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1.

inleiding

Watdeachteruitgang vanfloraenfauna inEuropabetreftis
Nederland waarschijnlijkdeabsolutekoploper.Ruimdehelft
vandeNederlandse floraloopt momenteelgevaar teverdwijnen (De Molenaar 1980). Debelangrijkste oorzaken zijn
grondwaterpeilverlaging, kunstmatige verrijking/vervuiling
vanbodemenoppervlaktewater enluchtvervuiling.
Vandeachteruitgang vandefauna zijnminder gegevens bekend. Degegevens,diedelaatste tijdbekend worden, zijn
echter zeker zoalarmerend alsdievandeflora,van deNederlandsedagvlinderfauna bijvoorbeeld zijndelaatste twee
decennia op een totaal van67inheemsesoorten8soorten
uitgestorven en 19 sterk totzeer sterk achteruitgegaan
(Bink,1983).
DeNederlandse libellenfaunavertoont soortgelijke tendenzen.vande68Nederlandse soortenzijner9sinds1950niet
meer gevonden,terwijl7soorten zeersterk zijnachteruitgegaan (vanTolenGeijskes,1981).Deachteruitgang vande
Nederlandsesteenvliegenfauna iszelfsronduit schrikbarend
te noemen,vande28bekendesoorten zijnerliefst19uitgestorven (Claessens,1981).
Dealarmerendeachteruitgangvanfloraenfaunatoontduidelijk aan, dathetmetonsleefmilieudeverkeerdekant op
gaat. De mens lijktonvoldoende instaatom zijnhandelen
harmonieus opdeleefomgeving aftestemmen.Deecologische
kringloop wordt steedsmeerdoorbroken,voorditverbreken
vandeecologische kringloopkrijgt de mens, die zelfook
deel uitmaaktvanhetecosysteem,vroegoflaatde rekening
gepresenteerd viawatkortweg^Dewej:vanbehojad__van_el_lende^kanwordengenoemd.Eenvoorbeeld hiervan is, datmen
dachtvandeluchtvervuiling aftezijndoorhogeschoorstenentebouwen,inmiddelsweetmenwelbeternudebossen in
allerlei Europese landenernstige tekenenvanverval beginnen tevertonen.Kennisbetreffende de rol van bepaalde
diergroepenbinnenhetbiologischnetwerkvanhetecosysteem
kan inzicht verschaffen indedraagkrachtvanditecosysteem,verder leerthetonsdeeffectenvanbeschadigingente
voorspellenwaardoorhetookmogelijk wordt prognosesvoor
mogelijk herstel tegeven.
Inhetlichtvanhetvoorafgaande is in1983eeninventarisatieuitgevoerdvandelibellen ineenaantalverschillende
biotopen opdeOost-Veluwe.Eeneerstedoelvanhet onderzoek isinhetkadervande inventarisatie van hetnatuurlijk milieutebekijkenhoehetmetdelibellenstand op de
Oost-veluwe isgesteld.Deze 1ibelleninventarisatie levert
weereenbijdrageaanhetverkrijgenvaneentotaalbeeld van
hetOost-veluwsecosysteem.Metbehulpvandezeinventarisatie kanondermeerdenatuurwetenschappelijkewaardevanbepaalde gebiedenduidelijk wordenaangegeven.Metbehulpvan
diekennisishetmogelijk plannen inhetkadervan de wet
ruimtelijke ordening beter teonderbouwen,verder hooptde
studie eenbijdrage tekunnen leverenaanhetopmeerentomologischverantwoorde wijzebeherenvanbepaaldewateren.

2.

Beschrijving vanhetonderzoeksgebied ende monsterpunten

2.1.

Hetonderzoeksgebied

InlandschappelijkopzichtvaltdeOost-veluweonder teverdelen in drie hoofdlandschappen:hetstuwwallenlandschap,
het dekzandlandschap en hetrivierkleilandschap (zie ook
Cuppen,1983).
Het stuwwallenlandschapomvathetgebied met stuwingsverschijnselenenheefteenhoogte variërend van twintig tot
honderd meter.Heteigenlijkegrondwater bevindtzich over
hetalgemeendieponderhetmaaiveld.Oppervlaktewater, dat
belangrijk isvoor libellenkomtslechtslocaalvoor in de
vormvanschijngrondwaterspiegels. Deze zijn tevindenop
plaatsen met een niet-ofslechtdoorlatende laag.isdit
eenoerbankdankunnenervennen zijnontstaan,is ditleem
dankunnenerleemkuilen zijngevormd.Deleemkuilen zijnin
tegenstelling totdevennenvananthropogeneoorsprong.Zij
zijn ontstaandoorhetopkleinschalige wijze winnen van
leem.Doorhetverschil inbodemmateriaal ishetwater inde
leemkuilen van nature voedselrijker van karakter (matig
voedselrijk)dan indevennen (voedselarm).
Hetdekzandlandschapomvathetgebiedgelegen tussendevoet
vandeveluwestuwwal enhetlaaggelegen uit rivierklei-afzettingenbestaande ijsseldal. Eengrootdeelvanhetdiepe
grondwater vanhetveluwemassiefkomtindelageredelenvan
hetdekzandlandschap alskwelwater aandeoppervlakte.Doordathettijdenszijnlangeweg indegrond allerlei stoffen
heeft opgenomen isditkwelwatervannaturematigvoedselrijkvankarakter.Demeestewateren inhetdekzandlandschap
zijntevinden indelageredelen en vannaturevrijvoedselrijk tengevolgevanhetgenoemdekwelwater.Tegenwoordig
zijndezedoor inspoeling voor eengrootdeel zosterkverrijkt met voedingsstoffenafkomstig uitdemest,dieopde
landbouwgronden wordt aangebracht, dat ze alsovermatig
voedselrijkmoetenwordenbeschouwd. Slechtsopminofmeer
geisoleerde plaatsen,zoals inbepaalde landgoederen, zijn
nogwateren tevindendieeenredelijkeweerspiegelinggeven
vanhetoorspronkelijkewatertype.
Echtvoedselarmewaterenwarenvroeger reedsvrijschaarsin
het dekzandlandschap entevindenoprelatiefhooggelegen
dekzandruggenmetvoedselarmehumuspodzolgronden.Door ontginningen eneutrofiëring isdittypewater zeerschaarsgeworden,voorbeeldendiedittyperedelijk benaderen zijnnog
te vindenopdeLeuvenheimseHeide,deEmpesche-enTondenscheHeide (nujaarlijksdroogvallend tengevolgevanontwateringswerkzaamheden indenaburigelandbouwgronden) enhet
Gietensche-enAppenscheVeld.

Hetrivierkleigebied totslotwordtgekenmerkt doordeaanwezigheid vanrivierklei-afzettingenvandeijssel.Dewateren inditgebied zijnvannaturevoedselrijkvankarakter.
Doormenselijke beinvloeding zijnzenuvaakovermatigvoedselrijk. Gavevoorbeeldenvanhetoorspronkelijketypezijn
nu nog te vinden ingeisoleerde tichelgaten en sommige
droogbraakkolken.

2.2.

Demonsterpunten

Algemeen
Inhettotaal zijnopdeOost-veluwevijftig plaatsenophet
voorkomenvanlibellenonderzocht.Deligging isweergegeven
opkaart1t/m4.Demonsterpunten zijnzodanig gerangschikt
en gekozen,dat zeeenredelijkedoorsnede leveren van de
voor libellenbelangrijkstestilstaande wateren indeverschillendehoofdlandschappen (zietabel l). Tevens isbijde
rangschikking indetabeleenglobaleoecologischegradient
aangebracht,dielooptvanoligotroof (ongestoorde vennen).
viamesotroof (leemkuilen)naareutroof.
Hetveldonderzoek heeftplaatsgevonden in demaand junien
deperiodeeind juli/begin augustus.Demeestewateren konden door gebrek aanmankrachtslechtseenmaalworden bezocht.Afhankelijk vandeonderzoeksperiode kunnenhierdoor
libellesoortenmeteenvroegeoflatevliegperiode zijn gemist. Een overzichtvandebezoekdata aandemonsterpunten
istevinden intabel1.
Deoligotrofevennen (monsterpunt1t/m10)
Ditbetrefteenvrijuniformegroep voedselarme vennenmet
een goed ontwikkeldevegetatie,dievoornamelijk is opgebouwd uitplantesoorten alssphagnumcuspidatum (een inhet
waterdrijvend veenmos),snavelzegge, wollegras,knolrusen
pitrus (nietoverheersend).vaakwordendezevennenomgeven
door een strookvochtigeheide,waarinlocaalsoorten als
kleine zonnedauw,ronde zonnedauw,blauwezegge,veenbiesen
bruineenwittesnavelbies zijntevinden.Dewaterdiepte is
gering enbedraagtmeestalnietmeerdan50centimeter. De
kleinerevennenvandittype zoalsdepunten3,7en10vallenjaarlijks indenazomerdroog.
Demesotrofe engestoordevennen (monsterpunt11t/m20)
Dewateren uitdezegroepzijnnogal heterogeen vankarakter.Quavoedselrijkdomvanhetwater zijndeze tebeschouwenalsoligotroof-mesotroof.Tendele (monsterpunt 11, 12,
13en17)betrefthetsterk door wilde zwijnenomgewoelde
vennen,waarinwaterplantenvegetaties nauwelijks totontwikkeling kunnenkomen.Opdeoeverdominerenhierplanten als
pijpestrootjeenpitrus.Demonsterpunten 15en16zijnvennengelegen tenzuidenvanuddel.

Langsde oeversdomineren hier storingsindicatoren als kruipend struisgras,pitrus,waternavel enmannagras.verderbetreft het tweegeisoleerd liggende mesotrofe vennen inhet
dekzandlandschap (18 en 19),een kunstmatige vijver (20) en
een recent ontstaan plasje ineen diepe zandafgraving (14).
De beide laatste wateren worden gedomineerd door knolrus en
pitrus.
De leemkuilen (monsterpunt 21 t/m 30)
De leemkuilen vormen een uniforme groep wateren met eenmatig voedselrijk karakter.Differentiatie is binnen ditwatertype vooral ontstaan door de mate van beschaduwing. Hoe
sterker de leemkuilen beschaduwd zijndes teminder variatie
iser tevinden inwater- enoeverplantenbegroeiing, in zeer
sterk beschaduwde leemkuilen (21en 22) kanvegetatie zelfs
ontbreken.Doordat er ook veel rottend blad in ligt zijn ook
de zuurstofconditiesopde bodem slecht.
Inminder sterk totonbeschaduwde leemkuilen zijn waterplanten tevinden als sterrekroos,drijvend fonteinkruid, smalbladige waterpest ofdrijvende waterweegbree.Langs de oevers domineert vaak pitrus of pijpestrootje.
Demesotrofe-eutrofe poelen en vijvers (monsterpunt 31 t/m
40)
Dit betreft een wat heterogene matig voedselrijke-voedselrijke groep wateren uithetdekzandlandschap, die gemeen
hebben,dat zeniet rechtstreeks worden beinvloed door landbouwactiviteitenvanwege hungeisoleerde ligging in natuurgebied, indewater- enoeverplantenflora komt dit tot uiting door hetvoorkomen van voor de tegenwoordige landbouwactiviteiten nogal gevoelige soorten als snavelzegge (31,
32, 35 en 37),waterviolier (35, 39),teer vederkruid (36,
40), knolrus (32,34),moerasnertshooi (38) endrijvende waterweegbree (40).
De eutrofe-hypertrofe poelen en kolken (monsterpunt 41 t/m
50)
Dit betreft een aantal voedselrijke tot overmatig voedselrijke wateren met redelijk tot goed ontwikkelde water- en
oeverplantenvegetaties. De punten 41,42 en44 zijn wateren
uit hetdekzandlandschap die onder invloed van landbouwactiviteiten staan.De overige punten uitdezegroep stammen uit
het rivierkleilandschap. Hiervan heeft alleen punt 4b, het
tichelgatencomplex "DeMeintjes" een meer geisoleerde ligging ten opzichte van het sterk onder agrarische invloeden
staande landschap.
Regelmatig indeze groep wateren voorkomende water- enoeverplanten zijn gele plomp,waterlelie, veenwortel, kroossoorten, smalbladige waterpest,gele waterkers,watermunt,
wolfspoot,liesgras en riet.Tijdens het veldwerk bleek dat
wateren uitdeze groep waar een oeverplantengordel ontbrak
tengevolge van beschaduwing of begrazing,opvallend arm aan
libellesoorten waren.Dergelijke wateren zijn niet in tabel
1 opgenomen.

3.

Bespreking vandetotnutoeopdeQost-yeluwegevonden libellesoorten

Behalvevandeeigenonderzoeksgegevens isook zoveelmogelijkgebruikgemaaktvande (schaarse)bestaandeonderzoeksgegevens.Hiervanwarenerenkelevoldoende recent (na 1970
verzameld)om tegebruikenvoorhetverkrijgenvaneenbeter
inzicht indehuidigelibellenstand opdeOost-veluwe. Deze
gegevens zijn in tabel1,dieeenoverzichtvanderecent
aangetroffen soortenopdeoost-veluwegeeft,verwerkt. Het
betreft de monsterpunten20 (Belle,1971),44 (Bredenbeek,
1979ongepubliceerd),46 (Bredenbeek, 1977)en47(Bredenbeek,1978ongepubliceerd).
Watdelatijnsenamenbetreft isuitgegaanvan Geijskes en
VanTol (1983).voordeNederlandse namen isgebruikgemaakt
vanWasscher (1982).

3.1

Familie Calopterygidae

Calopteryx splendens (weidebeekjuffer)
Tweemaal istijdenshetonderzoek eenzwervend mannetjevan
deweidebeekjufferaangetroffen.Heteigenlijkebiotoop bestaatuitlangzaam stromendebekenenrivierenmeteengoede
waterkwaliteit eneenquastructuur gevarieerde vegetatie,
dienoodzakelijk isvoorhetafzettenvanterritoriavoorde
mannetjes. Na1950isdesoortinNederland sterk afgenomen
ten gevolgevanbeeknormalisaties en waterverontreiniging
(GeijskesenVanTol, 1983). OpdeOost-veluwe isdeauteur
nog slechtseenkleinebestaande populatie bekend op de
Beekbergsche Beek inhetgedeelte tussen het Apeldoornsch
Kanaal endemonding indeVoorsterbeek. Eenkleinepopulatieineenbeekje indeBeemtenettennoordenvanApeldoorn
is in1981verdwenen nadeaanlegvaneenschouwpad en het
aanleggenvanstuwendoorhetpolderdistrictveluwe.
Calopteryx virgo (bosbeekjuffer)
Voor 1950isdebosbeekjufferopverschillende plaatsen op
deOost-veluwe aangetroffen (zieGeijskesenvanTol,1983).
Daarna zijngeenvondstenmeergedaan. in Nederland isde
soort gebondenaanvrijbrede,schone,snelstromende,ongenormaliseerde beken, dieover langeretrajectenbeschaduwd
zijn.volgensZahner (1959)magdetemperatuurvanhetbeekwater indezomermaximaal 18oC bedragen.Opdeoost-veluwe
ishetbeschreven typebeekverdwenen tengevolgevan beeknormalisaties.

3.2

FamilieLestidae

Sympecmabraueri (noordsewinterjuffer)
Denoordsewinterjuffer isvoor 1950 op deoost-veluwebij
Epe gevonden.Desoortprefereertmesotrofe vennen en is
sinds1960overal zeldzaamgeworden (Geijskes en vanTol,
1983).
Sympecma fusca (bruinewinterjuffer)
VandeOost-veluwe iseenvondstbekend nabij Tongeren van
voor1950.Debruinewinterjuffer is eensoortvanvennen,
heipiassen enhoogvenenmetondiephelderwatermeteen rijke oevervegetatie. Nederlandse vondsten sinds 1950zijn
schaars (GeijskesenVanTol,1983).
Lestesbarbarus (zwervendepantserjuffer)
Eenzwervendmannetjevandezwervende pantserjuffer isrecentdoor Bredenbeek (20-08-1977)aangetroffenbij eenpoel
op het landgoed DeHartelaar bijTwello (monsterpunt44).
Het iseenzeldzamedwaalgastuithet zuiden,die zichniet
op de vindplaatsenweettehandhaven.Devoortplantinggeschiedt invennen,hoogveen-enduinpiassen (Geijskesenvan
Tol, 1983).
Lestesdryas (tangpantserjuffer)
De tangpantserjuffer istijdenshet onderzoek op diverse
plaatsen in alleonderzochtehoofdbiotopen inhetstuwwallenlandschap aangetroffen.Ookbijdemeergeisoleerdgelegenvijversenpoelen inhetdekzandlandschap isdeze pantserjufferherhaaldelijkgevonden. Uit het rivierkleilandschapzijnalleen zwervendeexemplarenbekend.
Volgens Geijskes envanTol (1983) isdetangpantserjuffer
karakteristiek voor mesotrofemilieus,zoalsheideplassen,
moerassen enleemkuilen.DevondstenopdeOost-Veluwe duidenopeenwatbredereoecologische amplitudovariërend van
oligotrofe milieus tot mesotrofe/eutrofe milieusmeteen
goedewaterkwaliteit.
inNederland isdesoortsinds1950zeer sterkachteruitgegaan en daardoor vrijzeldzaamgeworden.Sinds1950 zijn
slechts 11vindplaatsen bekend.Hetgroteaantalvindplaatsentijdenshetonderhavigeonderzoek isdaaromverheugend.

Lestessponsa (gewonepantserjuffer)
Degewonepantserjuffer isopdeoost-veluwe inalleonderzochtehoofdbiotopenvaak inzeergrootaantalaangetroffen.
Alleen insterk beschaduwdewateren en wateren zondergoed
ontwikkeldehoogopgaandeoevervegetatieontbreektdesoort.
DezeLestes-soort isinNederland zeer algemeen inallerlei
stilstaande wateren. Sinds1950ishijduidelijk talrijker
geworden in Nederland, hetgeen duidtopeenkwalitatieve
verarming vanhetnatuurlijkmilieu.
Lestesvirens (tengerepantserjuffer)
Detengerepantserjuffer isnogna 1950 nabijApeldoornen
Hoenderloogevonden (GeijskesenvanTol,1983).Tijdenshet
onderhavigeonderzoek isdesoortnietgevonden.
Detengerepantserjuffer iseenvrijzeldzamebewonervanoligotrofe tot mesotrofe wateren, zoalsvennen,heide-en
hoogveenpiassen.
Lestesviridis (houtpantserjuffer)
Dehoutpantserjuffer isinallehoofdlandschappen eninelke
hoofdbiotoopvaak invrijgroteaantallengevonden.
VolgensGeijskesenvanTol (1983)heeftde soorteenbrede
oecologische amplitudo. Eenstrikteeisisdeaanwezigheid
vanstruikgewasvanwegedevoor libellen merkwaardige gewoonteomeieren intakkenaf tezetten.DevroegsteNederlandsevondstwas17-07-1958.Tijdenshetonderhavigeonderzoekwerd eenpasuitgekomenmannetje nogvroegerwaargenomen (14-07-1983opmonsterpunt32).

3.3

FamilieCoenagrionidae

ischnuraelegans (lantaarntje)
In het stuwwallenlandschap ishetlantaarntje locaal en
meestal in gering aantalgevonden.Inhetdekzand- enrivierkleilandschap isdesoort vaak talrijk enkomthijop
nagenoeg elkmonsterpuntvoor.
Hetlantaarntje iseenzeeralgemenesoortmeteenbredeoecologische amplitudo.Sinds1950ishijduidelijk inaantal
toegenomen.

ischnurapumilio (tengeregrasjuffer)
Voor 1950isdetengeregrasjuffer eenmaalbijEpegevonden.
Sinds1950iseenverderevondstbekend indebuurtvanGortel, waar op 10-06-1978door Bredenbeek (ongepubliceerd)
tweemannetjes zijnwaargenomen ineenvenbijMiddelbergen.
inNederland isdetengeregrasjuffer volgens Geijskes en
VanTol (1983)vrijzeldzaam.Delarvenleven bij voorkeur
in leemkuilen, ookwel inondiepeheipiassen,afwateringsslotenenhoogvenen.
Pyrrhosomanymphula (vuurjuffer)
Devuurjuffer isinalleonderzochtehoofdbiotopengevonden.
Inhetdekzand- enrivierkleilandschap (zie tabel1)isde
soortweinig aangetroffen,vooreendeel komtditdoordatde
bemonstering vanhetmerendeel vandemonsterpunten uitdeze
landschapszones vrijlaatinhetjaarheeftplaatsgevonden.
Aangeziendevuurjuffer eenvroegevliegperiodeheeft(maxima in mei en juni) isdesoortopdiverseplaatsenzeer
waarschijnlijkgemist.
In Nederland isdevuurjuffer algemeen in zowel langzaam
stromendealsstilstaandewateren.
Enallagmacyathigerum (watersnuffel)
De watersnuffel isopdeOost-veluwe in alle onderzochte
hoofdbiotopen inhetstuwwallen-endekzandlandschapvaak in
zeergroteaantallengevonden; het meest talrijk inongestoorde,oligotrofevennen.Inhetrivierkleilandschap isde
soortnietgevonden.Ditlaatste is enigszins vreemdvoor
een als eurytoop* bekend staande soort,volgensScheffer
(1969)pasteendergelijk verspreidingspatroon echtergoed
bijdewatersnuffel.Oligotrofewaterenvormenhet optimale
biotoop,gevolgd doordemesotrofe enzwakeutrofe wateren.
Insterk eutrofeenhypertrofewaterenworden slechtskleine
totzeer kleinepopulatiesgevormd.
Coenagrion lunulatum (maanwaterjuffer)
Demaanwaterjuffer isslechtszeer locaal bijenkeleongestoorde, oligotrofe vennenopdeTongerenseHeidegevonden
injuni1983.
Dezesoortkomt inNederland vrijzeldzaam voor bij
vennen
inOost-Nederland (GeijskesenVanTol,1983).

eurytoop*:soortmetbredeoecologischeamplitudo
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Coenagrion puella (azuurwaterjuffer)
Deze waterjuffer isop de Oost-Veluwe bijna overal inredelijk grote aantallen aangetroffen.
De azuurwaterjuffer is inNederland algemeen en quavoorkomen vrijwel beperkt totde pleistocene zandgronden.De larve
leeft inallerlei stilstaande wateren,vooral waar een goed
ontwikkelde drijvende waterplantenvegetatie aanwezig is.
Coenagrion pulchellum (variabele waterjuffer)
Devariabele waterjuffer isop enkele plaatsen inhetdekzand- en rivierkleilandschap in grote aantallen gevonden
(zie tabel 1 ) .Om dezelfde redenen als bij de vuurjuffer
reeds isbesproken, isdeze waterjuffer waarschijnlijk op
diverse locaties gemist.Inhet stuwwallenlandschap is de
soort schaars en slechts in zeer gering aantal waargenomen.
Mogelijk betreft dit zwervende exemplaren.
VolgensGeijskes envan Tol (1983) isdevariabele waterjuffer tamelijk eurytoop; de larven levenmet name in stilstaande,min ofmeer eutrofe wateren met modderbodems.in
Nederland zeer algemeen,behalve in brakwatergebieden.
Cercion lindenii (kanaaljuffer)
BijApeldoorn isop8-08-1907 door Koornneef een mannetje
van de kanaaljuffer gevonden.
De larven ontwikkelen zichvolgens Geijskes en van Tol
(1983) in stilstaande of langzaam stromende zuurstofrijke
wateren, zoalsmeso-eutrofe plassen, beken en riviertjes.
Sinds 1900 zeer zeldzaam inNederland.
Erythromma najas (grote roodoogjuffer)
Recent isdegrote roodoogjuffer ineengering aantal aangetroffen op een tweetal locaties in het dekzand- en rivierkleilandschap. Opgrond van larvenvangsten verspreid over de
regio is hetvermoeden gewettigd,dat de soort opde OostVeluwe algemener isdan deze schaarse vondsten van imagines
suggereren. inNederland isdegrote roodoogjuffer vrijalgemeen invijvers,sloten,plassen envennen,vooral wanneer
dezemet drijvende waterplanten zijn begroeid.
Erythromma viridulum (kleine roodoogjuffer)
Opde Oost-Veluwe zijn twee vondsten van deze soort bekend.
De eerste vondst betreft eenmannetje, dat op 27-08-1951 te
Wilp verzameld is.De tweede vondst betreft eveneens een
mannetje dat op 20-08-1977 werd gevonden ineen spinnenweb
am en lokaal
leemputten
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Ceriagrion tenellum (koraaljuffer)
Voor 1950 kwam de koraaljuffer locaal vrij algemeen voor bij
de vennen opdeveluwe.Sinds 1950 zijngeen vondsten meer
bekend.
De koraaljuffer iseen van de soorten, die in Nederland
sinds 1950 zeer sterk inaantal isachteruitgegaan.Tegenwoordig isde soortvrij zeldzaam en nog locaal aan te treffen invennen inDrenthe,Overijssel,Noord-Brabant en Limburg (zieGeijskes envan Tol, 1983).

3.4

Familie Gomphidae

Gomphus pulchellus (plasrorabout)
Recent isde plasrombout op twee plaatsen gevonden.Ditbetreft DeMeintjes,waar op29-05-1977 een pas uitgekomen
wijfje werd gevangen (Bredenbeek, 1977) enhet landgoed "Het
Schol" bij Twello,waar op4-06-1978 drie mannetjes werden
gevangen (Bredenbeek,ongepubliceerd).
De plasrombout is inNederland zeldzaam en locaal te vinden
bijgrote vijvers,meertjes,leemplassen en kanalen.

3.5

Familie Aeshnidae

Brachytron pratense (glassnijder)
Deglassnijder is tijdens het onderzoek injuni op eendrietal plaatsen gevonden,vanwege zijn vroege vliegperiode (maximum inmei en juni) isde soort waarschijnlijk op bepaalde
plaatsen gemist.
InNederland isde soort vrij algemeen bij stilstaand water
vooral in laagveengebieden.
Aeshna cyanea (blauwe glazenmaker)
De blauwe glazenmaker isopde Oost-veluwe aangetroffen in
alle hoofdbiotopen. Alleen bij de oligotrofe,ongestoorde
vennen isde soort schaars.
In Nederland isde blauwe glazenmaker algemeen, doch qua
voorkomen vrijwel geheel beperkt tot de pleistocene zandgronden.De soort is tamelijk eurytoop (Geijskes enVan Tol,
1983).
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Aeshnagrandis (bruineglazenmaker)
Opdeoost-veluweisdebruineglazenmaker vrijvaakaangetroffenbijdeonderzochtewateren in het dekzand-enrivierkleilandschap.inhetstuwwallenlandschap is de soort
slechtslocaalgevonden.
Debruineglazenmaker isinNederland eenvrijalgemenebewonervanzoweluitgestrekte laagveenmoerassen als van de
bosrijkeomgeving vanvennenenvijvers indezandstreken.
Aeshna iosceles (vroegeglazenmaker)
Devroegeglazenmaker isinderegio recent alleen bekend
vanDeMeintjes,waarop29-05-1977eenpasuitgekomenexemplaarwerdgevangen (Bredenbeek,1977).
InNederland voor 1950nog tamelijk algemeen invrijwelhet
gehele land.Sinds1950sterkachteruitgegaanenvrijzeldzaamgeworden.Hetmeestnogaan tetreffen inlaagveenmoerassen;daarbuiten locaalen zeldzaam aan vennenenleemplassen.
Aeshnajuncea (venglazenmaker)
Opdeoost-veluwe isdevenglazenmaker inzijnvoorkomenbeperkt totdevennen inhetstuwwallenlandschap.Opmerkelijk
vroeg isdevondstvaneenpasuitgekomenmannetjeop20-061983 ineenven teMiddelbergen.
Devenglazenmaker isinNederland vrijzeldzaamentevinden
in hoogvenen,vennenenopenheidepiassen (Geijskesen Van
Tol, 1983).
Aeshnamixta (paardenbijter)
OpdeOost-veluwe isdepaardenbijter slechts locaal inde
verschillende landschapszones aangetroffen (zie tabel1).
Waarschijnlijk isdesoortveel algemenerdoch,vanwegezijn
relatief latevliegperiode,vaak gemist. in 1977 was de
paardenbijter inDeMeijntjespasnahalfaugustusvrijtalrijk tevinden (Bredenbeek,1977). De paardenbijter isin
Nederland algemeen inallerleimesotrofe eneutrofewateren
(zieGeijskesenvanTol,1983).
Anax imperator (grotekeizerlibel)
Tijdenshetonderzoek isdegrotekeizerlibel slechtslocaal
gevonden bij enkelegroterevennen,zandgrondenenvijvers
inhetstuwwallen-endekzandlandschap.inNederland isdeze
keizerlibel vrijzeldzaam.Desoort isvooral tevinden in
hetduingebied enhetzuidoostenbijvennen,meertjes, vijversenduin-enleemplassen.
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3.6.

FamilieCorduliidae

Cordulia aenea (smaragdlibel)
Desmaragdlibel isrecentop11-06-1977gevangen inDeMeintjes (Bredenbeek,1977).
InNederland isdesmaragdlibelvrij zeldzaam.Desoortbewoontmatig eutrofewateren,met name laagveenplassen;locaalook invennenenlangzaam stromendebosbeken.
Somatochloraarctica (hoogveenglanslibel)
Dehoogveenglanslibel isin1937eenmaal bijHoenderloobij
eenvengevonden (zieGeijskesenVanTol,1983).
InNederland isdezeglanslibel uiterst zeldzaam in hoogveenplassen (tyrphobiont).
Somatochlorametallica (metaalglanslibel)
Tijdenshetveldonderzoek isdemetaalglanslibel opslechts
tweeplaatsengevonden:eengrotere leemkuil eneenvijver
inhetLoo,diewordtgevoedmetsprengewater.
Het iseenvrijzeldzame soort,dievoorkomt langs beschaduwdebeken,vennen,vijversenkanalen (zieGeijskesenVan
Tol, 1983).

3.7.

Familie Libellulidae

Libelluladepressa (platbuik)
Deplatbuik istijdenshetonderzoek inhetstuwwallenlandschap locaalgevonden langsenkeledroogvallende,gestoorde
vennenenbijeenleemkuil.
InNederland isdeplatbuikvrijalgemeen enbekend uitdiversetypenstilstaand totzwak stromendwater.
Libellulaquadrimaculata (viervlek)
Deviervlek isoptalvanplaatsen in het stuwwallen- en
dekzandlandschap waargenomen;hetmeest talrijk in vennen.
InNederland isdesoortalgemeenen eurytoop. Behalveallerlei typeneutroofwaterbewoonthijookduinpiassen,vennenenheidepiassen.
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Orthetrum cancellation (gewone oeverlibel)
Opde Oost-veluwe isdegewone oeverlibel verspreid op een
zestal locatiesgevonden (zie tabel1 ) .
Degewone oeverlibel is inNederland vrij algemeen.De larven leven invijvers,sloten, grote plassen (vooral leemplassen),grindgaten en kleiputtenmet een bodem die kanvariërenvan klei, zand en kiezel tot laagveen.
Sympetrum danae (zwarte heidelibel)
De zwarte heidelibel isop eengroot aantal plaatsen inhet
stuwwallen- endekzandlandschap gevonden; inhet rivierkleilandschap zijn slechts zwervende exemplaren gevangen. Bij de
vennen komen degrootste aantallen voor.InNederland isdezeheidelibel zeer algemeen bijmin ofmeer oligotrofe plassen enveenmoerassen (zieGeijskes en van Tol, 1983). De
vondsten opde Oost-veluwe wijzen uitdatde zwarteheidelibel zich ook inmeer voedselrijke wateren, zoalsde leemkuilen en de zwak eutrofe poelen envijvers inhetdekzandgebied kanvoortplanten. De plaatsgebondenheid konworden nagegaan aan de hand van exuviae en/of eierleggende wijfjes in
tandem.
Sympetrum flaveolum (geelvlekheidelibel)
Degeelvlekheidelibel isopde Oost-veluwe voornamelijk bij
vennen waargenomen. Buiten dit watertype zijn slechts incidentele vondsten bekend; voor een deel betreft dit zeer
waarschijnlijk zwervende exemplaren.
InNederland isdegeelvlekheidelibel algemeen en aan te
treffen inoligotrofe enmesotrofemilieu's.
Sympetrum sanguineum (bloedrode heidelibel)
De bloedrode heidelibel is inhet dekzand- en rivierkleigebied algemeen envaak invrijgrote aantallen aangetroffen;
in het stuwwallenlandschap schaars en in zeer laag aantal.
Op de Oost-veluwe heeft de soort een duidelijke voorkeur
voor de zwak eutrofe tot eutrofemilieus.
De bloedrode heidelibel iseen vrij algemene bewoner van de
verlandingszone van plassen,moerassen, vennen en kleine
turfgaten; vroeger algemener (zie Geijskes en van Tol,
1983).
Sympetrum striolatum (bruinrode heidelibel)
Deze soort isslechts locaal inenkele meer eutrofe wateren
in het dekzand- en rivierkleilandschapgevonden, inNederland is de bruinrode heidelibel algemeen,doch de laatste
decennia plotseling zonder aanwijsbare oorzaak sterk achteruitgegaan.De larven ontwikkelen zich invijvers,plassen,
leemputten en poelen.
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Sympetrum vulgatum (steenrode heidelibel)
Opde oost-veluwe isde steenrode heidelibel vrij vaak inde
onderzochte wateren inhet dekzand- en rivierkleilandschap
gevonden; inhet stuwwallenlandschap zeer weinig aangetroffen. De soort vertoont een duidelijke preferentie voor de
meer eutrofe wateren.
InNederland isdeze heidelibel zeer algemeen in allerlei
typen stilstaand water.
Leucorrhinia albifrons (oostelijke witsnuitlibel)
Opde oost-veluwe isdeze soort op 21-06-1959 eenmaal verzameld bijdeGerritsfles bij Radio Kootwijk.
Volgens Geijskes en van Tol (1983) isde oostelijke witsnuitlibel zeer zeldzaam bijvennen.
Leucorrhinia dubia (venwitsnuitlibel)
Devenwitsnuitlibel ismeestal in zeer kleine aantallen bij
diverse vennen inhet stuwwallenlandschap gevangen.
In Nederland isdeze soortvrij algemeen langs vennen en
heidepiassen.
Leucorrhinia pectoralis (gevlekte witsnuitlibel)
Degevlekte witsnuitlibel isopde Oost-veluwe in 1979 eenmaal gevonden op de Leuvenheimse Heide bij Brummen (zie
Geijskes enVan Tol, 1983).
Deze witsnuitlibel komt inNederland zeldzaam voor langs
heipiassen envennen inbosrijke omgeving; ook wel in duinplassen en laagveenmoerassen; vroeger minder zeldzaam.
Leucorrhinia rubicunda (noordse witsnuitlibel)
Tijdens het onderzoek isde noordse witsnuitlibel nagenoeg
uitsluitend bij en aantal ongestoorde,oligotrofe vennen in
het stuwwallenlandschap gevonden.
InNederland isdeze libel nog vrij algemeen inhoogveenmoerassen envennen met veenmos; minder inmesotrofe vennen of
laagvenen.
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4.

Bespreking vande biotoopgebondenheid van de recent
gevonden 1ibellesoorten aan deonderzochte hoofdbiotopen

Met behulp van de onderzoeksresultaten (zie tabel 1) ishet
voor een aantal libellesoorten mogelijk iets te zeggen over
hun gebondenheid aande onderzochte vijf hoofdbiotopen.

4.1

pevennen (hoofdbiotoop 1en 2)

Zeer karakteristiek en qua voorkomen beperkt tot de vennen
in het stuwwallenlandschap zijn de maanwaterjuffer, de
noordse witsnuitlibel,de venwitsnuitlibel ende venglazenmaker. Hiervan zijn de eerstgenoemde twee soorten vrijwel
beperkt totde oligotrofe,ongestoorde vennen (hoofdbiotoop
1).
Minder karakteristiek,doch hier wel het zwaartepunt inhun
regionale talrijkheid bereikend, zijn deviervlek,de zwarte
heidelibel endegeelvlekheidelibel.De tangpantserjuffer is
in de vennen ongeveer even talrijk als inde leemkuilen
(hoofdbiotoop 3) ende mesotrofe tot zwak eutrofe,geisoleerd liggend wateren inhet dekzandgebied (hoofdbiotoop4 ) .
Regelmatig voorkomend,doch inhetgeheel niet karakteristiek zijn een aantal soorten met een brede oecologische amplitudo, zoalsde watersnuffel,de azuurwaterjuffer,degewone pantserjuffer,de vuurjuffer, de houtpantserjuffer en
de blauwe glazenmaker.De laatsgenoemde twee soorten preferenhalfbeschaduwde vennen.

4.2.

pe leemkuilen (hoofdbiotoop 3)

In de leemkuilen zijn geen regelmatig voorkomende soorten
gevonden, die sterk aan ditmilieutype zijngebonden. Wel
zijn er enkele soorten,die de leemkuilen delen met devennen (hoofdbiotoop 1en 2) ende betere wateren uit hetdekzandgebied (hoofdbiotoop 4 ) . Dit zijn deviervlek,de zwarte
heidelibel en de tangpantserjuffer.Niet karakteristieke,
regelmatig voorkomende begeleidende soorten zijn verder de
"ubiquisten" watersnuffel,azuurwaterjuffer,gewone pantserjuffer,vuurjuffer,houtpantserjuffer en blauwe glazenmaker.
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4.3 Demesotrofe-eutrofepoelenenvijvers (hoofdbiotoop4)
Indithoofdbiotoop zijngeensoorten gevondenmeteenzeer
specifieke binding. inodonatologisch opzicht wordt dit
hoofdbiotoopgekarakteriseerd doorenerzijdsdeaanwezigheid
vanmetdehoofdbiotopen 1,2 en 3 gedeelde soorten als
viervlek,zwarteheidelibel en tangpantserjuffer enanderzijdsvoornamelijkmethoofdbiotoop 5 (waterdenrivierkleigebied)gedeelde soortenalslantaarntje,bloedrodeheidelibel, steenrode heidelibel, variabele waterjuffer en (?)
bruineglazenmaker.
Inhetgeheelnietkarakteristiek,maarwelregelmatigvoorkomend zijnverderdereedseerdergenoemdeubiquisten.

4.4 Deeutrofe-hypertrofepoelenenkolken (hoofdbiotoop5)
Zeerkarakteristiekvoorditmilieutype isdebruinrodeheidelibel, verder isdithoofdbiotoop tekarakteriseren door
enerzijds het ontbreken van soortenalsviervlek,zwarte
heidelibel entangpantserjuffer (wel inhoofdbiotoop 1 t/m
4)anderzijdshetregelmatig voorkomenvansoorten,diegedeeld worden met hoofdbiotoop 4. Totdezelaatstegroep
soortenbehoren lantaarntje,bloedrodeheidelibel,steenrode
heidelibel,variabelewaterjuffer en (?)bruineglazenmaker.
Ook indithoofdbiotoopontbreektdeeerder genoemde groep
ubiquistenniet.
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5.

pehuidigestandvandelibellenfaunaopdeQostVeluwe

Inhoofdstuk 3isreedseenuitgebreid overzichtgegevenvan
detotnutoeopdeOost-Veluwegevonden soorten,inhettotaal zijn43soortenbekend.Dit betekent, dat vergeleken
methettotaal uitNederland bekendeaantal (68),ruimtweederde deel vandeNederlandse 1ibellenfauna indeze regio
gevonden is.Hieruitmagwordengeconcludeerd,datde OostVeluweeenrijkelibellenfaunabezit.
Bedroevend isechter,datvandeze 43soorten,achtsoorten
recent (datwil zeggenna1970)nietmeer zijnaangetroffen
en dus mogelijk zijnverdwenen.Zesvandezeachtsoorten
warenoverigensalssinds1950nietmeergevonden.
Bijhetnagaanvandeoecologischeeisenvandezeachtsoorten blijkt,dathetzessoortenvanvennenbetreftnamelijk
denoordsewinterjuffer,debruinewinterjuffer,de tengere
pantserjuffer,dekoraaljuffer,dehoogveenglanslibel en de
oostelijkewitsnuitlibelentweesoortenvanongestoordebeken namelijkdebosbeekjufferendekanaaljuffer.opvallend
is dat ditallemaal soortenvanmeer stabielemilieus betreft,vandeoverige recentgevondensoorten zijnernegen,
dieslechtsvaneenoftweeplaatsenbekend zijn (ziehoofdstuk 3). Ookditbetreftvoornamelijk soortenvanmeer"stabiele"bijzonderebiotopen,diedoordeactiviteiten vande
menssterkhetgevaar lopen inkwaliteit terug telopen.
Uithetbovenstaande kanwordengeconcludeerd,dat £ u A m _ e ® n ~
de£de deel_van_deOost-veluwse_lj:bel]:enf£una_mogel^jjç£eedjs
_is_verdwenen_of^sterkhe_tgevaar_loopt_te ve£dwiJnenJL Deze
achteruitgang li^ktopdeoost-veluwezelfssterker tezijn
geweest dan in Nederland inzijntotaliteit (ziehiervoor
hoofdstuk 1)hetgeen ronduitalarmerend istenoemen.
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