zijn alle overige soorten dagvlinders, sprinkhanen&krekels en

libellen geïnventariseerd, conform de methodieken uit het SNL-protocol.

Doelstelling

Doel van de inventarisatie is het verkrijgen van een actueel en zo volledig mogelijk ver-

spreidingsbeeld van soorten, waarmee vanuit de SNL een kwaliteitscontrole kan worden

uitgevoerd. Daarnaast dient de inventarisatie de informatiebehoefte voor planning en evaluatie

van beheer.

In voorliggende rapportage worden de resultaten van deze inventarisatie gepresenteerd in de

vorm van verspreidingskaarten, begeleid door een beschrijving van de onderzoeksmethode en

een korte toelichting van ten minste de waargenomen SNL-kwaliteitssoorten en Rode

Lijstsoorten.
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Figuur 1: Ligging van de onderzoeksgebieden. Weergegeven zijn de oude gebiedsnummers. Voor de

nieuwe nummering zie tabel 1.
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2 METHODEN

2.1 ONDERZOEKSGEBIED

Ligging en begrenzing

Het onderzoeksgebied omvat 16 gebieden, met enkele deelgebieden (figuur 1). De totale

oppervlakte bedraagt 113,4 ha.

In Tabel 1 zijn per deelgebied de aanwezige natuurbeheertypen opgenomen. In de tabel is

zowel de oude als de nieuwe gebiedsnummering weergegeven. In de rest van de rapportage

wordt de oude nummering gebruikt.

Tabel 1: Gebieden en deelgebieden met beheertypen en oppervlakten. Nieuwe nummering sinds 2015 is vermeld.

Groep: Dagvlinders, Sprinkhanen, Libellen.

GEBIED
NIEUW

NR.
GEBIEDEN/OPMERKINGEN BEHEERTYPE OMSCHRIJVING OPPERVL. GROEP

52 87 Elshof bij Nijmegen N12.02 Kruiden en faunarijk grasland 3,2 D

78 19 Ten zuiden van Schovenhorst N07.01 Droge heide 8,9 D, S

85 50 De Populier N05.01 Moeras 0,6 L

85 50 Lieren N10.01 Nat schraalland 1,4 D, S

85 50 Empese en Tondense Heide N10.02 Vochtig hooiland 24,5 D, S

85 50
Lieren (4,5ha)
en de populier (0,5ha)

N12.02 Kruiden en faunarijk grasland 5,0 D

87 25 Pollense veen N10.02 Vochtig hooiland 3,3 D, S

N11.01 Droog schraalland 1,5 D

N12.02 Kruiden en faunarijk grasland 1,8 D

104 15 Roostee N06.04 Vochtige heide 3,2 D, S

104 15
Roostee; lijkt geen ven, naast libellen
ook dagvlinders en sprinkhanen

N06.05 Zwakgebufferd ven 1,1 L, D, S

104 15 onder Roostee N12.02 Kruiden en faunarijk grasland 5,6 D

113 38 Lunteren N07.01 Droge heide 7,1 D. S

N12.02 Kruiden en faunarijk grasland 8,6 D

124 35
Onder hoogspanningsleiding bij
Schalterberg

N07.01 Droge heide 6,7 D, S

156 56 Hoenwaard N12.02 Kruiden en faunarijk grasland 1,0 D

N12.03 Glanshaverhooiland 12,7 D

162 22 De Beek (ten westen van Uddel) N12.02 Kruiden en faunarijk grasland 0,9 D

184 88 Bruuk (De Horst) N10.01 Nat schraalland 1,4 D, S

837 5 LG de Steigerberg (The White Horse) N12.02 Kruiden en faunarijk grasland 4,5 D

838 6
LG Huis op de Bergen, LG De Zwaluwen-
berg, Stukje hei bij Nunspeet.

N07.01 Droge heide 10,3 D, S

838 6 LG De Zwaluwenberg N07.02 Zandverstuiving 0,1 D, S
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2.1.1 Soorten en veldbezoeken

Soorten en aantal ronden

Alle soorten dagvlinders, libellen en sprinkhanen zijn geïnventariseerd1. De inventarisatie vond

plaats in drie gebiedsdekkende ronden.

Planning van de ronden

De planning van de veldbezoeken vond plaats op basis van de activiteitsperioden van de

bijzondere soorten en soortgroepen genoemd in tabel 2. Genoemde soorten zijn de meest

bijzondere van de SNL-soorten en gelden als referentie voor de planning. De overige SNL-

soorten hebben een activiteitsperiode die valt binnen die van de genoemde soorten en zullen

dus binnen een geschikte periode geïnventariseerd worden.

De piekactiviteit van genoemde soorten is overgenomen uit de vliegtijdentabel van de

Vlinderstichting.

Tabel 2: Soorten die leidend zijn voor de planning van de veldbezoeken. Gegevens over de piek van de

activiteitsperiode zijn afkomstig van de vliegtijdentabel van de Vlinderstichting.

SOORT PIEK ACTIVITEITSPERIODE RONDE NUMMER

oranjetipje begin mei 1 midden – eind mei

kleine vuurvlinder half mei 1 midden – eind mei

groentje eind mei 1 midden – eind mei

bruine vuurvlinder eind mei 1 midden – eind mei

bruin blauwtje eind mei 1 midden – eind mei

groot dikkopje eerste week juli 2 eerste week juli

heideblauwtje eerste week juli 2 eerste week juli

heivlinder augustus 3 begin augustus

sprinkhanen augustus 3 begin augustus

Eerste ronde
De eerste ronde vond plaats midden mei. Belangrijke doelsoorten tijdens deze eerste ronde

waren oranjetipje, groentje, bruine vuurvlinder, bruin blauwtje en kleine vuurvlinder.

Tweede ronde

De tweede ronde is uitgevoerd op basis van de vliegtijd van de SNL-soorten heideblauwtje en

groot dikkopje, opdat in elk geval deze soorten optimaal geïnventariseerd zijn. De tweede

ronde is uitgevoerd in de eerste twee weken van juli.

Derde ronde

De derde ronde is uitgevoerd in de augustus/september, wanneer de tweede generaties van

veel vlindersoorten actief zijn, vrijwel alle zomerlibellen volop vliegen en sprinkhanen volop

actief zijn. De derde ronde in augustus zijn nader afgestemd op activiteitsperioden van soorten

die verwacht worden, maar tijdens de eerste twee ronden mogelijk zijn gemist.

1 Er zijn een aantal, algemeen voorkomende groepen van soorten die zoveel tijd in beslag zouden nemen dat deze niet

allemaal genoteerd worden. Het gaat om de witjes (met name klein geaderd witje en klein koolwitje) en de rode

heidelibellen (bloedrode, steenrode en bruinrode heidelibel). Van deze soorten wordt volstaan met plaatselijke

steekproeven. De waarnemingen worden genoteerd als "witje spec" en "heidelibel spec”.
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2.1.2 Weer

De exacte bezoekdata zijn afgestemd op de juiste weersomstandigheden en tijd op de dag om

insecten te inventariseren. Weersomstandigheden tijdens de veldbezoeken zijn weergegeven in

Tabel 3.

Tabel 3: Datums van veldbezoeken en heersende weersomstandigheden in 2015.

Weergegevens zijn afkomstig van weerstation Deelen (knmi.nl). T (oC): maximum temperatuur;

Bewolking is weergegeven in achtste bedekkingsgraden. Wind: gemiddelde windsnelheid.

Ronde Datum T (oC) Bedekking Wind (Bft)

1 17-5-2015 16.9 5 2

21-5-2015 17.9 5 2

22-5-2015 19.0 7 2

3-6-2015 20.3 6 3

2 6-7-2015 23.8 2 2

7-7-2015 27.6 5 3

10-7-2015 22.6 1 2

11-7-2015 28.8 3 2

19-7-2015 19.7 6 2

3 19-8-2015 21.4 4 2

20-8-2015 25.0 2 2

21-8-2015 25.8 4 2

23-8-2015 26.0 3 3

9-9-2015 18.4 2 2

10-9-2015 19.6 1 3

2.1.3 Dekking, tijdsbesteding en werkwijze

De beheertypen waarvoor insecten volgens SNL kwalificerend zijn dekkend geïnventariseerd.

Dit betekent dat uiteindelijk ≥ 90% van de ha-hokken gedekt is (cumulatief) en minimaal 4 

“stippen” per hectarehok verzameld zijn.

Voor dagvlinders, libellen en sprinkhanen ongeschikte of zeer marginale locaties zijn niet of

zeer extensief bezocht; locaties met interessante geschikte omstandigheden voor bijzondere

soorten vaker, tot drie keer. Het beeld na de inventarisatie moet zijn, conform de SNL-

methodiek, dat 50% van de hectarehokken is bezocht (cumulatief). Aan de hand van tracks die

worden verzameld tijdens de inventarisatie zijn in een later stadium nul-waarnemingen te

bepalen.

Bij het veldwerk is extra aandacht besteed aan randzones, overgangen en bijzondere

vegetaties. Voor de inventarisatie van libellen worden de oevers van interessante aanwezige

wateren langsgelopen.

Naast de locatie zijn per waarneming aanvullende gegevens genoteerd, namelijk het aantal

getelde of geschatte exemplaren en indicaties voor zekerheid voortplanting bij libellen

(conform de tabel in het offerteverzoek). De aantallen exemplaren worden onder de 10 geteld,

en daarboven geschat op afgeronde getallen.
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Dagvlinders en libellen zijn op zicht gedetermineerd, deels met een verrekijker. Vangsten zijn

vrijwel nooit noodzakelijk geweest. In geval van schaarse en moeilijk determineerbare soorten

is fotografisch bewijs verzameld.

Sprinkhanen zijn in verreweg de meeste gevallen op gehoor gedetermineerd, ondersteund met

een bat-detector (heidesabelsprinkhaan, struiksprinkhaan, zadelsprinkhaan) en aangevuld met

zichtwaarnemingen. Zichtwaarnemingen zijn belangrijk in geval van schavertje (zingt zacht,

maar heeft een duidelijk habitat en is goed zichtbaar) en blauwvleugelsprinkhaan (geluidloos en

door camouflage pas zichtbaar na opvliegen).

Naast de locatie is per waarneming het aantal getelde of geschatte exemplaren genoteerd. Bij

de libellen zijn bovendien de indicaties voor zekerheid van voortplanting en aanwezigheid van

populaties genoteerd: verse imago’s, tandems en/of ei-afzet. De status van een soort met

betrekking tot voortplanting kent vier categorieën:

1. Zekere voortplanting ter plaatse: Voortplanting is bepaald als zeker op basis van waar-

neming(en) van larven, exuviae en/of vers uitgeslopen imago’s.

2. Mogelijke voortplanting ter plaatse: Waarnemingen van eiafzet en/of tandem/paringswiel.

3. Voortplanting onbekend: Alleen imago’s waargenomen.

4. Zwerver: soort waarvan het vrijwel zeker is dat er geen sprake is van voortplanting, omdat

geen geschikt habitat aanwezig is. Bijvoorbeeld een weidebeekjuffer bij een zuur ven.
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3 RESULTATEN EN DISCUSSIE

De inventarisatie in 2015 heeft een soortenlijst opgeleverd met:

- 27 dagvlindersoorten, waarvan 9 SNL-kwaliteitssoorten;
- 20 sprinkhaansoorten, waarvan 4 SNL-kwaliteitssoorten;
- 19 libellensoorten, waarvan 2 SNL-kwaliteitssoorten.

Tijdens de inventarisatie zijn van bovengenoemde soortgroepen ruim 581 records (stippen)

verzameld en ruim 8.000 individuen (Tabel 4).

Van de SNL-Kwaliteitssoorten en Rode Lijstsoorten (tabel 4) zijn verspreidingskaarten

opgenomen in hoofdstuk 4 ‘Deelgebieden’.

Tabel 4: Aangetroffen soorten dagvlinder, libellen en sprinkhanen in 2015.
SNL-soort: kwaliteitssoort in SNL

beheertype: N05.01 Moeras, N06.04 Vochtige heide N06.05, Zwakgebufferd ven, N07.01 Droge heide, N07.02

Zandverstuiving, N10.01 Nat schraalland, N10.02 Vochtig hooiland, N12.02 Kruiden en faunarijk grasland, N12.03

Glanshaverhooiland. N06.03 Hoogveen, N06.06 Zuur ven of hoogveenven, N12.01 Bloemdijk

Rode lijst: status volgens recentste rode lijst.

Typische N2000-soort met habitattypevermelding. Geldt alleen voor Groentje (dagvlinder) voor 2310 Stuifzandheiden

met struikhei, 4030 Droge heiden.

GROEP SOORT Nexemplaren Nrecords SNL-soort Rode lijst N2000

Dagvlinders atalanta 2 2

bont zandoogje 25 8

boomblauwtje 2 2

bruin blauwtje* 1 1 N12.02 gevoelig

bruin zandoogje* 821 70 N12.02

citroenvlinder 4 4

dagpauwoog 2 2

distelvlinder 1 1

eikenpage 1 1

gehakkelde aurelia 2 2

gele luzernevlinder 1 1

groentje* 1 1 N06.04 2310, 4030

groot dikkopje* 3 3 N06.04, N12.02 gevoelig

groot koolwitje 2 2

heivlinder* 1 1 N07.01, N07.02 gevoelig

hooibeestje* 7 7 N07.01, N12.02,

N12.03

icarusblauwtje 30 7

klein geaderd witje 245 34

klein koolwitje 29 10

kleine vos 3 3

kleine vuurvlinder* 28 24 N12.01

koevinkje* 100 18 N12.03

koolwitje (soort onbepaald) 9 5

oranje luzernevlinder 2 2

oranje zandoogje 3 2

oranjetipje 5 2

zwartsprietdikkopje* 39 12 N12.02, N12.03
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GROEP SOORT Nexemplaren Nrecords SNL-soort Rode lijst

Libellen azuurwaterjuffer 250 8

blauwe breedscheenjuffer 6 2

blauwe glazenmaker 1 1

bloedrode heidelibel 1 1

bruine glazenmaker 3 3

bruinrode heidelibel 6 4

gewone oeverlibel 32 6

gewone pantserjuffer 11 2

grote keizerlibel 15 7

grote roodoogjuffer 5 1

houtpantserjuffer 10 1

kleine roodoogjuffer 63 4

lantaarntje 95 14

paardenbijter 3 3

platbuik 6 5

smaragdlibel 4 2

steenrode heidelibel 26 10

tengere grasjuffer 4 1

tengere pantserjuffer* 4 1 N06.05

venglazenmaker* 1 1 N06.03, N06.06 kwetsbaar

viervlek 21 6

vuurjuffer 40 4

vuurlibel 1 1

watersnuffel 225 11

zwarte heidelibel 5 3

zwervende heidelibel 1 1

Sprinkhanen blauwvleugelsprinkhaan* 1 1 N07.01, N07.02 kwetsbaar

boskrekel 11 2

bruine sprinkhaan 93 13

gewoon doorntje 16 3

gewoon spitskopje 1150 28

grote groene sabelsprinkhaan 19 5

heidesabelsprinkhaan* 11 5 N06.04

knopsprietje 115 10

krasser 152 11

kustsprinkhaan 1917 29

moerassprinkhaan* 307 23 N06.04, N10.01,

N10.02

kwetsbaar

ratelaar 419 39

sikkelsprinkhaan 3 3

snortikker 46 5

struiksprinkhaan 1 1

wekkertje 312 21

zanddoorntje 2 2

zeggedoorntje 32 4

zoemertje* 1 1 N07.01 kwetsbaar

zuidelijk spitskopje 1251 27

zwart wekkertje 60 18

EINDTOTAAL 8128 581
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4 DEELGEBIEDEN

Per deelgebied is weergegeven:

 verspreidingskaart van de kwaliteitssoorten SNL.

 tabel met soorten per soortgroep.

 foto’s van het gebied.

 foto’s van de SNL-kwaliteitssoorten.
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4.1 POLLENSE VEEN (87)
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Tabel 5. Aangetroffen soorten in deelgebied Pollense Veen (87).
In rood zijn de SNL-kwaliteitssoorten weergegeven..

87

POLLENSE VEEN

Soortgroep Aantal soorten /

kwaliteitssoorten

Soort Som van aantal

DAGVLINDERS 8 / 4 bont zandoogje 6

bruin zandoogje 504

icarusblauwtje 13

klein geaderd witje 30

kleine vuurvlinder 2

koevinkje 36

oranjetipje 5

zwartsprietdikkopje 1

LIBELLEN 8 / 0 azuurwaterjuffer 90

lantaarntje 10

steenrode heidelibel 5

viervlek 5

vuurjuffer 30

watersnuffel 30

SPRINKHANEN 5 / 0 bruine sprinkhaan 20

kustsprinkhaan 30

ratelaar 50

wekkertje 115

zuidelijk spitskopje 385

Bijzonderheden

De grasladen rondom de beek in het gebied zorgen voor veel variatie. Koevinkje profiteerde van
de bosranden en houtsingels in het gebied. In totaal waren 5 SNL-kwaliteitssoorten aanwezig
(dagvlinders): bruin zandoogje, kleine vuurvlinder, koevinkje en zwartsprietdikkopje.

Het beheer van de graslanden zou voor insecten meer gefaseerd kunnen plaatsvinden. Veel
insecten van de graslandsoorten zijn, als ei of rups, gebonden aan overblijvende vegetaties, die
ook de winter over blijven staan. Nectarplanten zijn van belang voor de adulte dieren.

Overige waarnemingen

 ringslang (werd gemeld door eigenaar en dood exemplaar gevonden)
 vliegend hert (dood mannetje en vrouwtje bij eigenaar in huis). Gevonden nabij eiken

rondom het woonhuis.
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4.2 POPULIER (85)

Koevinkje
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Tabel 6. Aangetroffen soorten in deelgebied Populier (85).
In rood zijn de kwaliteitssoorten weergegeven conform de SNL-methodiek.

85

POPULIER

Soortgroep Aantal soorten /

kwaliteitssoorten

Soort Som van aantal

DAGVLINDERS 6 / 4 bont zandoogje 5

bruin zandoogje 23

groot koolwitje 2

kleine vuurvlinder 1

koevinkje 19

zwartsprietdikkopje 2

LIBELLEN 10 / 0 azuurwaterjuffer 140

bruine glazenmaker 1

gewone oeverlibel 6

gewone pantserjuffer 11

grote keizerlibel 3

kleine roodoogjuffer 10

lantaarntje 16

steenrode heidelibel 8

vuurlibel 1

watersnuffel 115

SPRINKHANEN 9 / 1 bruine sprinkhaan 15

gewoon spitskopje 149

grote groene sabelsprinkhaan 5

kustsprinkhaan 55

moerassprinkhaan 5

wekkertje 35

zanddoorntje 2

zeggedoorntje 10

zuidelijk spitskopje 120

Bijzonderheden

Het gebied omvat zowel een groot water als graslanden, met in totaal 5 SNL-kwaliteitssoorten.
Vier SNL-kwaliteitssoorten waren voorhanden in de als hooilanden beheerde Kruiden en
faunarijke graslanden.
In de vochtige, afgegraven oeverdelen van het water (moeras), is één SNL-kwaliteitssoort
aangetroffen: moerassprinkhaan.

Over het beheer valt weinig te zeggen. Op het oog was er sprake van gefaseerd maaibeheer.
Dat zal voor de kwaliteitssoorten van belang zijn. Voor moerassprinkhaan is het noodzakelijk
dat de vochtige terreindelen niet in één keer gemaaid worden. Verbossing en verruiging van
deze locaties dient ook te worden voorkomen. Gefaseerd maaibeheer voortzetten.
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4.3 LIEREN (85)
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Tabel 7. Aangetroffen soorten in deelgebied Lieren (85).
In rood zijn de kwaliteitssoorten weergegeven conform de SNL-methodiek.

85

LIEREN

Soortgroep Aantal soorten /

kwaliteitssoorten

Soort Som van aantal

DAGVLINDERS 10 / 6 bont zandoogje 5

bruin zandoogje 70

groot dikkopje 1

hooibeestje 1

klein geaderd witje 37

klein koolwitje 5

kleine vuurvlinder 1

koevinkje 15

koolwitje (soort

onbepaald)

1

zwartsprietdikkopje 2

LIBELLEN 2 / 0 bruinrode heidelibel 1

paardenbijter 1

steenrode heidelibel 1

SPRINKHANEN 8 / 1 bruine sprinkhaan 4

gewoon spitskopje 505

krasser 10

kustsprinkhaan 1722

moerassprinkhaan 50

struiksprinkhaan 1

wekkertje 55

zuidelijk spitskopje 55

Bijzonderheden

In totaal zijn 6 SNL-kwaliteitssoorten aan-
getroffen; 6 vlindersoorten en één sprinkhaan-
soort. Voor de moerassprinkhaan is een vochtig
laagte van belang waarbinnen de aanwezig
pitrusvegetatie blijft staan. Ook hier gefaseerd
maaien, als device om de insectenfauna te
behouden.

De Natte schraallanden en de Kruiden en
faunarijke graslanden van Lieren zijn gevarieerd
en het gevoerde beheer zorgt voor de gewenste
overblijvende vegetatie.

Hooibeestje
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4.4 EMPE (85)
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Tabel 8. Aangetroffen soorten in deelgebied Empe (85).
In rood zijn de kwaliteitssoorten weergegeven conform de SNL-methodiek.

85

EMPE

Soortgroep Aantal soorten /

kwaliteitssoorten

Soort Som van aantal

DAGVLINDERS 10 / 3
bruin zandoogje 17

distelvlinder 1

gehakkelde aurelia 1

gele luzernevlinder 1

klein geaderd witje 8

klein koolwitje 7

kleine vuurvlinder 2

koevinkje 2

oranje luzernevlinder 2

LIBELLEN 10 / 0
azuurwaterjuffer 20

bruine glazenmaker 2

bruinrode heidelibel 1

kleine roodoogjuffer 8

lantaarntje 11

paardenbijter 1

steenrode heidelibel 1

viervlek 4

zwarte heidelibel 2

zwervende heidelibel 1

SPRINKHANEN 9 / 1
bruine sprinkhaan 5

gewoon spitskopje 140

krasser 51

kustsprinkhaan 2

moerassprinkhaan 1

ratelaar 6

wekkertje 5

zeggedoorntje 21

zuidelijk spitskopje 110

Bijzonderheden

Het onderzochte gebied nabij Empe, is recent ontwikkeld als natuurgebied. De bouwvoor is

verwijderd en er zijn natte laagten aangelegd. Dat verklaart ook de geringe hoeveelheid

kwaliteitssoorten (4). Gezien de geplande ontwikkelingen in het gebied zullen soorten als de

moerassprinkhaan (nu beperkt aanwezig) snel kunnen profiteren van dit nieuwe natuurgebied.
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4.5 ZWALUWENBERG (838)

Heideterreinen van deelgebied Zwaluwenberg (1,2,3,4 vanaf linksboven, met de klok mee).

1

2

3

4
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Tabel 9. Aangetroffen soorten in deelgebied Zwaluwenberg (838).
In rood zijn de kwaliteitssoorten weergegeven conform de SNL-methodiek.

838

ZWALUWENBERG

Soortgroep Aantal soorten /

kwaliteitssoorten

Soort Som van aantal

DAGVLINDERS 5 / 1 boomblauwtje 2

citroenvlinder 3

klein koolwitje 2

kleine vuurvlinder 2

heivlinder 1

SPRINKHANEN 6 / 1 boskrekel 2

zwart wekkertje 15

ratelaar 35

wekkertje 20

heidesabelsprinkhaan 11

knopsprietje 65

LIBELLEN 1 / 0 platbuik 1

Bijzonderheden

De droge heide van Zwaluwenberg herbergden twee kwaliteitssoorten; kleine vuurvlinder en
heivlinder.
De Heivlinder werd gezien bij deelgebied Huis op de Bergen, hoogst waarschijnlijk een zwerver
van het aanliggende grote heideterrein met stuifzand.
Onder de sprinkhanen was heidesabelsprinkhaan aanwezig, eveneens op Huis op de Bergen.

Heivlinder
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4.6 STEIGERBERG (837)
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Tabel 10. Aangetroffen soorten in deelgebied Steigerberg (837).
In rood zijn de kwaliteitssoorten weergegeven conform de SNL-methodiek.

837

STEIGERBERG

Soortgroep Aantal soorten /

kwaliteitssoorten

Soort Som van aantal

DAGVLINDERS 4 / 3 bruin zandoogje 50

hooibeestje 2

klein geaderd witje 24

kleine vuurvlinder 2

LIBELLEN 7 / 0 bloedrode heidelibel 2

gewone oeverlibel 3

grote keizerlibel 5

lantaarntje 15

platbuik 3

vuurjuffer 5

watersnuffel 40

SPRINKHANEN 8 / 0 bruine sprinkhaan 10

gewoon spitskopje 10

knopsprietje 15

krasser 50

kustsprinkhaan 41

ratelaar 79

snortikker 25

wekkertje 50

Bijzonderheden

Op het terrein van de Steigerberg
zijn 3 SNL-kwaliteitssoorten aan-
getroffen. Het betreft de
vlindersoorten bruin zandoogje,
hooibeestje en kleine vuurvlinder
(zie foto).
De soorten van kruiden en fauna-
rijk grasland zijn in redelijk lage
aantallen aangetroffen. Het maai-
beheer en beweiding is daar debet
aan. Gefaseerd maaibeheer levert
meer kansen op voor deze soorten,
zoals te zien in het niet gemaaide
tuingedeelte van de graslanden. Daar waren nog volop vlinders te vinden en sprinkhanen. In de
volledig gemaaide en begraasde overige graslanden waren alleen in de randen nog insecten te
vinden.
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4.7 SCHOVENHORST (78)

Zoemertje man
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Tabel 11. Aangetroffen soorten in deelgebied Schovenhorst (78).
In rood zijn de kwaliteitssoorten weergegeven conform de SNL-methodiek.

78

SCHOVENHORST

Soortgroep Aantal soorten /

kwaliteitssoorten

Soort Som van aantal

DAGVLINDERS 5 / 3 bont zandoogje 5

bruin zandoogje 40

icarusblauwtje 1

kleine vuurvlinder 1

zwartsprietdikkopje 10

SPRINKHANEN 3 / 1 ratelaar 15

wekkertje 17

zoemertje 1

Bijzonderheden

Schovenhorst behoort tot de betere heideterreinen in het onderzoek. Drie dagvlindersoorten
met een status als SNL-kwaliteitssoort, zijn aangetroffen, verspreid over het terrein.

Bij de sprinkhanen is de SNL-kwaliteitssoort zoemertje aangetroffen.

Overige waarnemingen
 zandhagedis, op meerdere locaties in het terrein.
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4.8 ELSHOF (52)

Kleine vuurvlinder paring
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Tabel 12. Aangetroffen soorten in deelgebied Elshof (52).
In rood zijn de kwaliteitssoorten weergegeven conform de SNL-methodiek.

52

ELSHOF

Soortgroep Aantal soorten /

kwaliteitssoorten

Soort Som van aantal

DAGVLINDERS 6 / 3 bruin zandoogje 11

hooibeestje 1

dagpauwoog 3

eikenpage 2

klein geaderd witje 10

kleine vuurvlinder 10

LIBELLEN 3 / 0 bruinrode heidelibel 6

grote keizerlibel 2

paardenbijter 2

SPRINKHANEN 6 / 0 boskrekel 20

bruine sprinkhaan 3

krasser 32

ratelaar 64

kustsprinkhaan 1

zuidelijk spitskopje 26

Bijzonderheden

In het gebied Elshof zijn in de kruiden en faunarijke graslanden drie kwaliteitssoorten
aangetroffen: bruin zandoogje, hooibeestje en kleine vuurvlinder.

Het beheer van de graslanden zou voor insecten meer gefaseerd kunnen plaatsvinden. Veel
insecten van de graslandsoorten zijn, als ei of rups, gebonden aan overblijvende vegetaties, die
ook de winter over blijven staan. Nectarplanten zijn van belang voor de adulte dieren.



NA TU UR BA L A NS – LI MES D I VER GE NS B V adviesbureau voor natuur & landschap

30 Dagvlinders, sprinkhanen & krekels en libellen in 16 gebieden in Gelderland 2015

4.9 DE BEEK (162)
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Tabel 13. Aangetroffen soorten in deelgebied De Beek (162).
In rood zijn de kwaliteitssoorten weergegeven conform de SNL-methodiek.

162

DE BEEK

Soortgroep Aantal soorten /

kwaliteitssoorten

Soort Som van aantal

DAGVLINDERS 3 / 1 bruin zandoogje 3

zwartspriet dikkopje 2

kleine vos 1

Bijzonderheden

Het perceel bij De Beek was tijdens het bezoek voor de SNL-monitoring volledig ingezaaid met
groenbemester. Enkel aan de rand zijn insecten waargenomen: bruin zandoogje en
zwartsprietdikkopje. Deze kwaliteitssoorten zijn waarschijnlijk afkomstig uit de aanliggende
graslanden.
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4.10 HOENWAARD (156)
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Tabel 14. Aangetroffen soorten in deelgebied De Hoenwaard (156).
In rood zijn de kwaliteitssoorten weergegeven conform de SNL-methodiek.

156

DE HOENWAARD

Soortgroep Aantal soorten /

kwaliteitssoorten

Soort Som van aantal

DAGVLINDERS 5 / 1 bont zandoogje 2

bruin zandoogje 13

klein geaderd witje 125

klein koolwitje 15

kleine vos 2

LIBELLEN 4 / 0 blauwe

breedscheenjuffer

6

grote keizerlibel 2

grote roodoogjuffer 5

lantaarntje 30

SPRINKHANEN 5 / 1 gewoon spitskopje 50

kustsprinkhaan 20

moerassprinkhaan 251

ratelaar 5

zeggedoorntje 1

Bijzonderheden

Het kleine perceel aan de IJssel is nog
volledig in gebruik als grasland voor
paarden. In de kort begraasde vegetatie,
kruiden en faunarijk grasland, zijn geen
kwaliteitssoorten aangetroffen.

De graslanden van de Hoenwaard zijn
vooral voor SNL-kwaliteitssoort moeras-
sprinkhaan bijzonder geschikt. De sloten,
de daar overblijvende vegetatie na het
maaien en de natte laagten zorgen voor
uitstekende omstandigheden voor deze
grote populatie moerassprinkhanen.
In het hoger gelegen en minder vochtige
grasland is bruin zandoogje aangetroffen.

Moerassprinkhaan
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4.11 SCHALTERBERG (124)
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Tabel 15. Aangetroffen soorten in deelgebied Schalterberg (124).
In rood zijn de kwaliteitssoorten weergegeven conform de SNL-methodiek.

124

SCHALTERBERG

Soortgroep Aantal soorten /

kwaliteitssoorten

Soort Som van aantal

DAGVLINDERS 5 / 3 gehakkelde aurelia 1

groentje 1

hooibeestje 4

kleine vuurvlinder 8

koolwitje (soort

onbepaald)

2

LIBELLEN 7 / 2 bruinrode heidelibel 1

platbuik 1

steenrode heidelibel 2

tengere pantserjuffer 4

venglazenmaker 1

viervlek 1

zwarte heidelibel 3

SPRINKHANEN 9 / 1 blauwvleugelsprinkhaan 1

bruine sprinkhaan 11

gewoon spitskopje 30

knopsprietje 10

zwart wekkertje 43

ratelaar 13

sikkelsprinkhaan 1

snortikker 1

zeggedoorntje 1

Bijzonderheden

De open vegetatie, droge heide en zandpaden,
onder de hoogspanningsmasten van Schalter-
berg vormt geschikt leefgebied voor een 3-tal
SNL-kwaliteitssoorten onder de dagvlinders:
groentje (foto onder), hooibeestje en kleine
vuurvlinder.
Het open zand biedt kansen aan blauw-
vleugelsprinkhaan (zie foto), die weliswaar

slechts één keer is
waargenomen, maar waarvoor meer kansen zijn op uitbreiding door
de blijvende openheid van het gebied (vereiste voor hoog-
spanningsmasten).

In een venachtige laagte zijn libellen aangetroffen met SNL-status:
tengere pantserjuffer en venglazenmaker. Van de pantserjuffer is
mogelijk een populatie voorhanden, de venglazenmaker betreft
waarschijnlijk een zwerver.
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4.12 LUNTEREN HEIDE ZUID (113)

Nabij Lunteren (oost van), zijn drie deelgebieden 113 gelegen:

 Heide noord is het gebied van Pinetum de Dennenhorst
o foto linksboven en noordelijke gebied op kaart.

 Heide zuid bestaat uit graslanden en een heideterrein
o foto rechtsboven en gebied in midden op kaart.

 Graslanden met paardenweiden.
o foto links en gebied zuid op de kaart.

De kaart heeft betrekking op de verspreiding van SNL-kwaliteitssoorten in deze 3
gebieden. In de hierna volgende tabellen 16,17 en 18 zijn de soorten per deelgebied
weergegeven.
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Lunteren Heide Zuid (113)

Tabel 16. Aangetroffen soorten in deelgebied Lunteren Heide zuid (113).
In rood zijn de kwaliteitssoorten weergegeven conform de SNL-methodiek.

113

LUNTEREN

HEIDE ZUID

Soortgroep Aantal soorten /

kwaliteitssoorten

Soort Som van aantal

DAGVLINDERS 4 / 3 bont zandoogje 1

bruin zandoogje 5

kleine vuurvlinder 1

SPRINKHANEN 5 / 0 gewoon doorntje 1

knopsprietje 10

ratelaar 10

sikkelsprinkhaan 1

snortikker 5

Bijzonderheden

Het heidegebied is leefgebied voor de SNL-kwaliteitssoorten bruin zandoogje en kleine vuur-
vlinder. Van het groentje werd een rups aangetroffen (zie foto linksonder).
Het aanliggende grasveld (noord en aan de voet van de heide) was volledig omgezet door wilde
zwijnen. De daarop volgende groei van grassen bood geen leefgebied aan SNL-kwaliteits-
soorten. In de aanliggende graslanden, in het bosgebied, is bruin zandoogje aangetroffen.

Overige waarnemingen

 zandhagedis, op meerdere locaties in het terrein (zie foto rechtsonder).
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4.13 LUNTEREN HEIDE NOORD (113)

Tabel 17. Aangetroffen soorten in deelgebied Lunteren Heide noord (113).
In rood zijn de kwaliteitssoorten weergegeven conform de SNL-methodiek.

113

LUNTEREN HEIDE

NOORD

Soortgroep Aantal soorten /

kwaliteitssoorten

Soort Som van aantal

DAGVLINDERS 3 / 1 snortikker 1

bruin zandoogje 2

klein geaderd witje 1

SPRINKHANEN 6 / 0 bruine sprinkhaan 20

gewoon doorntje 15

knopsprietje 15

ratelaar 6

snortikker 5

wekkertje 5

Bijzonderheden

In het gebied van Pinetum De Dennenhorst is één SNL-kwaliteitssoort aangetroffen, bruin
zandoogje. Grote delen hooiland zijn niet voorhanden in het gebied, waardoor deze soort niet
in grote dichtheden hier zal voorkomen.
Het gebied is vrij open en daardoor is er wel een breder spectrum aan sprinkhanen. SNL-
kwaliteitssoorten zijn echter (nog) niet aangetroffen.
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4.14 LUNTEREN GRAS (113)

Tabel 18. Aangetroffen soorten in deelgebied Lunteren Gras (113).
In rood zijn de kwaliteitssoorten weergegeven conform de SNL-methodiek.

113

LUNTEREN GRAS

Soortgroep Aantal soorten /

kwaliteitssoorten

Soort Som van aantal

DAGVLINDERS 2 / 2 bruin blauwtje 1

kleine vuurvlinder 3

LIBELLEN 3 / 0 blauwe glazenmaker 1

houtpantserjuffer 10

steenrode heidelibel 5

SPRINKHANEN 7 / 0 bruine sprinkhaan 5

grote groene sabelsprinkhaan 6

krasser 5

ratelaar 15

sikkelsprinkhaan 1

snortikker 10

zuidelijk spitskopje 50

Bijzonderheden

De meeste graslanden zijn in beheer als paardenweiden. Daardoor was de bezetting met SNL-
kwaliteitssoorten niet te verwachten, maar was betreding van de percelen ook niet mogelijk.

Het beheer van de graslanden zou voor insecten meer gefaseerd kunnen plaatsvinden. Veel
insecten van de graslandsoorten zijn, als ei of rups, gebonden aan overblijvende vegetaties, die
ook de winter over blijven staan. Nectarplanten zijn van belang voor de adulte dieren.

In een naar natuur omgevormd gedeelte, centraal in het gebied, zijn wel de SNL-kwaliteits-
soorten bruin blauwtje en kleine vuurvlinder aangetroffen (zie kaart met de locaties van de
SNL-soorten).

Bruin blauwtje
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4.15 ROOSTEE (104)
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Tabel 19. Aangetroffen soorten in deelgebied Roostee (104).
In rood zijn de kwaliteitssoorten weergegeven conform de SNL-methodiek.

104

ROOSTEE

Soortgroep Aantal soorten /

kwaliteitssoorten

Soort Som van aantal

DAGVLINDERS 3 / 2 citroenvlinder 1

klein geaderd witje 26

Bruin zandoogje 1

kleine vuurvlinder 1

LIBELLEN 8 / 0 gewone oeverlibel 21

grote keizerlibel 4

kleine roodoogjuffer 45

lantaarntje 3

smaragdlibel 4

steenrode heidelibel 4

viervlek 11

watersnuffel 40

SPRINKHANEN 4 / 0 kustsprinkhaan 25

ratelaar 25

wekkertje 10

zuidelijk spitskopje 40

Bijzonderheden

Bij de Roostee heeft recent natuurontwikkeling plaatsgevonden. Het oude ven is opnieuw
uitgegraven en de aanliggende gronden zijn afgeplagd. In de randen van het gebied is al te zien
dat de toekomstige vestiging van SNL-kwaliteitssoorten mogelijk is. Daar is bv SNL-kwaliteits-
soort kleine vuurvlinder aangetroffen.

Bij het ven zijn geen SNL-kwaliteitssoorten aangetroffen. Wel zijn al soorten als smaragdlibel en
kleine roodoogjuffer aangetroffen. Indien de water- en oevervegetatie zich verder gaat
ontwikkelen, zullen meer soorten libellen zich hier kunnen vestigen.
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4.16 BRUUK (184)

Bruin zandoogje paring
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Tabel 20. Aangetroffen soorten in deelgebied Bruuk (184).
In rood zijn de kwaliteitssoorten weergegeven conform de SNL-methodiek.

184

BRUUK

Soortgroep Aantal soorten /

kwaliteitssoorten

Soort Som van aantal

DAGVLINDERS 6 / 4 bruin zandoogje 101

groot dikkopje 2

icarusblauwtje 16

koevinkje 28

oranje zandoogje 3

zwartsprietdikkopje 18

LIBELLEN 5 / 0 gewone oeverlibel 2

lantaarntje 10

platbuik 1

tengere grasjuffer 4

vuurjuffer 5

SPRINKHANEN 6 / 0 gewoon spitskopje 266

grote groene sabelsprinkhaan 8

krasser 10

kustsprinkhaan 20

ratelaar 10

zuidelijk spitskopje 150

Bijzonderheden

Onder de dagvlinders zijn vier SNL-kwaliteitssoorten aangetroffen. Relatief veel voor een klein
perceel. Het maaibeheer is gefaseerd waardoor ook de duurzaam behoud geregeld lijkt te zijn.
Onder de sprinkhanen zijn hoge aantallen spitskoppen (zowel gewone als zuidelijk) in het
terrein te vinden.

De op termijn te verwachten zompsprinkhaan (wel aanwezig in het nabij gelegen natuurgebied
De Bruuk) is niet aangetroffen tijdens de SNL-monitoring.
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5 SAMENVATTING EN CONCLUSIE

5.1 SAMENVATTING

Natuurbalans heeft in 2015 een inventarisatie uitgevoerd naar de verspreiding van dagvlinders,

sprinkhanen, krekels en libellen in het kader van de regeling Subsidie Natuur en Landschap

(SNL).

In de voorliggende rapportage zijn de resultaten aan de hand van soortenoverzichten en

verspreidingskaarten gepresenteerd, begeleid door een beknopte toelichting.

Tijdens de inventarisatie in 2015 zijn aangetroffen:

 27 dagvlindersoorten, waarvan 9 SNL-kwaliteitssoorten;
 20 sprinkhaansoorten, waarvan 4 SNL-kwaliteitssoorten;
 19 libellensoorten, waarvan 2 SNL-kwaliteitssoorten.

Bijzondere dagvlindersoorten zijn het bruin blauwtje en groentje bij Lunteren. Het betrof de

overgang van een als natuurgebied ingericht gedeelte van de graslanden (113-gras).

Een rups van het groentje is aangetroffen op het zuidelijke deel van de heide nabij Lunteren

(113 hei noord).

De bijzondere sprinkhaansoort is de blauwvleugelsprinkhaan op Schalterberg (124). Op de

zandige paden onder de hoogspanningsmasten is deze kenmerkende soort aangetroffen.

Het zoemertje is gehoord en gezien bij Schovenhorst. Op dit geïsoleerde gelegen heideterrein is

ook de aanwezigheid van zandhagedis vastgesteld, die ook op het geïsoleerd gelegen heide-

terrein van Lunteren Heide Zuid is aangetroffen.

Moerassprinkhaan was in grote getale te vinden in het gebied van de Hoenswaard. De natte

graslanden aldaar, doorsneden door slootjes, leverde een grote populatie moerassprinkhanen

op. Ook bij het gebied nabij Empe was (nog) beperkt moerassprinkhaan voorhanden, die zich

kan uitbreiden in het nieuwe natuurgebied aldaar.

SNL-kwaliteitssoorten van de libellen zijn slecht op één locatie aangetroffen, in een venachtige

laagte bij de Schalterberg was Tengere pantserjuffer en venglazenmaker.

Bij de overige wateren was de sprake van recente natuurontwikkeling waardoor de wel te

verwachten SNL-soorten nog niet voorhanden zijn.
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5.2 FOUTENDISCUSSIE

Spreiding van bezoeken

De veldbezoeken zijn goed gespreid over het jaar gebracht, afgestemd op de piekactiviteit van

relevante soorten (SNL-Kwaliteitssoorten en Rode Lijstsoorten) en uitgevoerd onder gunstige

weersomstandigheden. Er is geïnventariseerd tijdens de activiteitsperiode van alle mogelijk

aanwezige soorten dagvlinders, sprinkhanen, krekels en libellen. Er is dan ook geen enkele

soort gemist als gevolg van de planning van de veldbezoeken.

Dekking van gebieden

Gebieden met beheertypen droge heide en faunarijk grasland zijn dekkend geïnventariseerd.

Vrijwel al deze hokken zijn minstens twee maal bezocht in de periode van het jaar dat ter

plaatse verwachtte soorten actief zijn.

Volledigheid van inventarisatie

De ruime spreiding van bezoeken in het seizoen en het intensieve karakter van de inventarisatie

(met een detailniveau van vier stippen per hectarehok) maken dat de algemene en talrijke

soorten dagvlinders, sprinkhanen, krekels en libellen goed in kaart zijn gebracht, zonder dat

belangrijke concentraties van voorkomen zijn gemist.

Een uitzondering is het gebied ‘Lunteren Gras (113). Deze graslanden waren grotendeels in

gebruik als paarden- of schapengrasland. Betreding, zeker van de relatief kleine paarden-

graslanden, was onmogelijk.

Dagvlinders

Soorten met een beperkt en/of een specifiek biotoop zijn dekkend in kaart gebracht. Geschikte

biotopen van deze soorten zijn allemaal bezocht. Het ligt niet voor de hand dat er van deze

soorten veel vindplaatsen zijn gemist.

Enkele soorten zijn erg lastig in kaart te brengen omdat ze in lage dichtheden voorkomen en/of

onopvallend zijn. Dit geldt voor geelsprietdikkopje en bruin blauwtje. Ook bruin blauwtje is vrij

schaars en vliegt in biotoop dat in grote oppervlakten aanwezig is. Door het hoge tempo

waarmee door het veld gelopen moest worden, als gevolg van de hoge eisen aan de dekking en

het te inventariseren soortenspectrum, zijn van deze soorten ongetwijfeld exemplaren gemist.

Groentje vliegt voor een groot deel buiten het dekkend te inventariseren gebied, namelijk op

bosbesvegetaties in bossen. Van deze waarschijnlijk schaarse soort in het gebied zijn vind-

plaatsen gemist.

Sprinkhanen

Tijdens het sprinkhanenonderzoek is niet overal en altijd uitgebreid met batdetector gewerkt:

een soort als zuidelijk spitskopje is niet geheel dekkend in kaart gebracht, zoals bijvoorbeeld in

de graslanden. Heidegebieden zijn wel vrijwel dekkend met batdetector onderzocht. Daar is het

verspreidingsbeeld dekkend, evenals dat van heidesabelsprinkhaan.

Ingevoerde aantallen (per record) zijn bij de sprinkhanen een absoluut minimum. Bij soorten

die zo talrijk en wijdverspreid zijn is het in een beperkte tijd die er voor de inventarisatie stond,

in combinatie met de gedetailleerdheid van de inventarisatie (SNL), én de eis dat alle soorten

gekarteerd moesten worden, niet mogelijk goede tellingen van aantallen exemplaren te doen.
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Libellen

Libellen in het landbiotoop zijn zoveel mogelijk genoteerd, maar hadden tijdens het invoeren

van waarnemingen de laagste prioriteit.

5.3 BEHEER- EN INRICHTINGSADVIEZEN

Een uitvoerige analyse van actuele habitatkwaliteit van soorten en mogelijke verbeteringen

middels beheermaatregelen lag niet binnen het doel van dit onderzoek. Wel zijn hieronder

adviezen opgenomen over kleinschalige beheer- en inrichtingsmaatregelen, die naar aanleiding

van indrukken tijdens de inventarisatie zijn geformuleerd.

Heide

De heideterrein dienen gevarieerd te blijven, door gericht beheer. Variatie in heide, afgewisseld
met zandige terreindelen zorgt voor de beste overlevingskansen van de SNL-kwaliteitssoorten.
Monotone heidevegetaties zijn te voorkomen middels een uitgekiende (schapen)begrazing
waardoor meer structuur teruggebracht wordt.

Graslanden

Momenteel zijn de grenzen van de graslanden vaak behoorlijk scherp. De natuurwaarden

kunnen verder stijgen indien meer geleidelijke overgangen naar de omliggende bosvegetaties

worden gerealiseerd. Veel insectensoorten, maar ook vogels en zoogdieren profiteren van goed

ontwikkelde mantelvegetaties rond de graslanden.

Gefaseerd maaibeheer kan er voor zorgen dat de overwintering van de verschillende stadia van

insecten gewaarborgd is. Bovendien zijn op deze manier in het seizoen niet alle nectarplanten

abrupt uit het terrein verdwenen.


