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SamenvaltinÉ

s n Nedeíand een sterr( àedteléire rbellensoo(
komt deze biauwe watedufíer op 16locates rn Nedeíland
!oor. Sinds 1980 rs de speeÍ*ateq!íer van 7 locatles verdwenen, Er zjn
§vee bolweíken te onderschelden: de eeÍste rn Noord'Brabant len
De speerwate4uífs

Anno

2ool

,xtiden vdn Elnathoven en een tweede in de lcr,teírroerd7i,vente.
DaaÍbuten is de speeNateÍjuÍfer geheel veÍdwenen op twee kleine
poprilales op de Kampina en het Vre§sels Bos na. Ult loss€
waamemingen van zwe\€rs kan wordefl argeleid dat de speenlate4uÍfer
r€rrlg moófef is. ln NedeÍiand komt de speeÍwate0uÍÍer alleen voor op
vennen en ln Grndz!,ftts var, àooÉ!€cn. Eí is eén aÍ'Nilkende populatie
btj diak stromend water

0e leefgebieden !.àn de speeMate4uÍfer worden door de volgende
aspecten gekenmeík!
De vegetàte Én locates met spee ateÍJufíer woÍdt gekenmeíK door
een sooÍtenaÍme veílandingsvegetalres met \/oor voedselarme

.

.

systemen mrnerotraÍente soorten die ciroróvrterlrvroe.í lnd ceren
zo€ls klein blaasjeskruid, veldnrs en duizendknoopfontelnkruld,
De vegetatre is àeaoroÉEeí Yan karaKeÍ met zowel gíote als klein€
ttdlfrladplanten, émeÉe vegeaaUe (zeggen, rjet, mattenbres) en

.
.

veervoniné enlol BraéÉ*e.rt.tdrng veden

.

relateÍ wernrg dnivende veenmossen
op veel vennen op

SpeeíwateíluÍeÍvennen zjn kletn lan voÍm en meëstal nret d epeÍ dan

1,5 meter.
Sp€€ÍwaterjufieÍrennen zijn vr, zrut en hebben eenvnl bée EGV. ln
vergelfkrng met andeíe \,€nnen zin de coftena,alles kallum, iiÉf,
calclum en bicaíbonaal rclalret àoog. Het gehalte ammonrum

s, J

'

e\€nals bij anderevennen soms vrj hoog.
De leefgebieden !€n de speerwate4uíieí woíden zwak Éqbuílefil doot
een ichte iflVoed !.an grondwater. De vennen lggea over het
algemeen op een schrnÉfonaíwaterspreéE, waarin het grondwateí
gedurende korte penodes ufireedt, bijlooóeeld na hevrge regen\"|.

is okaal tot hoogutt
!"n het\€n).

Het hydrologsch s)steem dat de \€nnen voed(

.
.

bovenlokaal (meeslal brnnen 5OO meter
D€ waterstand Is stabrer.

D€ azuurwaterufÍeí is een talíjke soort, en ook de gíote íoodooguÍÍer,

luuÍjuíÍeí en smaíagdlrbel zjn gdssoorten \oor de aanwezEheld van
de speen a@rluíer. Hoge aantalien van de watersnuÍel ajn
daaÍenregefl een

s

echt signaal.

Helver

lnen van ées.hlh höblt.t van íte la'ven en
elafzetsubsanat is de belangnftslre rcÍ,en voo, het ventvljnen van
de speeryaaèíluÍíet yan \eei vennen en vormt nog steeds een
bedreig,ng. De achteruiigang en het leídwlnen van de specrfeke
heterogene !€getatiestructuuí wordt \€rooEaal( doon
velarrrrg als gevolg v"n weg!"llen gronchíaterinvioed en verhoode

.

amÍnonrumdepositie,
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wrsseísrd€ watsrsarnde, waaÍdoor de (kÍagge)!€Ílandrngsvegetate
woídt gedomineeíd dooÍ prtrus
àlkallseriné doot t. àar haíd oppevah.rate.
opschonen van vennen

Lr tzetten !€n heíbNore vissen
Daarnaast àln eÍ aanwijzingen dai inteme veanlné als gevolg vàn het
droogvallen van oeveÍs een potenteel nsrco rnhoudt voor de

[4et behup van een loéstrs.he Íegresse rs een model gemaah op basrs
van een

l,aàitattrvarltenslrder waarmee de

geschrktherd van een ven

rcor de speeBaterluíeí kan worden ingeschat. Het mode lljK Coed te
gebrurken in de praktilk, maar moet nogwel gevalideerd woíden.
ln het vervolgEraiect moet woíden geweÍl( aan de \olgende aspecten:
zo snel mogelljk komen tot een bescheÍmingsplan spee&ateluÍeí

.
.
.
.
.
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één yan do zeldzaamst lib€llon in

Nedeíand. Het NsdcÍlandse níuuíbeleid sten ndr oírd3Í m6€Í tot
do€l om dé speeivatGíjufeí ln t{€dedand duurraam té b€lrouden,
blnnon het sooÉsnb€leid is hst een pílo lalro soort. tlit ondéfi.oek
naar dr ysrspÍeidln8i ccoloíis

€Í bes.*lermln8 vaí

d€

sp36lwaterjufler is in het kador yan het sooíonbeleid ult8.v@rd
in oÉÍactt van drlo provincios.

Ubellen rn het algemeen, en de speelwateluíÍer in het bízonder\oÍmen
een steeds belanElijkeí ondeídee van het Nedeíandse natwtueleid (Bal,

1998). De speeÍwateruÍfer staat als bdreigd op de Rode lrjst \Ian
Nededandse libellen (wasscher et al., 1998). Tevens woídt de soort als
doelsoon loor het Nedeíandse natuuÍbeled gebruikt (Balet al., 1995) op
grond van het t-cítenum (dalende trend) efl hetz_citenum (zeldzaam rn
Nedeíiand), Binnen de Doelpakletten Programma Beheeí (Mintsteíie van
LNV, 1999) is de speerwateílutÍer meetsoort looí het pluspakket
soorcníjkven. ln het Meeíarenprogramma soo(enbeleid (Minrstene van
LNV,

2000) is de speeMateruÍeÍ aangewezen als prioritaire sooít.

Dt ondezoek is urtge\,crd

rn het kader

!?n het soo(enbeletd en §

gel5nancierd door de píovinces Noord-Brabant, O'/enjs§€l en Geldeíand.
Dit ondezoek voÍmt het stanpunt vooÍ maatregelen om de

speeÍwateíufer rn Nederland te behouden en nreuw eeÍgebred te
ontwikkeien. Adues op locrtie en het zo snel mogeluk opstellen van een
bes.heÍminCsplan speerwate0uíeí lormen daaöij betangrijke onderdelen.
Het Mrnisteíe van LNV en de pío!1noes Noord-Brabant, Ovenjsselen
Gelderiand zullen hlenn een belanE Uke rol spelen.
Heel r€el mensen hebben bugedmgen aan drt ondetzoek. Als eeíste

wl

rk

de \€le wijwilligers bedanken dre hun waamemrnÉen dooígeven aan de

ibellendatabase van de NedeÍlands€ Verenigng voor l-rbellenstudie, EISNededand en De VlinderstichunÉ ln her bízonderwl rk leroea van Delft,
Jan-Lucvan Elk, Kees Goudsmrts en Geíd lan Pontena€Bt bedanken,
"wellicht de beste speeÍwateíluÍfezoekers van Nederland".jaap n tVeld,
Hans Gronert en Rob l4eulenbÍoek (Natuurmonumenten Buu6ezand)
verdienen een glote plurm \ooí hlrn monitonngweÍk en het uttvoeren ran

dr!€Íse maat egele. voor de speeffate!uíeí
Srcco Ens offeÍde wile uurqes n de avond op om te hetpen met de
wateímonsters. Dtck Groenenduk eí À,4ichie Wattts de Vries ÉFven zeer

nlttrge oprnerktngen oveí conceptefl van dit €ppon, vincent Katkman en
Victor Mensiog droegeÍl bl aan de inventansatle \/àn de Noord-Brabantse
vennen en het v€rgroten yan de kennis o\eí de speeMateÍjuÍfer, Vele
aspecten o\er de hydrotoge van de teefgebreden \,?n de speeÍwateíuÍfer
werden rn hetvetd doorgeflomen met Marfi.latrnk. opbouweflde suggestres
oE
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en een kntsche blik krceg 1k van Annemieke Koouman, Van Wilco Veóeík
(StrchUng BargeÍveen) kreeg Lk wateíkwal teitsgegevens uit het
KorenburgeÍve€n. Allemaal: heel erg bedanK!
Als laaGte woÍdi de tuimharuge vergunningveíenrng

!"n

de vele

beherende nstantres enorm gewaadeeíd. Re€ds in 1998 begon her
in!€ntaÍis€rende ondezoek naaí de speeÍwateÍjuÍÍer, en sinds de trd heb
ik ste€ds vergunning gekregen voor het bezo€k van de vennen. lk hoop dat
dit rappoÍt voor tefiernbeheeídeís eer stimulans zal zijn om snel te
beÉjnnen met d€ noodzal€llke maatregelen om de speerwate4uffer rn

Nedeíand te behoudenl
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Hooídstuk 2 I De speerwateriuffer

Í!e sp€€írat€rjuíler is eoí van de m.Gst b€dÍolgde llbell€o Yan
Néderland.

x

komt vooral vooÍ op nlet verauÍd€ Yenn€n en

ran.lzones van hoogye€n. Dlt hoolustuk Elé€Ít aan*ijrngen vmr

d.

herkennin!|, b€3.rr.ilfi d6 v6Bpíéldlnd yan ds speeíYatèriutÍer in
NedoÍland en Eu(»a

eí pres€ntGért 6on owrda$t oveí ds stand

van konnis ove. de ecologlo en locfÍijzs van d€ sPc€rwaterjufier.

2.1 HerkennlnÉ
De speeÍwateÍjufer Coenaéron hastu/atum (ChaÍpentreí, 1825) behooÍt
tor de coenagnonrdae, een !fi, grote subfamilie (17 soorten 1n Noodlv€stEuropa) vàn -blauwe wate0uffers', die onderitng sterfi op elkaar iiken. De
mannetjes van de speeMaterjuÍÍer hebben een kenmerfiende gíoene

onderkant vén de kop en boÍststuk, soms is deze kleur ook aanwezig
onder het achteíijf, ln combrnabe met een ka.aKensueke blauvzwaít
veídeling op het achtenrÍ (de veóoLrding meeÍ ten gunste van zwad, de
kenmeÍkende speeÍ\r'oÍmige zwarc tekening op de segmenten 2 tot 5 en
een wat donl@rder kleuí blauw is eeí speeÍÍ/ateíuffer !flJ gemakkellk \ran
de vàak LalÍijke azuutuateÍJufer te ondeÍscherden.

!6n de "blauwe waterjuffers" nog lastiger dan de
manneles te deteímrneíen njn. spnngt het '"rouMje lan de
Ho€rvel de vrouwles

Een mannetje van de speeryaterjuter
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sp€€Íwate4uíer eí uit dooí de opvairende SroeniEe kleur en de naarvoÍen
sleeds smailerwordeade À,varte tekenrng op de rugvan het achteílijÍ.
Desalniettemin s het \,oor mrnder eMaren waamemeís lasngom de
speeíwatertuíer rc ontdekken, zekeÍ als deze n lage drchrheden Mregl. Dt
s een van de belangjkste oozaken dat de rande uke darabas€ van de
Nedeíandse Verenigngvoor Lbe lenstudie, Stichting EIS en De
Vlindelstichting bí nadere inspectie nog enkele onbetrouwbare

waamem ngen bleek ie be!6tten

2.2 Mondiale v€rspíeidlng
0e speerwateDuffer komt\oor van Europa tot de oostkust van Sibeaë
(Askew. 1988) ln Europa heen de soo( een nooídelrlke veGpíeiding en
rn de Scandrnavsche landefl algemeen. ln NooÍclwest-Europa wordt de

rs

westgens !€n het areaal beÍerK. De zurdgÍens v€n het
veÉpreidingsgebied in Europa loopt gobaalvan de ryíeneeén o!€r de
Alpen naaí het oosten Het veÍsprerdrngsareaal wordt gekenmeíd dooí een
klimaat met relatieÍ warme zomeÍs en koude wnteís. mrn oí meeí de

l)

klrmaaEone dre geschikt is voor veenvoÍming (Stemberg & Röhn, 1999)
n Belgrë rs het een ?eldzame soort met minder dan ten popu atres n

.

Vlaanderen (De KnijÍ & Anselin, 1996 & 2OO1) en slechts ze'"€n

populaties in Wallonrè waaí de soo( bepeíK rs tot de Aíden.en (GoÍa(
2000). ln de ons omnngende Duitse gebEdsdelen is de speeÍwaterluÍÍeí
vírj zeldzaam en de achteÍutgang s hieí evenals in Nedeíand wij steÍk

(Brocketa/., 1997; Bu aÍt& Lopau,

2OOO; Conze, 1997i Ewe6, 1999;
Retrig 1997 Schrupmann, 2OOO| Zrebell & BenkeÍr, 19a2). r-let aantal
locatresVak oveí de grens is bepeft brnnen een sEaalvan 50 k/lomerer
vanaÍ de NedeÍlandse grefls ge\€n Ewers (199S) en Conze (1997) siechts

negen strppen op de verspreidingskaarten. OpmeÍkelijk zijn de
waamemingen op de Durtse erlanden WanÉeÍooge en Amrum (8rock et

Fi$tíJt 7. VeÉpÍeicling van de
speerwate Íjuíler i n Noordwest-Europa (uit

a/.,1997;

Ewers, 1999; Rettig 1997; Lempen,

1996) Hetisniet

bekend of deze erlanden EBschiK leefgebied bieden. Vooíop gga ik eÍvan
u[ dat deze waaínemingen op zweÍvers oÍ misdetenninaties berusten Van

de Nederlandse en Deeíse waddeneilanden

qn

Ep€n waamemrngen

ln Gíoot Bnttanniè is de soon schaars; erzÍn slechG enkele populaties

(líemtteta/., 1996) ln hetzurden van zÍn areaal
komt de speerwateruíeÍ woíal op grotere hoogte (tot 2O0O meteÍ
hoogte) \ooí, waaí de kliÍnaatomstandigheden gunstig zijn vooí het
bekend uit Schotland

boÍeale brotooptype waann ht looíkomt (l'/arbach & MereÍ, 1947;
Casacuber6, 1997; StembeíC& Röhn, 1999).
ln leel landen staat de spee&ateílutrer op de Rode LJst, ondeÍ meerloor
Nededand (bedretgd, Wass.heí et ai.. 1999), vlaaÍrderen (bedrcigd, De
KnuÍ&Anselin 1996)en Duitsland (geÍàhÍdet, ott& Prper, 1998).

2.3 Ecologl6 en lovéns*ijzo

Ngeícne kamnensnek
De speeÍvateíluffeÍ wordt alom beschouwd aLs een kenmerkende soon
voor nietveauurde en nret vermeste vennen en randzones van hoog!€en
(De Kn!Í&anselin. 1996 Kuhn & BuÖach. 199a; Schoí. 1990). [,íet
name de aaawezigeid van e€n gevaneerde mlnerotroíe !€rlandlngszone is
van belang. ln het brizonder veldles snavelzegge ícare( rostrat4 ea
d?adzeÉfle (C. lasiocarpa) a] dan nret n corÍbinale metveenplurs
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(Enopho m anÉusolonud woíden van gíote b€tekenrs geach( (StemDeíg
& Röhn, 1999). Heel vaak ljn plantensoonen aanwezig die du den op
matg vo€Oselarme iot matg \,oeds€lnjke omstandiéheden en meestal ook
op contact met grondwateÍ zoals waterdíeblad (Menyénthes dloliata),
wateraardbei (PolenrTa palust sl, holpup Equisetum ruviatile, gàgèl

(Wca

éale), duzendknoopÍonternkruid íPotamogèticn Nlygonifaliud en
dnj\,end Íonteinkruid íP. natans). De speerwateduíer ontbreeK rn zure en

\oedselarme wateren zoals rn van nature zure vennen en hoogveenkemen-

ln Nedeíand is de speeÍwateíjLtreí bepeík totzuÍe, matig voeds€iarme
wateren (deze studiei wasscher et a/., 1998) ll t Duitsland wordt de
spee aieÍuíer echter ook \.àn'eltrophe Kleingewà§ser" gemeld
(Beuíeí, 1986). Deze waameÍningen zln moerltk !€nlleerbaar omdat in
de (inte4nationaie literatuur de begppen "voedselnlk" en "voedselarm"
op \éÍ§chillende manEren zijn Égnterpreteerd. Leemplasles wordea ook
genoemd in de liteíatulr (schoí, 1990; De Knuf&Anselin, 1996) en ook
éen,"an de oude Nedenandse vindplaatsen (ltalraanse Meerges bii

WinteÍswík) betrefr een leemplas.

EeÍen en laNen
De eieren !Én de speeÍwateíluÍfeí woíden rn dNeÍs€ slbstraten aÍgezet
zoals Íonteinkruiden, wtte wateíele, zompzeége, snavelzegge en
!€enpluis (Schoí, 1990; Stemb€rg & Buchwald, 1998; Kuhn & Buàach,

1998; peÍs. med. .1.'1. van Erjk; ergen waaÍn.). EiaÍ.et rn pripenstÍootle oÍ
prws rs nret \6stgesteld, o€Í de hab[at en levenswlize \?n de laÍven ls
wernrg rníoímatie beschikDaaí. Eovendten ts

de nÍormatje anekdotsah

van

aard. De laÍven hebben een vÍii dichte veEietatestíuctuur onder waier
nodiÉ waartus$n lj leven. Als structuur woíden \ieldjes lan
Íonternkruiden, zeggen, holptp en veenpiuis gemeld (Stemberg &
Buchwald, 1998r l1uhn & auÍbach, 1998i Bíool,"s & Lewington, 1997)
maar ook halÍleígane Planteníesten rn ondrep water (RobeÈ 1958; De

Kntf& anselin, 1996), tussen plantendelen op de bodem (Kuhn &
Buóach, 1998), tussen halmen !"n de v€íandrngsvegetatje (Stemberg&
Euchwald (1999) en rn zeEgenveldjes en wo(ehge verlandingszones (G.
Sahlén, pe§. med.).lohansson & Noílrng (1994) veaamelden vele laÍ\en
urt een legetaue van snavelzegÉe en holpiip

De laÍ\€n ,"an de speeÍwateruíeÍ aln actele dieren dle v€€l beweÉen
tussen de vegetate, opjacht naaí kieine píoordreíen. ze zijn zowei
oleídag als 's nachts actreÍ (Stemberg & Buchwald, 1998; Brmks &
LeM/ington,

l99TiJohansson & Noírng 1994). Als ge'/olg van deze

bednjvige levenswjze zijn de larven waaÍschUnlilk gevoelig vooÍ predatje
door ussen. Desalniettemin wordt doorlohansson & Noírng (1994)

e)elicret\€Ímeld dat de speeíwateluíeí zowel in wateren met als zonder
us voorlomt.
Het urtslurpen Vndtdicht bl
structuíen zoals bladeren
& Buchwald (1999).

oÍíak

',€n

boven het water plaats op diveÍse

zegéen en brezen (schoÍ, 1990i sternberg

tnago s
De urqekleuíde manneqes àjn meestat bU hetwaterte [nden waaÍbrjze
aan de oeveÍ vlregen, vnlwet attijd in de bescheíming en beschuttrng!€n
zeggenveldles, gagelstÍuweet of in rutgtekruidenvegetatle, De rnanneles
zijn nret urtgesproken temtonaal en eiden voomametlk een anend
bestaan. Ze komen in actie wanneeÍ een wouwqe vooóU \,,liegt en
oE vuNoERsncHnNG
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probercn dan met haar te paÍen. VrouMjes komen aleen bt het water als
zrj paingsbererd zUn. Evenals de nret urtgekleurde dieÍen vlregen ze n de
om§evng van het voonplanbngswater angs bosGnden, bospaden,
rurgtekturdenvegetatie en in lrchte bossen (StembeG& Buchwaid. 1999i
ergen waam.). Mannetles o!€Ínachten en rusten rn de dríecte omgevrng

!€n het voonplantrngswater rn lrchte bossen (Ketelaar & Pontenagel,
2OOO), bosranden (Stemberg & Buchwald, 1999) waarze n de vegetatie
van grassen, dweÍgswrken en zeggen znen.

2.4 FenoloÉ16
De eieren komen nlulren augustus u(, drtrslwee totdne maanden na
de erafzet. De speeÍwatequffeí o!€Íwintert dus als laÍve. ln het noordelijk
deel van Zweden duu( de completerin g van de ev€nscylrLus

d e tot vier

jaaÍ, rn het zurden van Zweden één ro( [r/e€ jaar Uohansson & Norirng
1994, Noíing 1984). De Nederlandse sp€€MaterlufÍers ontwkkelen zch
waaschtnll]k rn een tot $/eejaar, het grootste deel waaÍschrlnluk rn één
Jaar. wanneeí de larven de laatste oveMrntenng n gaan zjn ze reeds
gevoÍderd tot het laatste laÍvale stadilm zodat zí vroeg rn hetlaar
geduíende eeí korc peÍiode kunnen urtslurpen. Oe

sp€€ atertuÍeí

s dus

een typrsche loolaaÍsoort (sensu CoÍbei, 1999). Afhankellk van de

tempeíatuur n het vooqaar slurpen de eeÍste Speeíwaterluíeís eígens
tuss€n ernd apÍiltot halÍ mer urt. Erzln waamemrngen tot erndjuti
rs eindlunide Íiegtild aÍgetopen De
dus geduíende een kone tjd in het voorlaar,

b€kend, maar doorEFans
speerwate4uíer

oE vuNoERsncHnNG
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is do

de rcden dat

is 8égaan, ln dlt hooÍdsluk

geÉlsv.ír ovéí de mst,|ode en oPzet van drè

studie.

3.1 Do.lstelllngon
Het ondeaoek had de volgende doelstellingen:
Een geactualiseerd overzrcht knlgen ',En de huidige lerspreiding in

Nedeíland en de \,rtaliteit vàn bestaande populaties beoordelen.
lnzcht kijÉen rn de habrtatkeuze van de speeíwateDuffer.
nzicht kÍijgen in de ecohydÍologsche kenmeÍken van de vlregplaats€n.
Opstellen van beheeímaatreéelen, indien noodzake

lk uitgeweíd

tn

een íegronale aanpak.
De lolgende ondezoekslraEen vloeren voort ult de ondetzoeksdoelstelling:

VewrcÍclinE
wat rs de hurdrge lerspreiding !"n de spe€Íwateo!trer rn Nedeíand?
van welke locaties is de speeftatelutrer stnds 1980 verdwenen?

.
.

Ecotoéje

.

Hoe kan de habtat het me€st adequaat wo.den omschre\én tn rcrmen
van vegetalre, vegetatresuuctuur, warcí(walite& dimensle en

.

peímanentje.

wat zijn de mogelijke oozakeÍr loor de acmeruilgang in Nedeíand2

Heíste/ en bescneming

.
.

Welke maavegelen kunnen woden getrolfen rn de huidrge
teeÍgebreden?

welke !€nnen zijn potenlele eeÍgebreden en welke maatregelen
moeten dàaÍ getroÍfen woíden?

3,2 Vcldoorter:o.k

3.2.1 tnyentart3Íte
ln de penode 1998-2001 is uittiebrerd nventans€rend oídeeoek 6pdaan
naar de speeíwate4uÍÍeí. vooí een deet is dat yanu( De vttnderstrchting

u(gar'oeíd, maar een beiangrijk deelvan deze inventaÍtsatie s ook
urtgevo€rd dooí vnjwlligeÍs. voordit ond€zoek zln vanurt De

VlindeÍstchtng atlé oude en huidige ltndptaatsen \.àn de speeÍwateÍluffer
bezocht. evenats vete andere vennen. ook ucor het veldweík van f€telaar
(2000) konden veetvennen woden gecontroteerd op de aanwezighed van
de speeÍwaterluíer. Tevens rs het andettll( dakbestand tibeiten
(N€íeÍlandse verentÉng looí Llbet{ensrudte, Els-Nedenand en D€
Vlrnderslrchtrn9 geanat)§€erd. Hrenn zrjn waarnemingen,,€n !Ílwiitigers
oE
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opgeslagen. Alle waarnemrngen van de speerwateD utrer werden

gecontíoleerd en geveÍiÍieeÍd en ndren noodzakelilk werd de waaÍnemrng
rn het v€ld nagetrokken Een aantal mensen hebben buzonder veel
bugedíagen aan het nlenlariseíend ondezoek:Jeroen yan DelÍt, Jan,Luc
van Eilk, Kees Goudsmrts en GerdJan Pontenagel. NaaÍ schattrngzl]n
ongeveeí 2O0 !€níren specóek loor de speeNatelutfer bezocht. Het
resultaat van deze in!€ntansate rs n hoofd$uk 4 gepresenteeÍd

3.2.2 Ecólodo
Voor een nzicht

rn de eco ogie van de speeMateDufÍer zjn 40 vennen
gedetailleerd onderzocht. Het veldweík sp(ste zch toe op Meí aspecteni

de to€stand van devegetatre, de vegetatresvuctuuí, het landgebrurk en de
De opzet van het onderzoek gaat

ut

van dre groepen vennen:

'speeÍwaterlutfeÍ aanwezg' (n=14),'speeÍwateruíeí noort aanwezg
geweest" (n = 14) en 'speeffate0uÍÍeí ledwenen " (n=12). Vooí de
beantwooÍdrng van de vÍaag hoe de habitatvan de speerwateÍlufÍeí eru

t

zet en nch ondeG.hedt van andeÍe vennen is de groep 'speerwaterluífer
aanwezg" \eígeleken met de groep 'speeÍwateÍlutrer noort aanwezg
geweest". Om te achtehalen waarom de speeÍwateíuíer rs verdwenen urt
de hrstoris.he ieeÍgeb eden s de gloep "speeÍwaterjufÍeÍ verdwenen "
veígeleken met de gíoep "speerwate4uffer aanwezg'. Soms rs een !1erde
groep gebruiK, namell]k een groep

!3n

eeÍÉebEden van de

speeÍwatelufÍer uitZweden en NooÍwegen. Drt rs gedaan om de
Nedeíandse locates in een bredeí perspectieíte plaaGen.
De vennen urt de gÍoep "speen ate,luÍÍer noolt aanwezig geweest" zijÍr
random Épselecteerd op de loiÉende wjze. ln een crÍlel mei een slraal
van twee kiometer íond elk hudrg leeÍgebred werden aile !€nnen
geselecteeíd. Vennen die onvoldoende onderccht waren (en waaÍbil dus
niet met zekeÖerd de ai/vezgherd \.an de speeÍwate! uffer Mel vast te
stellen) vielen aÍ. van de oveÍgeble!€n !€nnen rs het ven ges€lecte€rd dar
het dichtst bU het huidige leeÍgebied r$. Deze groep bestaat

dls

u

t

vennen waar de spe€Íwateruffeí met zekeÍherd niet aanwezg rs en waaórl
Eoiatre geen rol v?n belekenis speelt Eí is dus urtÉegaan van het fu( dat
een alstand van iÀ€e krlometeÍ voor de speeÍwaterl!íer re oveÓruégen s
(zie ook tabel 3). De groep "spe€MaterluÍÍer aanwezrg" en
"speerwateD uffer verdwenen

"

s ges€ ecteerd op basrs van de analyse n

Van de hudrge leeÍgebreden van de speeíwate0uÍfeí aln
"Haaksbeígerveen Aímenveen' en'HaaLsbeÍgeÍveen Stobbenveen Dutse

gíens"

et bezocht omdat de prec eze voortplantingslocatre helaas nog
íeeds nlet bekend rs. Een overzrcht,"€n de ondezochte ocales s n tabel

l
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tuLÈztí*E.E&.Ë
Egenaar

W{a,etluítu a&*eté
Aí/oersloot BuuÍsezand

249.7 463.3

Natuurmonumenten

Haal§beGeÍ!€en,!,€írZGkanvstobb€nleen

251,0 460.0

Slaatsb6b$€eí

HaÍreve der Schans

25O.O 463.3

Natuurmonumenten

Hoeí!de'rb@m

L72-4 3'17.9

§aatsbcDdreeÍ

163.2 379.4

Brabants bndschap

164.1 371.1

s'taatsbGàdreeÍ

144.9 3S5.8

particulier

242-2 445.2

Natlrfironumeíten

242.4 445.5

Natuurmonumenten

159.0 371.2

NauruÍmoíumeflten

164.3 373.6

Erabanls Lznds.hap

a62.2 376-3

@neente Waa/Íe

164.0 373.3

Staatsbosbeheer

3$.o

StaatsbcDeh€cÍ

Klsí Ha3sel§/eí

ídenburgeÍ v€eo, paranelijr,cÍ

163.1
B€í€n

1€3.8 374.2

8.aDaíts tands.rr+

Brugven

160.8 371.0

Gemeente valkenswaaíd

461-1. NílurÍrcnumeflten

.,1r*""s:

?51t
252-a 465-2

NatuuÍmonumenten

Doílen

162.9 36s.9

§aatsbcDeheer

XÍanenrneer. ten O van

772.7 340.2

Staatsbosbeheer

a62.5 3t2.7,

$"tb*b"E-

142.8 396.6

Natuuírnonumenten

1m.6 376.0

G€meenre WaalG

163.5 380.4

8Ébants Lands.hap

143.6 376.a

BlabaÍrts Lands.hap

249.4 463-2

NatuuÍmonuÍnenten

244.7 436-2

NatuuÍÍnduÍnefiEn

BuuÍserzand

*lse9yd

Veír N

Gr*ÉdrÍveÍl

Ven bU HaÍeveldeí Schans

Haaksbergen€en

249

,r

2 460.6 Staa6bosbeheer

Y.'daéfurer:slt,y€,Yl
GrevenschLtscn, NO-baar
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tUÍfm{E.a

Wolfrputten

ve éeta ti esa nte

145.1 398.0

Natu!Írnonumenten

226.4 5013

Staatsb.Éöeheer

142.3 397.3

Natuuímonumenten

159.5 369.8

NatuuímonuÍnenten

25L.O 434-7

Camprng ltalraans€ Meren

162.4 378.0

Brabants Landschap

250.2 431.4

GeldeÍs Lrnds.hap

160.5 375.3

Gemeente valkenswaaÍd

2O9 392

Ljmburgs Lands.hap

143.4 394.5

Nàtrrurfionumenten

743.2 422.5

Staatsbosbeheer

nste I I i n g

opname gemaakt lolgens de Tansley,
'"€n
methode, Alleen de mrn of meeí peímaneflt met wateí in contact staande
vegetatre rs meegenomen in de opname, alsmede eventuele
kÍaggevedandrngs\egeraties Dit gedeelte van het \€n is belangÍ'lk als
eiazetsubstraat, larvenhabtat en utslurpsubstraat Ook rs dri het gedeelte
van elk

rs een vegetaLie

waar doorgaans de hoogste aamallen manneles aan te iÍeffen zln
Daamaast rs belangnJk dar aan de hand !€n de !€getatresamensteilrng
gegevens kunnen worden \,€tzameld o\rer de n',,loed !€n gÍondwater rn het
ven.

veéetaoestructrur
De volgende rypen worden ondeÍsaherden:

.
.
r
.
.
'

grote dnlíbladplanten: o.a. €Fl€ plomp, witte wateíelie
kleine drijíbladplanten: o.a. fonrernkrurden
submerse wateÍplanten: vaak veenmossen, maar soms ook
vensikkelmos.
emeÍs€ legeLatre <30cm. Dir àjn !Íjwer altijd veldles sna!€lzegge.

dÉadzegge oí veenpluis,
emeÍse vegetatie >3O cm. Ditzjn

riel en lisdoddeveldjes.

open water

Het percentage oppeMak werd ges.hat (totaal rs alqd 10CF/.). De grote

drjjtuladplanten, kerne díijfbladplanten en de emeíse vegetatre <3ocm
aln !?n belangals eiaietsubsgaat. de Kelne dnlfoladplanten en emerse
!€getatre<3ocm ea mogelijk ook emeÍse vegetatie >30cm als aÍ\Eal
habitat.
VeMacht soídt dat de speeÍwateruÍfur alleen aanweag rs op veflnen die
deze vegetalresttuctlren be!'a(en.

watekwafiteil
worden n het veld opgenomen met behulp van
èèn WTW Unveísal Meier. l,'!ultiliÍle 4.
De volgende parameters

.
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.

zuurgraad

wateÍmonsters weÍden meegenomen \oor analys€ in het aboratoíium. De
anal)§es zln lemcht door het Waterschap G.cDt Salland (monsters urt
Olenlsseten Geldeíand m.u v. lJi\€Ísnes0 en Gemeenschappe|jke
Technologsche Dienst Oost-Brabant (monsters uit Noord-Brabant en

Lmbuígen van het UN€Ísnest (Gd.)). Beide laboratorja zrjn erkend dooÍ

lan e€n vaíabele onder de detectielrmlet
hgt is voor de analy§e de waaíde op de helÍt van de deteclelimiet gezet
De \olgende parameters werden gemeteni
STERLAB. wanneeí de waaíde

.

ÍosÍoFtotaal

.

sulíaat

'
'

magnesiuÍn
rrzer

vgÍwacht dat de aanwezigherd van de vooÍ de speeMateiuÍer
belangilke vegetalestructuuÍ geassocieerd s met niet!€a!uÍde, wij
Er worclt

loedselaíme lennen met (lokale) grondwaEnníoed. Daarom wordt een
posoeí lerband veMacht tussen de pÍesente !"n de speeÍvateÍlLffer en
pH, EGv, bicaöonaat, calcrum, magnesium en rjzer en een negatref
leóand met nivaat+nltnet, ammonium, (ortho)íosfaten, sulÍaat en
alumrnrum. ln pnncrpe kan een optrmum'leíband (kwadíatisch \eóand)

woíden leMacht tussen een mrlieuvariabeie en de speenvaterjríer, maar
gezien het kleine bererkvan de oÍrdezochte wateren hoeft dat niet binnen
deze dataset het gevalte zijn.

welwordtlooí

elke variabele dit optimum'

veíband getoetst.
LandÉebruik
Van het oppeÍvlak rn een svaal van 250 meter rond het

\oortplantjngsbiotoop werd een lands.napsopname EpmaaK om rnzcht te
knjgen in een e.,/entueel efiect lan landgebruik op de spe€ÍweteíuffeÍ. De
opname wed gemaaK in het veld in combrnalre met een 1:25.OO0
topograÍsche kaart, De volgende §pen weden ondeÍscherden:
bos

.
.
.

agransch

herde/ruigte/halrnatuuírjk gragand

van elk §pe landgebMk is het percentage oppeMak geschar en gebruiK
Verwacht wordt dat de speeÍwateluffeí gevoettg ts vooí !€rmestingen

verz!Íing en daaÍom neéauef geassocieerd s met agrarisch gebred.
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3.2.3 Hydrologie
Van elk ven met speeÍwate0ufÍer rs een gtobale beschnlvng gemaaK !?n
de hydrologe, speciÍek rn Íelalre tot rnvoed

!"n grondwateí, de heÀomst

van dat gondwater, peímanentie en mogelrlke andeÍe vormen van

buíeÍrng- Dt ondeÍdeel rs n samenwerkrng met Krwa water ReseaÍch
uitgevoeíd (tl. lalink). De inschattrngis gemaakt op basls van de

\€geGte, lrggngvan herv€n

rn het landschap, gÍondbonngen,

sÉfraanen, relevante liteÍatuurover de hydrologje en s lateí getoetst met
behulp van de vezamelde chemrsche wateÍkwahtertsgegevens,

Hel pnchtiée Xkin Hasselsrcn tn de
Boswe.h@nj Leende, eén van de
leef&bteóen van de sqee.l/ua€iuífeL
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sp€e gtorjuÍÍe. vÀi v.6geÍ

Nederland, maaÍ is nu b€peÍlc
Een uitgobrelde

een lot(aal talÍiike v..schijning in

tol 16 vlndplaàtsen in NedeÍland.

bÈcàÍ[vlng vaÍ d€ lruldlge veÍsproldlng en

vindplaati6í imdt É68!yctl en op basl3 van de bclondè geÉevoís

mrdt e€o insc.hattiné gsmaakt van ds moöilitsit yan dc
speeíwatoduÍfer.

4.1 Historl3ché versp,oldlnÉ
ln de eersle helÍt van deze eeuw was de spee&are0uÍÍeí een íedellk
gesone, maar lokaal looíkomende \ersahunrng n het oosten en zuiden
vàn Nedeíand (figuur 2),

h de loop

van de eel,v rs het aantal

Het Homven aan het beÉin van cleze eeuwt
loen de qeeMaEdulet hier nogvloog (uit:
Beí]tnta, 1926).
undplaatsen steeds \,€ídeí teruggelopen. Hí !€rdvleen uit Limblrg, het
westelijk deelvan Noord-8íabant en grote delen !"n oost-Nedeíand.
OpmeÍkelÍk rs dat er slechts twee oude waamemrngen vàn de Veluwe en
Drenthe bekend zijn. Plaatserrjk ijkt geschiK biotoop aan$,ezgte zijn, en
beide regro s passen in het Europese veÍspÍedingsaÍeàal, Ook zÍn er
waamemrngen in het nooíden van ouitsland brj Wlhelmshaven en
Oldenbu( (Ewel§, 1999) WaaÍschtnltk rs de reden vooÍ de aÍ/vezgherd rn

DÍenthe de extreem \o€dselaÍme zandgíond, telwijt d'e rn Brabant en het
oosten €n Nederland ets emrgeí is (Í\,4 JaliÍrk, pel§. med).
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@2&,
Penodemet

o. nuk

Maxmaa

aanta laarvan

Waarneme6

tl pqrrldl.r
MèddGdE

ven

tlEuullfuuÈntèn

19692@1(1) 56dd,79?,8tt 19$
2001(1)

3otd 1998

R. H4tètrare.a.

KoEnburgeBeen Natuurmooumenten

1969

Kokkelorenw.

pa.trclleí

1993-2001

1OJ.t

4td

19CA

I

vl§ls sos

staàGbcà€hee,

19a2-20o1

2add,

L?

2@1

F. Ketela.r, M. wa6§.her

61rd,9ri.àd

1999

J En Detri,

ven

Achrëérnd

ValkenMad

gemenle

1994

2001

30dd 5e?

R. Keteraare.a.

HÉèí.í R Kèièaaíé

à

K. Goudsmrs, G..1.

Pontenage e.a.

IGDèÉn

BEbnE

KlernHaslNn

Staalsb6béheí

Rondé

Vt@

BEb6nt3

Lalnshap
Làtd*hap

1982-2@1

€rdd, 19 ,

1941,2001

25dn

1S&2001

Qdè

l,td

1996

1981
2ooo

l(àikmn, K Goirdsmits

V.

lrberrenstudreg@p, F. BG

è.a.

er.

G.J. P@tenagel, V. Nalkmn,

R.

Ketel€aíe,a,
ven

KruEMg

Staalsbcbeheí

1992

2g)t

35 er,

5rd

1995

GJ

R. tGkels,

Ponlenaget.

B

CombaEns e.a.
Vsn

He.déÈoom
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Naluumonumenten
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EuuMr.and, Natulmonumenten 1993-2001

G,J, p6tenagiÈ1, K, coLdsmiE,
R, rGGba. e.a.
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l.

11dd

20OO

R Ketelaar, R MeuLenb@k,

H

42ea

20@

R.l&telàór, R. Meulènbreh

l-

É.

Gío..ít, w.

Haak§rErgèlw. StaatshoshehÉr
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I
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DelÍt.

Velrng, R. witte

É. Si.en§

.1. van Elk, R.

xéreaare.à.
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É
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5dd

1994

E. Storm.

eem€ent
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199L-197

Ld

1997

E SleEn, É Stom

E SÉbé.

Meeren
ven

branrrioen

GEwns.hltle.
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1§§-; ;

;;.;L-.;*o

n

..*-r**

b

t w ,,sim- ,,

Maimaàlaantal laarvan

193L1!88

1970

.1.

M.

wàstEr

BreílènbÉ& M.

1945-1988

Stnlper Aa (zude

Uk

8ereítè vaBèMrd

1eEG1ts7

1987

ónbekend

1982

L9A2

Wash€.,

N. Michiéts

v6n Leende6tnjp)

!6Í beide locaties.
{2) een oude vaaneíninÉ urt 1973,ran "HaalrsbeíCeí!€eí' is Éenomeí als eecte daurm \oor de dne localÈs in dit rcseílaat.
(1) e€í oude raaíneming uit 1969

'rdn

'Haal§öerEerlreen'

-rs

genoínen ds eeísie dabm

4.2 R€ccrrL vlndplaatsen
ln tabel 1 § een ovetzicht cpÉel,en van alle locatres waar de
speeÍwateÍJufhí vanaf 1980 is waargeflomen, Binnen gíotere gebieden
zln durdelijk van elkaar te ondeÍscheiden voonplantingslocates apart
opCenomen. De enige urEondeflng s het vre§sels Bos, waar

veíschillende, maaí zeeí dicht tegen ell(aar aan lrggende

het

'/€nÍreges
leeígebred vormen. van elke locatie is aangegeven urtwelke peíiode de
gege\.€ns stammen. Het eerste laar van waarneming zegt niet eíg veel,

omdatde soo( daaÍ\,oor ook alaanwezig had kunnen ljn. Het ma.ximaal
aantal waargenomen ercmplaren en hetjaar waann dit aantal is gezien is

I

+
.'-_'\ -

-J_i-

:

'lï'-

Flgrut 2-

VeÍspreiding van de

speeqateiulleÍ in Nede and. Links de

79

verspreiding voot
. rechts de
versqreidt nÉ vanaf 7990

opgenomen ais maat vooÍ de grootte !€n de populatie, Van etke
Viegptaats ts de eigenaar \ootzover bekend opgenomen, elenats de
betangnlkste waameme(s) op basrs van wiens níormaÍe d[ o!€rlrcht s
gemaat(. Uit de penode \,ooÍ 19a0 is een dergeiijk gedetailteerde
ijst
ot vuNDEFsrclJnNG
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moerlrk op te stellen omdatvaak de exacie locatre van de waameming
niet is vastgelegd.
Srnds 1980 s de spee&ateÍl! Ífer van 23 locatres bekend. ln 2OOl zjn

daaÍvan 16 oveí efl ziln ze\r'en locates veíaten. De achteruitgang die
gedu.ende de afgelop€n e€uw rs geconsGteeÍd (Wass.her et a/- , 1998)
heeft zrch dus ook rn de afgelopen twntiglaar verder voortgezer (fguur 2).
Besprekin É pet prcvincie

LimbuÍé
De speeMaterluÍer is uit Limburg verdwenen. Op de oostoever van de
Maas zljn oude waameminEFn bekend \/'an líook, Basmolen, BelÍeld en
De llamert, De laatsrc waamemingu( di( gebied stamt uit 1926,
lv,logellh was oe speeíwate4uíeÍ hrer destuds eer w. gewone

v€íschrnrng. Mln oí me€r opmeÍkeluk zln waamemrngen uit de peíiode
1963 1970 u[ de L]mburgse Manapeel eí de Bíabantse Deums.he Peel
en Gíoote Pee - TeÍwllde sp€eMate!uíeí in andeíe hoogveen(íestanien)
heeft standgehouden (o a. HaaksbergeÍ\€en, Woodsche Veen) ijktde

soon hreí te zjn verdweneÍI. De btotoop lag met zekeíheid n de iets
mrneÍotíoíe randzone l/an het hoogveen. ln hoogveenkemen komt de

soo( niet voor (StembeÍg & Röhn, 1999)

.

G.euen (1970) vermeldt de speeÍwate0uÍer van het Melickerven in her
NaUonaal Park De líeinweg. Ondanks nrensteÍ ondezoek n dtt Íeseft"at
is de sooÍt er noo( meeÍ teruggelonden (HeÍrnans, 1992).

Panneswel van de *eewaÉiuíeL Het
vtouwtje allËagt een waleÍnijt ondet haat
achlerlijí met zich mee.

Nooíd-BQbant
VeíspÍe d dooÍ het gehele dekzandgebred van Noord-Brabant LrEgen

vindplaatsefl. Echter. de lijst van veílaten vndplaats€n rs buna even gíoot
en de soon is nu beperK tot achi locatres, bl]na ailefl rn de omgeMng!€n
Erndhoven- De sp€eÍwatetuÍÍer rs lerdweíen utt heiwestelLtk deelvan
Noord-Brabant en van mrnrmaal dne vafl de OisteÍwiil,§e Vennen. Teveas

zjn eí oude waamemingen ut de Peelrego (ze LimbuÍg).

I\,4aaÍ ook urt
(Vught,
vliegplaaisen
het bolweík rond Erndhoven zrjn er reeds veÍlaten
Oiíschot en undplaatsen in tabel 1).Iussen 1980 en 2ooo IUK de soort

le

ziin verdweflen van het

stijperla

gebred. Peetersven, À,4eeuwen en

het Grcvenschub/en. Dewaamemlngen van het !€n b! de (vooÍmallge)
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brandtoÍen !?n Heeze en de berde N4eeÍvennen beschouw rk vooralsnog
als Àveft€Ís oÍwellicht als mrsdelenhi.aues.
De grootste populates rn Nooíd- Brabant zJn het ven Hoendeöoom op de

Strabrechtse Herde en een naamloos ven bij Achteíeind angs de
Tongelreep. HieÍ kunnen tjjdens de piek van de Í eglld rond de 10O
exemplaren worden geteld. De kiassieke populaue her Kokketorenven is

ondanks de blna mlthrsche naam onder lrbellenonderzoekeni voor zover
bek€nd altijd vnj klern geweest. n de Boswachterij Leende (SBB) en het
aanslutende bezitvan Brabants Laodschap lrggen dne populaties,
nameljk de Ronde Vlaas, het lílein Hass€lsven en een naamloosven
langs de KluizeMeg. De2e laalste rs íecent opgeschoond zonder rekening

te houden met de aaÍlwe?lgherd van de speeÍwate0ufÍer. Noelflel er na de

werkaamheden nogweidreren aln geteld heeft de populatie hierwel een
zware klap opgelopen (45 exr n 1995 naar 10 exr rn 2OO0) en geaen de
kwaiitetvan de huid ge biotoop is het zeer de vraag of de spe€ÍwateíuÍfer
d€ te boven komt (r€telaaÍ, 20oo). De populatre rn het Vressels 8os s
waa6chunlijk leÍspÍerd oveÍ twee oÍ dne vennetJe6 aanw€zgdre zeeÍ drcht

na ange trjd weeí
geweestbevestrgd en niet \,€elwaamemeÍs zun hrer acueÍ
Hiedoor rs de
kennrs oleí deze populatre nog vÍil genng- Tot de k einere populatres n
bt elkaaí liggen De populatre rs hrer pas

rn 2OOO

Nooíd-Brabant behoíen het Narpeíven brj Eindho!€n en het Àrolenven op
de Malpre.
Udecht

!€n het
Buismeer. Deze waaÍnemrng rs echter niet Ep€d gedocumenteerd en
omdat het een wouMje (moeilijk herkenbaar) inluli (na de hoofdvregrrjd)
gaat mo€t deze waameming als onbet ouwtraar worden be§chouwd (ze
Er is een oude waaÍneming bekend uit de vijftiÉerjaÍen

mkWassaher, 1990). Goudsmrls (2OOO) deed een uitgebreide
rnventansatie \,?n ditven en nam de speeÍwateíuíer nret waaí,
GeEenand
Her kemgebred in de pro/1noe GeldeÍland lrgl rn de AchteÍho€k. EÍ rs een

waamemrnguit 1971\/an de Waskolk op de Veluwe die daama nooit
bevestrgd is, De Veluwe rs thans een zeer goed ondeaocht gebied en
ondanls ogenschrjnlijk ges.hiK biotoop is er nooit een populatle van de
speeÍwateduíer gevonden,
De soort rs \reídwenen yan Overass€ltse en Hatertse Vennen b! NÍmegen
D€ laatste waameming stamt hier uit 1968. tn 1985 kon de sooí

ondanks een rnrensieve inventansate nlet meeíworden gevonden (Peters
et a/., 1985). Urt de Achteóo€k komen \,€Íschittende olde
waamemingen, maaÍ deze kunneí \óor een groot deet nret aan een
rndivdueet \,€n worden toegeschrelrcn,
Van het Nonnenlen en de ttattaanse tíeeoes s de soort metzekeÍheid
!€Ídwenen, Overigens zJn de waamemingen u[ 1977 van het Nonnen!€n
van !€ie trentaiten ercmptaÍen dre ceyskes &Van Tol (1983) opge!€n
wijwei zeker misdeteÍrninatres aangezien deze waamemingen eindluti en
b€gn augusrus zln gedaan, dil is ver buten de hooÍdvjregtljd.
De hurdige poputate rn het rorenburgerveencomptex rs de betangr,ilt€te in

Nedeíand. EÍ zrjn tlvee kemteefgebreden te onderscheiden, nameitk de
PalattetÍjver (een gegraven brandplt) en het À,leddosche Veen (een !Íil
gíoot ondtep dooíst.oomveen). Daarbuiten wordt de speeÍwaterjuffer
op
diveÍse ptaatsen rn tage aantallen geàen waaÍb! voonpiantlng niet u( te
0É
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§uiten rs. Zo w€rden in 1998 Íer mannetjes en hree wouwtjes bU de
rurnvper!€n H. Ouyveíman (de beheeídeí) aan de €nd van het gebred
waargeflomen. voonplantng s hrer zeer waar§chrjnlrlk. Deze waameÍning
is ook blzonder omdat een paarjaar daaftooí 3OO0 (!) vissen uit deze

veÍwlderd. Het rs niet aannemeluk dat de speerwaterluÍÍer
zch er destrjds heen voon€eplant omdar een hoge Ísstand de
speeÍ\./ate0uffeí waaÍschrjnl,jk negatieÍ beinvoedi (ze hooídstuk a) ln de
oude vindplaats wooldsche veen is íecent een nreuwe waanemrngvan
e€n mannetle gedaan (crcmbaghs & Felix, 2000). Gezren de kwalltert van

vuver waren

de biotoop teí plaatse en hetfeit dat er slech(s een mannetle is gezien
moet dit als een zwerver \rvorden beschouwd, De heÍkomst is niet te
achteÍhalen maar vermoed wordt dat er mogeluk een populate rn het
Duits€ deelvan hetWooldsche Veen aanwezgis (8. Crombaghs pers.
med.).
o!€rTsser
De meesrc waamemrngen yan de speeMateÍluffeÍ komen urtTwente op
twe€ oude waamemrngen bU Ommen en Eathmen na. ln Twente zÍn
oude en twee huidige vlregplaatsen bekend. Voor zover bekend rs C.

i

ee

nastulalum !€Ídwenen van het HoÍnr€n en van het Aamsve€n. Van deze
aatste iocatre is een waamemrngvan een wouwle rn 1998 gedaan (R.
l.'L lan Etk & lí. Zekhurs) bt matg geschrk brotoop. D€ze

Ketelaar,

waamemrng moet looíaisnog als areÍveí woÍden besahouwd, wellrcht urt

het Dutse deelvan hetAamsveen, 0e oude locatre Homven is ontgoníen
gedurende de Íurlve*a\,€ling Denekamperveld in de zestigeílaren (F,
Eysink, peÍs. med.) Hetrsniet bekend ofde
rurlr.€rka\€ling nog aanr?zg was.

spee ate4uffer Vak voor de

MoÍnenteel zijn n ee goede Ílegplaatsen belend urt Ovenjssel: het
Buurserzand en het Haalrsbergerveen. Op het Bulrrserzand rs de
speeÍwateíjuÍíer bekend van de anggracht rond de BaÍrevelder Schans en
van een naamloze anr'oeísloot d e op 200 meteÍ !€n de schans rgt- Deze

aatste ocatre s brjzondeÍ omdat het lootzover bekend de enige ocatie in
Noordwest Elropa is waar de spee&aterluffer langs (zwak) stromend
water aanwezig s. oe Meede populane n ovenjssel rs het
HaaksberEBrveen. Er zrln dne belangnjke kemen aan te wjzen. De ee6te
betreft de oosteluke grens van hettumen!€en, langs het fieispad. De
precreze voonplantrngslocate van de vele dreren

d€

hrer

elklaarwoÍden

gezien s na ang zoeken nog steeds nret met zekeÖerd gelonden (1..L.
van Etk, pers. med.). De

eede kern rs het gedeelte van het
stobben\€en dat aan Dutsland greasr. ook !€n deze dee populane rs de

n

preoeze loonplant ngsiocatre nog nrer bekend, De derde vliegplaats n
het Haaksbeígleen rs een ven aan de oostelíke grens van het

sbbbefteen

aan de rand van het re§eÍvaat.

4.3 Mobllltolt
De mobrltert oÍ het verbreidin gsveímogen van een soort bepaald rn hoge
mate de moge ukheid om afldeíe geschikte b[topen te koloniseíen. n
Nedenand zln van de aÍgelopen tlen Jaar een aantal gped
gedocuÍnenteeíde waamemrngen van.{eÍveÍ§ van de speeÍwatequfÍer
bekend (tabel 3). n deze tabel .jn de losse waaínemrngen urt hei
Wooldsche Veen en Aams!€en nret opgenomen omdat nret duidellk s oí
er een nablgelegen Dutse populatre aanwezg s

DÉ
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op basrs van deze infoímatre kan enrganekdousch bewÍs worden
gegeven oveÍ het veóíerdrngvemogen. Een aÍsÉnd \ràn een paar honderd
meter lijh te oveóruEgen te zln. Brl de Ronde Vlaas rs 30O meteÍ de
maximale afstand waaÍop rustende exemplaren aJn gezen (Ketelaar &

Ponienagel, 2ooo). EÍ zun vierwaamemrngen van rn totaalvtÍ
eremplaren die meeí dan anderhalve kilometervan de dichtstbiizilnde
populaue waren !€rwÍdeíd. Het rs wel opmerkelilk dat de locat es !"n dne
van deze waamemrngen weerdicht blJ elkaar lrggen. Dat kan een

aanwijzngzín dat in dre omgeving nog een onontdekte populatie \.dn de
speeÍwaterlufÍeí huist. ln tegensteiling tot !€el andeÍe lrbellen ltK de
speeÍware4utfeÍ een aag veórerdrngs!€rmogen te hebben.
Ook andeíen constateren dat de speerwaterjuÍfeÍ waaÍschUnlUk niet erg
mobiet s (Stemberg & Buchwald, 1999i Lösing, 1988). lllstratref rn drt

veÍband zun veldwaamemrngen van SchoÍr (1990) Hijvingen meÍke
472 \,olwa§sen dieren b, het waier van deze dieíen vind hrj eí 79 terug
maaÍ slechts één èI€mplaaíwas verdeÍ dan 30O meter veÍwrideíd.
Helaas wordt nretvermeld wat de maxrmale aÍS(and is waarb nnen dit

onde?oek s gedaao.

AÍstand

Datum

tot

Waamemeí

dichtstbrE!nde
Dopulatie (m)

1&

AlJrlÍserÈeek

249.7t4€ts.2

KorenbuÍgeÍleen spoorltn

HaalcbeÍgefteen

248.9/460.6

Beuven

173.0/379.4 29.05.1999

M

1€i:).6/376.4 21.06.1992

Wt€n

164-7t375-4 2l-06-1992

Naamloi§ven lang§
Naamloos \€n W van

vee\én

;.i..

125

M. HcC€ís e.a.

242.7 /445-7 0a.O6.A994

254

R. Ketelaar

-

700

R.

lEElaar

1

1500

l.

Slaats

1

1550

B,-

1875

B, Cíombaghs

2125

v-_tsllanan

!U/377

mar 11

29.05.1998

01.06.1994

7d

e(hbaghs

ffi
. È rpeerïËtÈi'rfrr h sErt dlteíuiEega{r in de atsdop€,te€r
. i&ínert€el Zjn nog 1e populates oÉí in NedÈíaÍd, bepertrt Et
het oodelUk de€l
ilGÍd-Bràbart Tvíente €o de kàErhqí
. De hdÍtat \an de',/En
sceetÉteiufftr woídt gà,oímd öor !€rmeí!
.
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randat*s t/an lt«Eéeo eí incideíteet suuíeid !Eer,
l€cííplasjcs eír mo6elijk an@re toedsdrijlge,/Ëteíen,
Het !€óíeidtnESeíÍnogeal is zeeí b€perl(: het aantatd€néÍs iÍ,
Nedeíland is \DoÍ een tÈel bijzonder taag eí de aBraÍË tot de
di.tlbölzjnd! poputattÉ is lFíing (<2000 metèd-
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Hoofdstuk 5 / De Iibellenfauna van speerwaterjufferuennen

Ult

iot

vooígaando hoofdíuk

13

gobleken dat ds speGrrat.rjuÍfer

e€n schaaÍs€ sooÉ ls in Nedsrlsnd. ln dit hooÍdstuk wordt gekèkèn

Ía.r

d6 b€gelold.ída libollenÍauna yar ds speerràtsÍjufle.. Een

aartal soortsn wo.(n aanal€w.zon als 'Elidssoorten" vooÍ de

Analtse

llit het

andeluk databestand libellen (Nedeíandse VerenrengvooÍ

Ubellenstudie, EIS-NedeÍiand en De vlrnde15!chïnO zln alle
waamemrngen !?n vÍuwllrgers gesele.te€Íd dre bevekkng hebben op een
\/an de ondezochte vennen vooí dit ondeeoek, Ook de gegevens die
trjdens

dt ondezoekzln \€eameld

aJn opgenomen in deze database en

meegenomen rn de analyse. Een ba§s was reeds gelegd in rételaar
(2OOO) en vooí de me$ode woídt \eÍwezen naaÍ deze publicatte.
van elke soon rs het maiimaal aantal waarEenonen individuen op een
daÉ dooÍ één peí$on peí ven bepaald in de perjode 19a9-2O01. D(
woídt het dagmaximum (zie ook De Groot, 1997) genoemd.
Ver'/olgens rs gekeken oÍ de presentie yan soortefl in locales met
speeÍwateouíeí velschilt yan dre van vennen zonder speenr'/ate4ufÍer
Hrerbl zln onwldoende onderzochte locatres (mindeí dan dne
waamem ngsdagen) veÍwijdeíd en is de goep 'speeftvateiuffer aanwezig"
veÍgeleken met de gÍoep nabugelegen vennen "speerwateDuibr nooit
aanwezr g geweest", Deze meihode is geschrK
de schaaÍsere
'/oor
sooíten, maaí nietvoorde algemene soonefl omdat deze rmmeÍs op
wijwel alle !€nnen aanwezg ztn. Voor deze groep s op dezelÍde dataset
een logsasche regres.sJe urt€levoerd met de soorten als vànabeie mei

(lo9oímaal omgetreeíl(e) aantalsscore.
Deze analyse gaat dus uit van de vastgiestelde aannezr'éheid en aantallen

van een

sooít

Eí is geen onderscheid gemaaK in de zekeíheid van

voortplanUng ter piaatse. Hoewel de data nauwkeung z)n gecontÍoleerd rs
deze methode ge\oelrg \,ooí een determinatreÍout oÍ een inloerÍout n het
bestand waaÍdooreen soort een (te) hoge scoÍe knlgt. LmmeÍs, ieÍnand

die 1OO0 azuuÍwate4ufÍeÍs determ neert als 1OO0 wate§nuíels kan
eÍvooí hebben gezoígd dat de s.ore loor de wateísnuíel voor dat ven in
de datas€t voor deze anaiyse een te hoge score heeft gekíegen.

Sooften jkdom
Locatres ínet speerwatequfíeí zlln soortenrijker dan ocat es waar de
speeÍwaterluÍeí noort aanwezig is geweest (éemiddelde Íesp. 21en 15
soorten, P<0.O1, t tes0. Het aantal soorten n de !€naGfl leeÍgebreden
is nogsteeds rede!rjk hoog (gemrddeld 19 soorten) De soonennikste
ocatre met speeÍwatequÍfer ls het Klokketorenven waar ln de afgelopen

lOJaaÍ 31soorten lrbellen zrjn gezen 0e soortenaÍmste (6íc€d
ondelochte) speeÍwatequíeiocaue ls de HaÍevelder Schans mei 15
soo(en. Het soo(enajkst in de dataset s het Nonnenven waar maaÍ lEÍst

DE
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34 soorten ibellen ziln gezren vanaÍ 1990. Hrer is de speerwateruffeí

vursoonen libellen hebben een aanzienlijk hogeÍe pÍesente op locaues
met speerwaterjufieÍ\ennen dan daaóulten (tabel 4). De dassnuder,
érote roodooguffeí, azuurwaterjuíeÍ en lruíuÍer (hogere preseíle op
speeÍwateíJuffervennen) ajn [bellen van rets voedselriikere, matrgzure tot
nret zure \,€nnen. De maanwatedufÍer heeft een vnj bÍeed beÍeik op
vennen en komt zowel als pionier in zure wateíen voor als ln de wat

'Íijp€re" !€nnen met speeÍwa(eíufrer.

Er

zjn geen ibellensoorteí met

een aantoonbaar lagere ÍÍequentie,

wetenschappe[jke naam
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Verschillen n presente lan een soonUssen de dne gÍoepen vennen
komen go€d naarvoÍen bt de \,ÍJ zeldzame tot vnj algemene soorten.
AlÉemene sooíen komen echter op vnlh/el alle vennen voor en het rs nret

waarschtnll]k dat op deze wlze \ieís.hrllen worden gelonden. Toch rs te
leíwachten dat ook rn deze gro€p -mrldeÍs" en 'bewoners- van de
reeígebreden van de speeÍwateíuffer aanwezgzÍn. D€

talrÍkheid

n een

soort (uitgedrukt als log(dagmaximum)) is gebrurkt n een ogsnsche
ÍegressE met de pÍesen[e,r?n de speer$6te4uíeí als onaftankelr]ke
vanabele (tabel 5). Her blijkt dat de wateÍsnuflel rn lagere aantallen op
soeeÍwateiutfervennen aanwelg is daÍ op vennen waaí de

speerwateÍluÍeí niet aanwezrg
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Gíole roodoogjufÍer
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0,5

025

0

los (dagmaxlmum)
Ft€ttut 3, Modelà€rekeniné van de *ans op aanwezieheicl van de
s{EerwaÈilutret bil een Epaald daenatlmum
ijf lilrellenslrfíten op
wnnen (ie voor paÍameters ran cle nodetlen tabel 5). È gnfiek noet
woÍden gezen aE een alÉemene relade tussen de pÍesente van de
speeryetequíer en cle ahunclant)e van een van óe ijf soorcn- Buiten de
&brui?e data9etvan vennen zal de kans op aanwzi$eid van de
spee N ale i u tre t we I I a Ée r u i lva I I e n.

v

G,?ssoorten
Voor de vUÍ soorten uit voorlFande alrnea t"an de kans op de
aanwezi€he'd yan de speemateíluÍer berekend woÍden bij een gege!€n
dagrnaxrmum (fguuí 3, zie voor methode hooÍdstuk 6). De berekende
kans heeft hier owrigens atteen betíekking op de \€nnen binnen de
dacaset en kan ntet geàttrapoleerd worden naaí anoere \,€nnen. taat
staan andere biotooptypen. Wet kan op deze wÍze voor deze vijf
'gidssoorten" het veóand met de speeÍwate!uíteí nzichtetil k woíden

EpmaaK. Voor de gote r@dooglufÍeí evert het geen nieuwe nfonnàÍe
ten opzchte van rabe, 4i de píesenÍe ts een goede "gtds" voor de

speeMaterluÍer. Het meest tnteressant is de vnlwel idenueke, maar
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gespregelde graÍek van de wateísnuffer en de azuuÍwaterjuÍfer. Hoge
aantallen wateÍsnuíel zjn een ongunstrg (eken voor de speerwatequíeí,

teíwijl hoge aantallen azuuÍwateÍJufrerlurst een goed srgnaal zun. Een
o!€Íeenkornst tussen de speerwaterluffer en de ller sooÍten dre talnlker
z)n bl aanwezigherd van de speerwateiuíÍs s dat al allen walerplanten
eÍy'oÍ een gevaneeíde oe!€vegetatie nodig hebben om hun levens.yclus
te kunnen voltooien; brj de watersnuÍÍel rs dat nret het Éeval.

Ho& aantalen van de waErsí]'utrel, mals
hteÍ bij het con€n zijn *n ongunsdé reken
voar deÉene die speerwateiufíe$ zoekt-

Szndrvatl6xt:
. veín€í m€t sp€e ateriuffeí

.
.

ztjn soorcníjl(eÍ dal Énn€í! mndeí

speeMateÍjuíeí,
De preseírtie van g6snrjder, maanwateÍjuffeí, azuuMateluíer,
gDte r@doogufieí en vuuíjuffeÍ is hogeí op \€nnen Ínet
sp€eBateíiuffer dar zondeÍ speeoateSufÍeí en z|in daàÍnee
goede 'éds5ooíen",
HoEB aantallen van smaEgdlibel en aÀiun/Íàteiuffer arn po§itieÍ
geàssdieeíd mel de speeíïratèíjuÍlbí, hoge aanLalleí !€í de
lvatelsÍuffel ajn ggassocie€Íd met de aivezighad lan de

speeN6teluÍÍeí,

o€ vuNDÉRscmNG

2OO1 Oe spÉtuaretjuíel in Nedetlahd: ÉÉpettng, 9aloge en LÉehemine 30

Hoofdstuk 6 / De omÉleving van de speerwatetjufíer

D€

spoeffatéíuÍÍer koot voor ln venron m6t esn complexe,

het.Íogere wdandinÉ, ln dit hoolustul wordt €€n staustlsche
analyso Elemaakt

yaaÉl

venneo met sn zonder speeíwateíiuÍfsÍ

met olkaar ro.d6n vergeleken. Op basl3 hleíràn kan een Éoed6
b€sarrí[vinÉ roídén gdraakt van de habirat van de

6.1Habitàt
ln deze paragraaÍ wordt de habitat van de speeÍwateÍuíer besproken aan
de hand \?n de trjdens dn onderzo€k opgenomen !Ériabelen Daarbu
staat d€ lraag centraal weike erÉenschappen \oor de speeíwatetluffer
belangnlk lijken te zijn. h paragraaÍ6.2 komen lcÍvolgens de \€Íschrllen
tussen de huidige en hrstoís.he leeígebieden aan de orde, Daar slaat
dus de vÍaag centíaalwaaíom de speerwateDuffer \,?n dre plekken is
verdweneo.

6.1.1 voÉotade

tu''aW
Een eeíste verkenning van de \eeBtatie is uitge\r'oerd met een TWNSPANanalyse (Hill, 1977) van de vegeÉtreopnamen. De íesulteíende
veÉetatetabel ts met de hand verder geoÍdend. De ecolodsch meest

relevante soorten zjn boven rn de tabel gezet en enkeie vennen zln
!eíscho\,en. om meer rnzcht te knlgen n plantensoonen als mogelltke

indicatoÍsoonen vooí de aanwezigheid \,?n de speeÍwateíjufÍeí is de
presenlre get@tst mer een Fisheí's Sact tesl 8ij deze test s de gÍo€p

-speeMate4ufeí aanwezg" getoetst teéen de gro€p "speeÍwaterL.Íer
nooit aanwezig geweest' De locaies waar de speeÍwateíj!fieí is

rln nrer meeEFnoÍnen omdat bekend is dat sommrge
plantensoorten nog lang kunnen 'na-llen" nadat de omstandlÉheden
sterk zijn v€randeÍd en omdat de gíoep 'speeÍwarc4!ffeí verctwenen " nlet
represeniÀleÍ rs \oor de lennen waar de speeMate!uíÍeÍ nlet aaÍMeag
is. 'Na-jlende' pianten zÍn wet te he ennen aan hun vtatiteit, zo zÍn
veídwenen

draadzeggeplanten rn leímeste vennen lrdak erg tors uitgegroeid.
TWotoEie

De meeste \ennen waaí de sp€eÍwateruÍÍeÍ aanwezg rs zjn soortenarm
(gemiddeld 12 soonen, spreidrng 5-2O, n=14). De veínen zondeÍ

speeÍwateÍl!ffer ajn echteí noÉsooíenarmer (!€rdwenen: gemlddeid 9
s@rten, n=12t noott aanwezig gaíeest: gemiddetd 8 soonen, n=14).
Op basis van de anall,§e van !€getatieopnamen kunnen goíreg ueí
gr@pen vennen woÍden onderscherden (trbei 7). Het onde,s.herd ts
echter nler ergdurdetlk. tvlet name de Meíde gÍoep, íechts n de tabet is
zeer heterogeen. Het ondudelijke onderscheid s onder meeí te !€rkiaíen
DE
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door de gennge soortennlkdom van de opnamen, de homogen'teit rn
biotooptypen (wjwelalle opnamen betreÍfen vennen op zandgrond) en
mede hieídooí een groot aantal soorten die door de hele opnamereeks
aanwe2igz'tn. oesa nrenemrn eveft deze e€Íste verkenning!?n de data
een beeld op \,En voedselaíme, niettot zeeí zwak Éebufl5eíde en lrcht tot
maué!€Ímeste !€nnen rnks rn de tabel iot mrn of meer \r'o€dselnl ke,
gebuferde en soms steík vemjkte lennen aan de íechterkant van de

tK een optmum te hebben angs deze
gradrënt. De !€nnen waaÍ de speeMaterjutreÍ nooit aanwezig rs geweest
tabel. De spe€ÍwaterlurÍeÍ

zJn oleÍwegend aan de zuíe, nret

gebuíeíde, voedselaÍme kant geplaatst.

De locatres waar de speerwateÍluffeí isverdwenen zrjn !€ísprerd over de
gadiënt terecht gekomen: een rndr€tle dat de probiemaUek loor de

speeíwateÍlutÍer een d veÍs karaker heeft. EneQlds rs spÍake van
veauuÍde vennen (liÍlks ra de tabel, vooíbeeld: U,"€ísnest en Meeuwven),
anderzrjds is sprake van steÍk vermeste v€nnen (rechts rn de tabe ,

looÖeeld: BelveÍsven en la[aanse Meren).
I n cl ivi d u e I

De

e p I antensoone n

meeí vooÍkomeide plantensoorten

rn de leetgebreden van de

speeÍlvate!utfer zljn p[rus (presentje 1OO%, n=14), snaveizegge (79%),
veenplurs (71%), knolrus (71%) en utte wateíe|e (71%). SchaaÍse
soorten dle e€n op\sllend hoÉe presentje hebben zUn klein blaasjeskruid
(57%), draadzegge (36%), duizendknoopíonteinkíuid (29%) en !€ldíus
(29%). Met narne de2e laatste twee soorten woíden geassocieeíd met
grondwatennvoed (Aggenbach et a/-, 1998).
Een aantal plantensoo(en is (§Éniicant) positieí geassoc eeíd met de
aanwezghed !€n de sp€€MaterjufÍeí, namelijk snavelzegge, klern
blaasjeskrurd, \Nateraardbei en witte waterlelie (tabel 6).
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lele
opzchten te ondeEcherden van vennen zonder speeBaterluÍer Het
De veéetatiesu]rctuur \ràn vennen met speeÍwaterlufÍer s in

aandeel !€rlandrfl gsl/egetaties (kreine drijtuladeíen. érore dnjtoradeíen,
emeÍse \€Éetaie <3ocm en emeíse vegeiate >30cm)

sgnrllcant hoger rn de speerwatequfÍervennen en het aandeel open
wateÍ s hreí!€€l ager (tabel9) SubmeÍse vegetale (l,oomamelrlk
veenmossen) heeft een gemrddeld hogere bedek(ng rn vennen waar de
speeMatequÍÍer nooitaanweng s geweest. Drt'/eÍband rs echter nlet
eenduidigomdat het gemrddelde steík woÍdt beinvloedt door een paaí
rs

vennen met zeer veel submeÍs veenmos en vensrkkelmosKenmerkend voor de speeíwate!uí€í lUl( dus de aanwezigherd van én

ke ne dntÍbladeren én gíote dnjtoladeren én age eme6e !€getatie
(zeggen) én hoge emerse vegerate (riet, lrsdodde en mattenbies) De
speeruateduíer is daannee een rndrcatorvoor een àeaeroÍloÍr€
veíandrngsvegetate met helophyten en hydrcphyten (fguuÍ 4). EÍ rs ook
eefl !€rband met de grootte !€n het ven de speerwaterjufíer komt vooÍal
voor rn ke ne vennen (tabel9). Dit efÍect IUKlooral een gevolg van het
íeit dat de speerwateí!ffer van veel grote
',€nnen s !€Ídwenen. !n dit
kadeí s het opmefielijk dat zeggenveldjes looíal bU gíote vennen aídeag

Filuur 4.

De §eniddelde ve&taDestructuur
ven dne ércepen vennen (speeíwatèiuíet
aanwezig. nooit aanweié Éeweest en
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zun

(Ígu!r 5).

De enige locatie waarde speeMaterluÍÍer aanwezig rs

het!€n KuzeÍweg, dat íecent
helemaal rs opgeschoond en waarvan moetwoden aÍéewacht ofde
speeMateÍj!trer deze maatregelen heeÍt oveíeeíd (zie ook KeretaaÍ,
zonder deze emerse !€getaue betreÍt

20o1).

6.1.2 WateÍkualiteit

Een eeíste !€rkennrng van de waterl«aliteitsdata ls u(gevoerd dooÍ
enkelloudige, non-pammetris.he anallse, De groepen'speenÀ€te4uffer
aanwezjg" "speeMate4ufier vedwefen " en "speeÍwateÍluffeí noort

aanwezig geweest" zljn met elkaar veígeleken,

Zrugtaad, V€lrm, tjze\ chlonde en bicaóonaat zijn signrÍicant positief
geassoc

eed met de aanweziÉhed van de speeÍwate[uffeí (tabetg).
Naast een lrneaií veóand s het ook te veÍwachten dat een opttmurn
(k'À€dratrsch) verband aanwezig is, lmÍners, een soon vertoont noÍmaat
gesproken een kíomme íesponscurve op een orngevingsvaíiabete meten
heeft een bepaald optimum en tolerante. Vooralle
wateÍkwaliteitsvanabelen is dit naepgaan met een logstrsche regressre.
Vooí zuuígraad en brcarbonaat s rndeÍdaad sprake \,.an een dergeiijk

\€óand (tabelS).

Voor berde vanabelen geldt datde

vooÍ een logrstische regressie behooÍlÍk rs

(R'z

ve

taaíde vaÍiantie

resp. O,33 eír 0,4a).

siÉn. model

Zuurgnd

b,

.

i..rr.'

.

..

PH'?

,46,25

<0.01

-2,93

<0.05
<0.0001

Eicahooaat

b1

log(bicaÈonaat)

b,

log(bicaóonaao'?

n tabel

I

-\7,1

<0.001

36,5

<0.001

77,2

<0.001

valr ook het hoge orthoÍosfaatgehatte op rn de gÍoep

'speeMaterjuffer veÍdwenen ", Dit is een effect van de zeer hoge

ofthofosfaatconcentrate n het Pikmeeuwenwater, een vooÍmalige
meeuwenkolonte. stil"stoí is loomametrjk in de \orm yàn NH4 aanwelÉ,
ln \,Ílwelalle \€nnen liggen de coflcenranes n(raat+ nitriet onder de
detectegrens van O,O5 mg/|, Een utschteter ts de a]\,oeísloot

Bu!lsezand (0,26 mgl).
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De

wateí«alte t van de

eefgebieden lan de speeÍwate[uffeÍ woÍdt

urtgebrerder behandeid in hooídstuk 8.

6.1.3 randgebruik
Er is geen statistisch verband tussen het landgebruik en de presentie !€n
de speeÍwateÍl!Íer (tabel 9). VooÍ alle groepen geldt (en dat gaat op voor
wijwelalle !€nnefl in Nedeíand) datzU hooÍdzakelrl k wordefl omgeven

door bos, al dan nlet in combinatie met (ha 0nat!udjke open landschap
zoals heide, moeras, ruigE oÍgrasland. AgÍarjsch gebied, inÍrastuctuur en
open water zÍn wat oppervlaKe betÍeft wernrgve(egenwoordrgd.
Het landgebrurk kan echter wel degelijk

!€n

nvloed zun op de
spe€ÍwaterlutreÍ, zowel direct als ndiíect. Van min maal één voormalig
eeÍgebied, het HoÍnven bij Denelémp (ze ioto in hooídstuk 4) s bekend

dat deze door een turveíl,avelng n dejaíen 60 helemaal rs ontgonnen.
lndrrect heell de landbouw ook zeker invloed, bijvoorbeeld n het
Meddosche Veen dat wordt bedreigd door een dooí andbou\À,[/ateí
veíontreinigd grondwaterÍiont. Hooguit blijkt uit deze gegevens dat het
andgebruik in de directe omgeung van de speeMarerjuÍÍer momenteel
geen rnvloed ijK te hebben, maaÍ dat dtvoomameltk wordt veroozaaK

e

a

speevateiufbt bit een

bepakle

2

bicarofr§àt€Wëll4!àe en zuurgraao.
ModeluÍUamst van een loé)strscne regres§e.

omdataile huidige en veel historische lèeígebieden woídef omgeven door
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fiídnuí

habltat

m'

14oO

à 4oOO

z,W,í:
pres

a

36,9a37,2

54%

h

1%

a

15250

<0 001

16,7i30,3 ... .

ns

40%

5,1a0,5

pH

66,61S,0

42,9!2o'5

76,4=€,6

n91

'-

Ínsl'

3,0!2,2,_

kaiium

mgl

lzèí

m.g1

1a!L5

r{,

240

-

:rQi6ro,3

b <0.05
r,3r:,8 " 31111
"
b ii,,9e12 à eqrl-a. ..a <o-05
195

100

b

ng
0,025

.ot35tq3".
oÍtho

P

<0.05

asq,i'

ngl
n91

l

0,025

o,o25

''.t:arq29ro3a

o30ro,3

0,01.o,02

0,10t0,24

O,OiO,I :i..

Q1:r0,2 ':

.0.01

0,2i0,5

10,0123,0

<0.01

27,4!23,9

0,5a0,8

<0 01

z5

o,5

<0.01
<0 01

^e/l

b*er9r :.. . .q

19,5!25,7

25,!!34,7
2,2:È3,6

%

_,-

25,4.32,O

2T,1!36,9

69,2!33,2

77,3a35,0

6T,5

52,5

65

t7

27,5

15

l

_i*qy::

o
a?5
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6.1.4 Ordhatl6

Met de dataset rs een Canonische Conespondentie Analyse ult€FloeÍd
Oer Braak & Smrlaueí, 1998 met de vegetategegevens als 'species' en
de vanabelen urt tabel 9 als'enviíonmentalvanables'. De locaties
Buursezand atooeÍslool, ltalraanse líeren en Belv€Ís\€n zUn veMuderd
omdat deze zeer al5ítkend zjn van de andere opnarnen. §eri met elkaar
coÍrelerende vanabelen aln leMijderd (positje\€ coÍrelales, opgenomen
vanabe efl rn cursreí: magesiuíVnatíiuÍVchlonddEGy,

calctu.í'/bicailonaat) Ook vanabelen die weinig vanantie veÍklaarden oÍ
waaÀ"n de rníatefactoíen boven de 10 uitkwamen (als gevolg van
coíelaties) zln leÍwuderdr groone, %open grens, niuaat+nitnet,
onhoÍosíaten, submeíse legetatre, eme6€ !€Cetatre >3ocm en alle
yanabelen landgebrurk

vanante op de eeÍste as rs 24,1%, op de tweede as
16,1%. De e,ÉBnwaarden zl]n 0.277 en 0.185.
De verklaarde

De eeÍste as rs posrtreÍ geassocreerd met zuuígraad, kalium, brcaóonaat,
klerne dnlÍbladeren, emerse \éCetatre <30cm en leíandingen negatreí
geassocre€rd met ammonrum. van lrnks naaí reahts langs de as rs een
gradrent ÈchoaaÍ \ran zuur. ongebuíeíd en (me( name negaueíop deY
as) nlk aan ammonlum naaí nevtíaal, gebuffeíd en (matrg) \rcedselnlk
met v€enveianding en watealanten- De tweede as heeÍtwernrg
toegeloegde waarde maar er lrlK onderscherd te worden gemaakt in door
atmosÍerische deposile vermeste (zure) vennea lrnksonder en dooÍ
grondwater ervoÍ landbouwater gebuíerde (en mogeluk ook vermeste)
De locades me( spee atequíeÍzljn duidellk te ondeíscherden lan de
locatres waar de spe€Mate0ufieí nooi( aanwezig is ge\{eest. Daarentegen

\€rspred doorde hele graÍek terech( gekomeí.
llet beeld dat ontstaat biedtwat betreft hei verband tu§s€n

zrjn de veÍlaten locatres

omgevnC$,€nabelen en de speeÍwatequtrer rnrn oÍ meerdezeltde
conc usies. speerwate4uffervennen zln gebuÍfeíd, margzuur, matrg
loedsekijk en hebben veel helophyten en hydrophy,ten
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6.2 HuidiÉe vcrsus hlstoÍischs lssÍíobleden

Op het eeíste oog zln er niet !€elverschillen n de wateíl«a]te1t trrssen

de hurdrge en hrstonsche leefgebreden. De enrge vanabele dre durdeltk
veíschllt is het jzergehalte. dat n de h storis€he leeígebieden lager s.
Wel!€ll op dat de spíeding in de groep historische leeÍÉebieden wj groot

s (ze ook iabel 9 en íguur 7), daarom rs bekeken oÍ deze groep nog
\eíder op te splrtsen valt.
n ÍiguurS en 9 zln de groepen !€nnen tegen elkaaí uigezei aan de hand
van de bicaíbonaat, pH, tonenratio en EGV. Hieruitva t op te maken dat

de gíoep 'speeÍwaterjufÍer verdwenen " ÍeitelUk in twee gíoepen uteen
!"lt Zo s in figuur 8 te zien dat een deel van de hrsioísche leeÍgebieden
in het zure, ongebuÍÍerde trajecr ztten en een wat klernere groep is

:50

nguut 8. De elatie

tussen zuuÍgaad

en bicarbonàat de belangijkste bufíet
in manÉ zrrc watercn. De uitbijter

.5!éMt ÉanEq
. sDÈEE'r-íísDraEEqer
.sEEtrirÍsÉlEE
. sEEEirÍs nzÉr6NdY€e

ttatiaane ÈteÍen (pH 6.9, HCA3 fiO)

trffi---l

x

x

\ .,
n@-l

a

l\
I

FlÉuut 9, De relatte tts§€n de EGv en de
onenatio (lR) van de onderzochte
vennen in Ne<leland en van een aanlal
l@Eebie<len van de geerwaterjuíet in
t tooíweÉen en zweden. Ewneens is de
'dnehoek vàn 'itdtm" (van wrdum,

7997) a'f&beeld.
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speeM alequÍler aanw e?9
speeftaietulter nooi àanwe29 gew ee6l
speeÍwareíturler velow eneí
^ speeMateauÍíèí rn zweden en I\boMesen
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cFbuffeÍd en heeft een hoge pH. Deze laaGte groep besLaat uit het
Nonnenven, ltalraanse ríeren, GÍoo( GooÍvefl efl het Belr€íslen. Deze
goep is ook waameembaaÍ wan neer aile locaties rn de 'dnehoek lEn
WiíduÍn" woÍden geplaatst. Het Nonnen\€n heeft echter een wat lageÍe R
(25). n de grcep s nu ook het Gíevenschut!€n opÉenomen, drt ven heeft
de wat ongebrurkellke combnate van een lage pH (4,5) met een wij

hoge

R.

!€n Íjf vennen (groep A) rs vergeieken Ínet de andere groep
van hÍstonsche leefgebreden (groep 8, zelen lennen: Eestmenervefl,
Oeze gro€p

Wol6putten, Groot l4alpie!€n, PikÍneeuwenwater, Peeters!€n, Meeuw\€n
en Uiversnest) (tabel 10). 0e tweedeling rn historische ocatres uordt
bevestigd. Groep A beskat uit alka[sche \eníen, mogelrjk
met
'"€mJK
oppervlaKewater (sterk gebufferd, hoge sulíaatconcentratres) teÍwll groep

I

uitzure en ongebuffeÍde vennefl bestaat.

groep s

129

39

<o.01

6,2

4,6

<o.05

ln,ér

15,8

3,4

<o.01

ngl

48,1

2,9

<0.05

o,83

<0.o1

/Si/cm

EGV
PH

$lÍaat

(àcium

ttol

Yegètatestuctuur
AIs we nu kÍken naar de \éÍschillen rn de vegelatiestructuur tussen de
huidige en hrstonsche leeÍgebieden valt op datnet aandeel k/e,ne

cinjlbladercn en elr,et!€ veÉetaUe <3ocm ,r, de histicaische /eelgeöleden
nijue, nih,l ,s (tabel 9, Íguuí 4). Op bijía de helft
de hisronsche
'Ian
leeÍgebieden is zellh geen enkel veldje emeÍse \€Éetatre <30cm

aanweZg (figuuÍ *). De nercrogenileit van de venandinÉsleÉetade is dus
heleínaat alyrczié in de Enate, ,e€Eeöieder.
Ook s er een eífect van open water, maaÍ dit is on8ptwlÍeld geconeleerd
met de atu/eZoeid van de veíandingsvegebne (zie ook Íguur 4).

6.3 Nederlanalsé wrsus Àxe€dso sn l{@rsé le€ÍÍlsH€deo
Tldens het ondezoek naar de donkeíe wateauÍfer zijn ook enkete ocates
bemonsterd waar naast de donkeíe wate4uÍÍeí ook de speeíwateduffer
\6ortomr. ln ÍguuÍ 8 en I zln ook deze teefgebreden geptot. DaaÍu[ blijkt
dat de speeÍwaterjuíer een bíeder ecotogsch beíelk heeft dan utr de
Nedeílandse gpget/ens btrlkL Zo komt de spe€rwaterl!íer tn Zw€den en
NooÍwegen onder steÍker gebuíerde omsrandigheden met een hogeíe pH

Opvallend s her Íet dat de atkalrs.he gíoep lan htstonsche teefgebleden
vàn de speeMatequíer ln Nedeíiand wa( berreft de watertflatfe[ steíke
overeenkomsten !€rtoont rnet de groep van zweedse en NooÍse

DE

wNDERsncr{nNc
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st@Mtequlíet h

Néde,1and-

Éaperrng, 5olo€ie

en

be*henhg 4!

É is nogwel een !€lschil in het sulÍaalgehalte azwe€dse en
Nooíse eeígebreden gemrddeld 4,7 mg4, de alkalsche groep !€n
historische eeÍgebieden gemrddeld 15,a mg4; P<0.O5, wicoxon test).
leeÍgebieden-

De berod,'gde emerse v€getatie is op alle Zweedse en l\'loa6e v.El
aanwez,g (gemrddeld 33%) en ook dnJÍbladplanten (er rs geen

onders.herd gemaal( tussen gÍote en klerne dnlÍtladplanten) rs rn 7 van
de 10 vennen aanwezg (éemiddelde bedekking 4%)

SamanwttaÍÉ:

.

De vegetatie van locate§ met sp€er'^"tÈrjufter uordt gel(enmei(t
door een sooítenaÍme yeÍlandinÉsvegetalies met \i@r \edselaÍme

g@.ffi1

sysÉínefl mineíotralbnte sdten die
iíxiceíÈn zuls l{ein blaaíeskrid, leldns eíl

.

duizeídknmpÍmteinkruid.
De ,reéetate is

,r4er4b6n \íer karakteí

kleino drïlblddP/.nlÉn,

.
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manenbies) en íelatiel welnig dnjv€rde \ieenmossen,
u€den op ve€l vennen op.
meestd niet di€PeÍ
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rEffi6í n@i. Het gdlalte aÍnmonium is, evenals hj andeíe
\ennen soíis vÍij hooÉ
Zwe€dse en N@lse le€f&öieden vdn de speemateíjufreÍ zijn oÉí
het algemeen minder Àiuí eíl steíkeÍ gehÍÍeíd dan de
Nedeíandse vennen.
Op basis \ran éehoemde factorcí ajn de leeÍgebieden van de
elkàaÍ te
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'/dn

. l@
.
.

.

rÉ.1

4of loeíl§y.,lM.

í

ífu, ví

2OO1 Oe spdtuateiufld n tteltedand: ÉÉpretdiní, *olaéie en

tEeheninÉ

42

Hoofdstuk

7

/ Een beoordelinÉlsmodel loor vennen

Op ba§s van een logisuialre regtBsio

rofttt in dlt noofdíuk h6t

beste en het meest inrchtelrike modol to?resente€rd op basis

uzÉÍvan do kans op aa[w€zlgtuid van de spee&aterufÍer op é€n
ven kan sordcn beret€nd. Beide mod.llen blijk€n do p7ÉeÍitie
go€d te kunnen h€scnrlFor.

7.1 IÈ

k

n3 op aafi,€dgh€ld van de sD€eryàterjutror

Brj het beoordelen van de gesch ktheid van \€nnen voor de
speeÍwaterjuÍfer rs gebruik gemaaktvan een meeí\oudige ogjslrsche
Íegressie van de afzondenijke locatres met een geseleateeíd aantai

!?nabeleí. De veídwenen lcates zln ook opÉPnomen in dere analyse
zodat efÍecten !"n solale nlet kunnen woíden urtgesloten. De kans op
aanwezgheid van de speeÍwateÍluífeí l€n veÍvolgens woÍden beíekend
met de volgende formule:

,i,*!»"*,
et

(t+e^'L"*' )
HreÍbt rs p de kans op aaílwezgherd van de speeÍwateluííeí (0.pr 1),

bo

Vm b, zu6 de regre§ecleÍÍoenten die horen brj resp. de intercept en de
onafiankelÍke vaiabelen x en de eventuele kwadratrsche tunctes
daaÍvan. Er rs uitgegaan lan een lrnearÍ (oÍÍeitelijk siCtrnoidaal) !€Íband

tus$n de

píesenbe yan de speeMate4uÍfer en de milreuyaflabele, maaí

loor elke vàriabele is mk een

moEprrjk kwadratisch (oÍ

teitelÍk caus$sch)

veÓand Éetoetst. Hoew€l elke soort doorgaans \oor elke
omgevingsaíabele een kromme responscurve vertoont kan dat met deze
dataset niet altiid zjchtbàaÍ gemaakt worden omdat nierde gehete

natuurlÍke bandbreedte van de yanabelen tn de dataset aanwe2ig is. Van
elke \.anabele s daaíom eerst een enk€l'/oudtge logistjscie regresre en
een meeÍvoudige ogstische reglessre met de kwadratrsche functie eÍvan
utgevoeÍd (zie hoofdstuk 5). De speeÍwarequffer vertoont binnen deze
dataset \ooÍ zuuígraad en brcàöonaat een kromme optlmumcuÍ!€.
Daarom aln \oor deze \ranabelen ook de t«/adratsche functres
meegenomeo in deze anatyse. De votgende vanabeten hadden een

looÍspellende waarde op de presentte v?n de speeÍwateÍJuÍer en zln
geselecteeÍd vooí de Íeetuoudtge ogrstrscre regressre:

ph
pH'
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rog(N+1)

og(N+1)
og(N+1)
og(N+1)
og(N+1)

kleine dnlíbladplanten
grote dÍijÍbladplanten
emeíse vegetatie <30cm

sreds stapsgewls de vanabele
met de hooÉFte P waarde \€Íwuderd totdat alle waarden signiÍcant !€n o

Van het veÍkregen model rs !€ruoléens

aiíUken Het veÍkreéen model heeft
(n=40, R'?=0,59, P<O.0o01):

PH

de volgende pararneterwaarden

-104,44

<o.05

37,45

<o_05

<0.05
<0.05
<o.05

ernerse !€getatle <30cm 2,54
Elote dnJÍDladplanten
De veíklaarde

1,43

yanante yan het model (59%)

rs

behooÍltk hoog \ooí een

loÉstrsche ÍegressE. Deze hoge !€íiaíende waarde komt terug rn de
betÍouwbaaíheid van de vooÍspellrngvan het modellooÍ de ondezochte

ocaties. n 11van de 14 locatEs met speerwatetuÍfer en 23 van de 26
ocatres zondeí speeÍwaterluffer rs de looÍspelling coÍrect (85% goede

\ooíspellingen).
Op basrs

!"n

drt modelkan een waardeíing worden gemaaKvan de

kwalrtert van het !€n \oor de speeÍwateruíeÍ dooí de kans op \rcoÍkomen
te vertalen n een schattrng van de kwaltet. Dat is gedaan in vreí klasseni

slecht (P o.25), matrg (0,25<Pr0.50), redelijk (O.50<P:0.75) en goed
(P>0 75). Ook hieí b ijkt de tertelÍke presentie van de speeMatequffer
goed overeen le komeÍr met de voolspelling. (tabel 11). Dit €Eat aiÍeen
op voor de vennen binnen de daiaset. Er l€n alle€n rets over de

betrouwbaarheid buiten de dataset worden gezegd als het model is
gevalideerd met een onalhankeltke groep. Binnen de groep
speeÍwateí!ÍfeÍvennen is er geen veÍband tussen de grootte van de
populatre en de rflschattrngvan de kwaltert (P=0.36), maar dit is op
basrs van het klerne aantal ocatres ook te !€íwachtenVoor het model zjn aileen de gegevens uit Nedeíand ÉpbrurK. Hel

mmeÍ§ de bedoelrngom een inschattng te kunnen makea van

Nedeíandse !€rnen. Buiten Nederland heeft de speeÍwateÍuÍíer een
bredere ecologische n che, zoals dai onder meer blilK ut de gegevens
van Zweden en NooÍwegen. Íoepassingvaí de Cegevefls urt dit hoofdstuk
burten Nedeíand rs daarom nlet zondeÍ meeí moÉellk,

ruarf. ml*'bLo-a"eryfr ,.rd6.i§.4 *'a
rp.riÉe#Éropt*v8t§fErE4}L$ld..rt
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7.2 Een modol op basis van €sn index voor habitatkwatiteir
Hoewel op basrs van het rn de vonge paraElaaí beschreven model de
kwalÈf Yan een len \oor de speeÍwateouÍfer ÍedeliJk lrjkt te woÍden
beschreven, bredl het modelwernig inzrcht rn welke pumen veöeterd

moeten worden aan een ven om deze geschrK te maken loor de
speeÍwateruÍÍer. Het rs dus welgeschikt als beoodeltngstnstÍument,
maar niet als stunngsrnstrument. Bovendien rjkt het gezen de íedeluke
complexrteitvan de habitatl/an de spe€MaterlufÍer aannemetÍk dat het
model nieterg robuLst rs om te gebrurken buiten de hutdlge dataset, Om
dat te ondervangen is een inder gemaaK om de habtatkwalite tte
kunnen beooídelen en op bass daaÍ!?n een líans op aanwezigheid te
kunnen bepalen. D€ze methode rs ontwkkeld doorWattis de Vnes (2OO1)

looí de veldparelmoeMind€r. VooMaaÍden aan de index zÍn:
inzichtelrkherd, bruikbaaóerd en een voldoende \oorspellend veÍmogen.
8U een klerne dataset heeÍt hei gebrurk van een rndex het vooÍdeel van
minder vnlherdsgmden, waaídooí mogetuke veóanden beteÍ aan te wjzen
zun (Vvallis de vnes, 2OO1)

eeríe stap

om tot een rndex te komen zln alle vànabelen
EFselecteerd die een lerldarende waard€ hebben o!€í de píesende van
de speerwateDuffer (hoofdstuk 5), inclusreÍ een Medal plantensoonen.
BU

de

Van elke vaÍiabele is ingeschat oÍ deze ecologsch te ve laÍen is, Op
baes van deze laatste oveÍwegng rs de \J.anabele gíootte aíÉËIatten. Veet
van de veÍlaten leeÍgebreden zln rmmeís íelatreÍ groot de

speeÍwateruíer kan dus wel op gíote vennen voorkomen. Daarnaastzín
ook een aankl met elkaaí coíeleíende veíabelen niet opgenomen:
calcrum (coneleert met bicaóonaat), grore dÍijÍbladeÍen (aanwezgheid

rltte wateíelie),

open wateí en emeÍs€ vEEFrate >3ocm (coíeieeÍt
enrgsans negatieí resp, positteÍ met emeÍse !€getatje <3ocm en ktetne
vàn

dnlÍbladplanten - bovendien zjn deze laatste twee variabeten ecolo€9sch
zeeí releyant omdat dit het erazetsubstraat en het taÍl/ate habitatvoÍmt-).
De overgeblelen !€nabeleí ajn \eruolgens oméeM€Íi( naar een kiasse
rodelrng "éoed', "matig" en "slechf en in gevai !"n de plantensoorten

'aanwezig" en "aÍweag" (tabel 12).
Voor de variabelen zuurgraad en brcaóonaat kaó op basts yan de in tabet
a gegelen waaÍden het opumum en de toteÉntie woíden berekend met
de lolgende foÍmutes (Jongman eiat, 1998):

-bt

Opumum

2bz
ToleÍantre

VooÍ zuuígraad s het optimum en de toleranrre Íesp. 5,49 en 0,41 en
vooí bicarbonaat íesp, 1,06 en O,17. Voor de zlurgaad s als "goed"
aangehouden dat de 5coÍe v€n Íanabe,e r vpor tocàte y :0.5,t yan

"el

optrmuÍn u moet trgéen en \oor -marig' a1.O't van het ootrmum u. Voor
brcarbonaat btjken deze waarden brlzonder stecfte schatteÍs te ziln
(omdat de daia sred( woÍden beinvtoedt dooÍ zeer tage waarden bU de
DEvuNoERsnctsTNG

2001 loe speeNatequlfet

tn

NededaÉ: lApÉidinC, eatagte en

rE*rÉnng

45

!€nnen zonder speeÍwateDUíeÍ en enkele urtschretels naar borcn vooí
beide gÍoepen). Daarom s brcaöonaat behandeld zoals de andere
waterkwalrterts!?nabelen (kalrum, Uzer). Ook loor deze !€Íiabelen rs
uitéegaan van een kornme ( Gaussrsche) responscuft€, waa&an her
optrmum en de tolerantre gerl]k zun gesteld aan het gemiddelde r en

standaaÍddevate van de ( ognoírnaal) omgeweÍKe vanabelen voor de
locaöes net speeíwàteiutfer. Als "goed" is aangehouden dat de score
voor dre !"nabele r rn locaue y 10.5*s.d- van i moet liggen en voor

'matrg'11.0rs.d. van

i

Vooí de vegetatrestruct!uÍ\,.ariabelen (kleine díijfbladplanten en emeíse

legetaue <30cm) is uitgegaan van een sigmoidaalveóand, waaíbu de
speeÍwateruffeÍ looÍkeur ve(oont vooÍ een van bede utersten !?n het
bererk. Als 'go€d" en "maUg"is aangehoLrden dat de score loor de
!€nabele gíoteÍ rs dan de aÍgerondewaarde !Én de 50% kwaniel
Vooí de vanabelen (kíaÉée)veíaadinÉ snavelzegge, klein blaasjeskruid,
witte waterlelie en wateraaÍdber rs presentje/absentE de beooÍdelingvan
geschrl(he d. Voor de planten s een mai mum butelling van 0,5 gebru K
om de !€getatie niette zwaarte laten metellen in de rndex

H

rtà

ffi8.;!.oc3E.bffi-.b

.F.rÉtílla

matrg

goed

slecht

scoxE

+1

PH

5,29-5,70

5,09-5,m

<5,09, >5,90

-2

bicaóonaat

net

6,16-11,15

4,57-15,OO

<4,57,

l,éiium

mgl

0,99-5,06

<0,99 >5,06

ijzEÍ

fi91

1,48-3,36
o,a3-2,04

0,53-3,21

<o,53, >3,21

5'12,5

<5

1,5

<7

emers€ vegerate <3ocm

>

líleine dijËladplanten

>5,O

snavelzegge

aanwezg. +0,5, allvezig: 0

kletn blaéiesJ(ruid

aamv€rg: +o,5, aí/vezig 0

12,5

>

15,00

aanwezig: +0,5, atu/ezg: 0

aanweag: +o,5, aÍ/veziÉ 0
aanwezigr +1,o, an ezg:

(kíagge)'"€nandrng

o

vooÍ e ke'goede" score wordt een puntto€gekend. loor elke'sleahte'
score worden Nvee punten n mindenng gebracht- op deze wlze moet een
slecht scorende vanabele dls dubbei gecompenseed worden De ndex
heeft een maÍmale score van I en een mrnrmale score van 12. De
aagste ndexwaade van de ocates s 12 en de hoogEte waaíde 8.5
(bulage 1) Het veíkregen model heeÍt de volgende paÍaÍnete6 (n=40.

d=0.51. P<o 0001):
stcn.

2,244
0.705
oEvuNDERsncHnNG

2OO1

DE

P<0 05

P<0.01
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líet

behuip \€n de in 6.1 gegeven formule kan nu de kans op

aanwezigheid van de spèen aterufÍeíworden uitgeíekend (fguur 10). Van
elkteÍern kan nu een kwalÈrtsbeoordelrngworden geeeven (btlage 1).

0,8

06

o4
Fléuut 70. De berekencle kans
(nodeluitkomst van een lagstische
rcgessie) ap cle aanvEziÉheid van de

o2

speerwaÉiuííer net behulp van cle
h a tattuta I itei Ei n d ex.

-9

-12

,30

-6

b*i§ van e€n ndë(vàn de
ooia,ii§pre6eÍ{ie goed te beséhrijlen

!g

EeíI

1).

yat

dit modàtviórdt veÍwacnt dàt deze

bliili€í ra&t§ii'/alrdatie op een onahankelÍke
§éndien is dèriidé( inrid&lijker bij gebruik als
zat
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Hoofctstuk 8 / Ecohydroloqische referentie

Uit voorÉEande hooÍdstukken hlukt

drt row€t ds vegetatie als de

rdterkraliteit van de leeÍEiobi6d6Í vaí
op

trak gebsfféíde om3tandldreden,

d6 sp66íT YatsriuÍÍgÍ duidon

Onder m€€r is 6€n link

gelodd met de invlo€d van ErondrÍatoí. D6 íelatle tussen
hydÍoloÉrc, rvatéíkw'àllteit, veÉetatlo 6n do speerwatsÍjuÍfsrwoÍdt
in dit hooÍd§tuk veÍdér uitgedlopt.

8.1 Het eÍÍect van gÍondrralorlrMo€d ln venneí
Veel lennen rn Nedeíand zln voedselarme q/stemen die voor het grootste

deelgeLoed woíden dooÍ regenwater. Ze zrjn dan vnjwel altjd ongebufÍeíd
en arur. Een andere grote groep van

'/ennen

bestaat uit zwak tot steÍi(

gebuíerde, de€ls gÍondwateÍge\oede systeÍnen. oeze invloed kan
peÍmanentzijn of penodrek (Aggenbach etai., 1998) en de aard van het
grondwater rs aíhankehjk van !€Íblrlf§duur in de bodem en
bodemsamenstellrng. Wat de kwalÈrtvan het grondwateÍ ook is, n alle
gevallen s deze van grore berekenis voor de ontwikkeling van de vegetatie
en de wateíkwalrtet van het \,€n.
grondwater is dat deze
',an
b!trerend (zuur neuÍaliserend) weÍK. Gedurcnde de tld dat hetwaterzich
Eefl van de belangatkste eigenschappen

n de bodem be'undt, kunnen caóonaten in oplossrngEpan. 8ij het
uittíeden van het gíondwateí zoígen aJ normaal gesproken voor een
toe\,oegrng van brcaÖonaat rn het \€nwater. wanneer het gíondwateÍ dooÍ
een zure !€enlaag svoomt wordt het bicarbonaat omgezet n kooldroride
(Bloemendaal & RoeloÍs, 1988) en ueedt dan ais Co,'rijke kwel naaí

burcn. De brcaöonaal en tot op zekere hoogte ook kooldroÍde heeft een
zuumeuva|seíend eÍÍect en vooíkomt een dalrng !€n de zuurgraad n
vennen Bolendien nernen wateÍplamen koolstoÍ op rn de voÍm van
bEaöonaat en kooldioíde. Daamaast heeft bicaóonaat een steíke
rnlloed op concentratres vèn andeÍe voedrngsstoíen zoals strkstot en
íosíaat, Als Éevolg van het zuumei.rt"aliseíend eíect strmuleeít brcarbonaat
indirect de aÍbraak van orgaoisch Ínateriaal (Bloemendaal & Roelo6,

1988) omdat in zure wateren de microbièle activiteit laag s. Van alle
positreve efÍecten van brcaíbonaat rs het pH-regulerend mechanrsme zeeÍ

belangnlk. De biodi\,€ís teit in v€?uurde !€nnen neemt sterk aÍ- Zure
vennen worden gekenmerl( door een steík veíeenvoudigde RoÍa en Íauna
waaÍbrl de soo(ensamenstelling wordt gedomineerd door één oí enkele
soorten. oit geldt voorwilw€lalle aan water gebonden nora en Íauna (van
Dam & Buskefls, 1993; rool]man, 1993; Leuvea et a/., 19a6; Lelven &

oyen, 1987; Leu\€n, 1988; Brcuweíetal., 1996 Roeloíseta/., 1995)
en rs ook brl lrb€llen vastgesteld (Ketelaaí, 2OO1i Enl.6son eta/.. 1980:
Wass.her & Van Tol, 1993).
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8.2 Groo.lràterin9oed bij spsorwatGÍjuf eÍvernen
Het bicaÍbonaatgeha te van de eefgebieden van de speeÍwate!uffer lrgt

oveÍ het algemeen tlssen de 5 en 23 mg @2-377 pnolll). aan de hand
van het bicaítronaatgehalte kan de buÍenngvan opperylaKewateren wordt
bepaald aan de hand vafl de aikalrtertolhet zuurbuffeÍend veímogen
(HCOr en Cor rn meCl) (Aggenbach et al., 1998) De !€nnen met
speetuate4ufier kunnen vÍlwel alle geclassrfrceerd woÍden als zeer zwak
gebuffeíd (O,1-0,5 meql). Als ge\olg van deze buÍfenngzln

speeÍwàteluíeÍ!€nnen Éemiddeld mrndeí zuur dan de ongebufeÍde
vennen rn de datas€t (fiÉuuí 8) waaí de soon nret voorkomt. Twee
speenr'/ateDuÍfe^,€nnen zijn ongebutred: het Molenven en vressels Bos. ln
het veíieden waren deze lennen echteí wel zwakgebuÍerd en mogelijk zjn
ze penodiek nog steeds zeer a/vak gebLtreíd,
Een gebufÍerd ven wordt \,.aak in !€rband gebÍacht Ínet invoed n
grondwater. Dn rs meestaliurst, maaí een \€n kan ook worden betnvoed
dooÍ haÍd oppeMaKe*_àteÍ (dan is het ven geall€lts€€rd) en de bufÍenng

kan ook te maken hebben met rets nJkere subsl-raarergens.happen zoals
een leemlaag oÍ klelg beelrsediment waaí het ven op rust. De bufenng
vàn de meeste speeMateíjufÍeÍvennen lÍK op basrs !?n de gegevens uit

dit onderzoek te woÍden leíooaaakt dooí binnentredend grondwater.
lndiÍectvalt de grondwateíivoed ook afte letden ut de
vegetatiesamenstelling en ontwkkelingvan de leíanding De meeste
plantensooÍten dre postreÍ ajn geassocteerd met de aanweziEheid van de
speerwaterjuÍfeí ajn cebonden aan zwakgebuíeíde omstandigheden (klern
blaasje§kÍuid, snalelz€E€F en in mindere mate wateíaardber). ook andere
planten die Írequent op sp€erwateÍlufieÍlennen aanweàg zln,
op
'Àljzen

urttredend grondwateÍ zoals veldrus, du2endhoopÍonteinkruid en drij\éad
Íonteinkruid.
Tet€ns is opÉllend dat in leel speeÍ\,ate4ufÍeÍ'J€nnen veenv€íandng
optreedt. Op veei van de \€nnen waar de speen/vate0uffer is \,eíclvr'enen
(bijvooíbeeld UiveÍsnest, Nonnen\€n, Bestmenerven, Bel\€Ís\€n) is deze
\reenveíandrng !Íoegeí ook aanwezig gewe€st en voo?o\€r deze niet
lergraven is, is deze nog steeds aanwelÉ Deze !€ílandlng kan aileen

optÍeden rn vennen met\oldcnde CO2 rn het wateren een stabiele
wdteÍsiand (Aggenbach et aÍ, 1998). VeenvEímrng begrnt dooígaans met
een steíke groet Lan veenmossen, meestal wateaeenmos sphagnum
cuspidatum en groot veenmos Sphagrum /ecurvum. Deze sterle gÍoei
!índ alleen plaals bri CO, gehaltes boven de O,75 mmol/l (Paíen &
Roelofs, 1991). OndeÍzuíe omstandrgheden heeft deze leílandingin
speeMaterjuffervennen tot hoog!€envoÍming met vegetaties uit de
Asso€iatie van veenmos en snavelbies (Sphaéro_Rny,rcho§poretum)
gelerd. Drt rs het gelal bt Haaksbergeo€edstobbenveen en l{ern
Hassers,en en was woeEFí veÍrnoedelijk aanweag bí het UrveÍsnest
Meestal treedt echteí een rets meer mlnerotraÍente v€ílandlng op \ran de

Àrsociatje van DÍaadze€€F en veenplus (E opàoro-Can'celum
/aíocarpae). Dit is het het b€Ete zichtbaar bii HoendeÖoom, Ronde Vlaas
en Achtereind, maar ts ook aanweag b! het KaÍperven en fileddosche
veen. ln de nrel tot uiteÍst zwak gebufferde speeÍwaterlufíervennen is deze
\€ílanding nlet meer actref (Molen\€n, Klokketoren!€n) of niet aanwezig
(KoÍenburgèÀ€en parallelMjver, vress€lse Bos, Klurzeíweo De COz
spanning in het water woídt zorlel drÍecl als indiÍect posueÍ beiavoedt
dooÍ grondwateí. Ten eeíste woíden blcaóonaat
or wNDrF6mcmNc 2OO1 lOe

ut

grondwater ln zure
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\€nnen deels omgezet rn kooldio(de waaót dit vfltkomt vooí opname
dooÍ veenmossen. Ook brj mrneÍa[sate !€n organrs.h matenaal komt CO,
wij. Omdat minemlisaEe sterk wordr bevorderd rn rels mrndeÍ zure.
gebufÍerde omsrandr9eden (Kok er a/., 1990) heeí gíondwater ook hier
e€fl stmulerende weÍkrng op \€€nvenandrng

';, *- *lÈ . rr
.-./:-È.'
.v-'',''1, r'É!È
-i' .

De Paftllelvijrer in hel XorenburéeNeen
heÍbeÍ* één van de ércotsle populates
\|an de speeNàteiulfer in Nedenand.

8,3 Hoíkomit Yar hst

gÍon.MeÍ

De zeeí À1Iakke buffenng \,?n de speeMateluffer en de lage Ecv-waardes
zrjn aanwijzingen dat het grondwater hooÍdzakeluk ,"€n lokaie ooÍspÍong rs.

Als

gevolg n de kone

en aanloeÍroute heeft het water nlet veel

'/eólrjftijd
caöonaten in oplossing kunnen meenemen. Van Wdum (1991)

beschnln een model waarmee aan de hand yan de tonenÍatjo (de rato
tussen calcium en chloíde) en de ÉGV de heÍkomst

waier kan woíden

'"€n
meer rn de íegenwateÓoek

rngesahat. alle vennen ran dir ondezo€I ztten
dan rn de gÍonclwateÍhoek (l5guur 9). Ook dit is een aanwj:ingdat het
rntredende gronclwaterjong is, en
Wanneer de

lie€trng van de

!€n okale heÍkomst.

leeÍgebEden \ran de speeMaterjuffer rn het

landschap woídt beschouwd blUK dat de meeste vennen vnJ hoog rn het

landschap ligÉFn en op een schrlngÍondwateGpregel tusten, waaíbu het
gíon(lwater soms tol ver (>1,20 meteí) onder het nMeau van het ven
staat, Íoch zjn !€el van deze vennen aíak gebufieÍd. Waarschunlitk heeft

drtte maken met een penodiek opbolende Etrondwaterstand wanneeí eí
gÍondwateí weltot aan de veníand waarbrj
'r€el neeíslag!€lt. Nu relK het
de kom waaÍin hetven lgtvolloopt met grondwater, en eventueei aaÍl de
andere kantweer afuloeit. Ook kan het \,€n dan gevo€d worden met

oppeÍvlakkg aÍstromend water. Hiermee kan de (zeer) zwakke buÍfering
van de meeste eeÍgebieden \/an de speeÍwateÍluÍeÍ worden vefilaaíd.
Die leefgebreden ljken onder mrn oÍ meeÍ peÍmanente rnvloed te staan
!"n grondwateí, namelqk de HaÍevelder Schans, Meddosche Veen en
Achtereind (tabel 13). Het ven Achterernd is een oude meandeÍ van de
Íongelreep zodat de (ste«e) öuÍfenng ook van een buÍerend
beeksediment afl(omstrg kan zln, rÍaar gezien de vÍit lage trggng n het
landschap ltgt e€n mrn oÍ meer permanenre ioemer van grondwateÍ ook
voor de hand. van de Paraletvjver n het KoÍenburgeÍveen rs de srtuatre

onduideluk. op
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gronwatennÍoed: de alkalrteft rs zeer aag, aan de andere kant is de pH
met 5,5 weer gunstg- Eén leefgebied bestaat uit\oornamelijk
oppeMaKewater, dit is de an/oersloot Buursezand.

8.4 Andere bronnen van buff.ÍinE
vennen worden niet alleen ÉpbuffeÍd door grondwater. vennen met een
orEanlsche bodem (zoals brj alle speeíwateÍJuÍfeÍvennen) kunnen ook licht
gebufferd woÍden als gelolg van de consumptre van pÍotonen b! de
reductie van sulÍaat (S.huuÍkes et a/., 1988; Van Dam & Buskens, 1993).
Hierbij wordt sulfide gelormd datlch ophoopt op de bodem. ln het\€ld rs
dit soms waameembaar als de stinkende gassen die \Ítjkomen als men
door het water loopt. Dat d[ §?e \.an buffering optreedt n somm]ge
e€fgebieden van de speeÍwateluffeÍ

sn

edeí ge!€l afte leiden aan de

niet te missen geur die wijkomt brj het betíeden van het KlokketoÍenven,
Vressels Bos, KluizeÍweéen het Molen!€n. Opmerkellk s dat dtlutst de
vennen zjn die niet dooÍ grondwater luken te woÍden gebutreÍd (zeer lage

bicaöonaatgehalten rn het water). ln hoeveíe deze buffenngvoldoende
rs voor het in stand houden van deter plaatse aanwezge populatle\€n de
speeMaterjuÍfeí is de vraag. Bij het !€n Hoendeíboom viel de enorme
ophopingvan een geurloos gas (mebaan oÍ kooldioxide) ondeí de kragge
Hoewel momenteel de meeste vennen in bosgebieden éelegen zÍn is het
waars4hijnlijk dat sommrge vennen (ook) icht werden gebufÍerd door
nwaaien van zand. Dit rs bt\ooÍbeeld het gèval te zln b! het KaQeft€n en
het l{lokketoíent€n waaó!] reiatief \€el zand op de venbodem bo'/eoop de
wareÍondooílatende laag lrgt. ook kan een iets niker substraat,

bÍlooóeeld een lemrgzand van iníoed zjn op de buÍferjng.
De afooersloot BuuÍseeand voÍmt een biizondere stuatte omdat zÍ geheel
wordt gevoed door landbouwwater van een encla\,€ ln het BuuÍsezand,
Het Ls de enige populaue van de speeÍwateÍ in Nedeíand op stromend
wateí, hoewel deze sÍomingarak ls en nret permanent. Toch was in het

veíeden de inlaat !€n oppeMaktewater in sommrge andere leeÍgebieden
aan de orde. Dit geldt onder meeÍ voor het BelveÍsven (wateÍ lan de
Rosep), Groot MalpiÉven (Dommel),Achtereind (Iongelreep), Groot
GooÍven (landbouwwater) en Molenven (Dommel). Zolangditwater niet te
hard rs en gedoseerd woídt lngelaten lerdtdittot een gewenst
bufÍèmi!€au. Veel oppervlaktewateÍ rs echter (ver)haíd en geëutrofieeíd

waaÍdoor \ennen gealkaliseeÍd zjn geÍaakt (Eloemendaal & Roeloh,
1989. Dit rs bÍvooöeeld het geval brj het Belversven.
Naast genoemde aspecten wordt de buÍenngvan vennen ook wel
toegeschreven aan het wassen van schapen, Àvemmen, schoonmaken van
landbouwgeÍeedschap, wass€n van mestkaíen, fokken van eenden (Van
Dam & Arts, 1993i Van Dam, 1987i van Dam & Buskens, 1993i zie ook
Bumy, 1999). ln hoe!€Íre deze aspecten ook in huidige en hrstori§.he
leefgebieden van de speeÍwateduffer aanwezigzijn geweest rs n€t bekend

a.5 NitÍaathuishouding
StikstoÍrs, samen met rosfor de belangnlkste gÍoeiliíniterende stof vooÍ
waterplanten (Barko et a/. , 1991). Daamaast kan n Àvak geb!fferde
oE vuNDERsncHnNG
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wateren ook koolstoÍ limrtercnd zUn (RoeloÍs & Bloemendaal, 1998).
Strkstoí s echteÍ tegenwoodigdoor de hoge depositie !?n met name
ammonrum (l5guuÍ 11) geen lrmrteíende stoÍ meeÍ. Deze grote toeloeÍ
heeft voor vennen v€rgaande cons€quentes. Ten eeÍste \€§.hurft het
e\€nwcht tussen nitràat en ammonium ten gunste yan de laatste. Dit

be\,§rdeÍt planten dre goed rn staatzln om strP"stof als ammonrum urt de
wateíase op te nemen. Dl gaat ten koste van soorten die hooÍdzakelík
gebruik maken van nitÍaat. N4et naÍfle n combrnatie van veeunngworden
knolrus, moeràsstruisgras en wateÍveenmos steÍk gestrmuleeÍd (Schuuíkes

et al. , 7947) .
Een andeÍ efÍect van am monrumbelasting van vennen s het gevaaí van
sterle ve?uang. Ondeí zwak gebuffeíde oÍnstand gheden wordt het
ammonruín onder rnvloed van micíobiële activiteit genitrifceerd. voor elke

Overschíijding kitische stikstoÍdepositie vennen, 1997

I É,'.É.. rnié.iè d.F.Èt
r .2 rq ÉldrÉrE
42.a8É!íin!
I,rt6s'ldr'drB

.

Flguw 77. Oveí*hnjdiné van de
ktilsche deDositie van stil<staf in vennen
in 7997. Uit: RtvM, 2OO1.
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É9nrtnliceeÍde ammonium worden daaóu twee pÍoronen gelormd
(Schuuíkes et a/. , 1988). Deze omzetlng u nd naar alle waaíschunlijk veel
plaats ln de speerwateluíe^ennen. Ook brj de opnam

door planten komt zuur wJ (BÍouweí et ai.. 1996). om deze ÀrumoÍmrng re
compenseÍen rs brcaóonaat nodig, wanneer deze bLtreícapacturr echteÍ
op is, zal het
onheíroepelrjk lee uíen.
'/en

Ut hootdíuk 5

rs gebleken

dat bU alle vennen sUkíof tn de wateíase

\,oomameltk aanwezig s in de voÍm van ammonrum en dat eí €Fen
verschillen waíen tussefl de dne groepen \,€nnen rn het
ammonrumgehalte. Welzín de concentraties in alle groepen srcrk

wsseend en zrjn een Íors aantal!€nnen belast met te hoge concengaties
ammonrum (>o,30 mg/l = 21lmoul). u[ looÍgaande rs gebleken dat
het \€zurende effect kan worden gecompenseerd dooí loldoende
buíeíend vermogen Schuurkes et a/. (1987) londen dat de pH
nauwelijks werd beinvloed b! een íaUo ammonruÍVbrcarbonaat kierneí

dan 0,5- ln nguur 12 rs het aÍnmoniumgehalre uirgezer regen de
bicaóonaatco.centíatie van de ondezochte \,€nnen. Daaruit kan worden
aÍgeleid dat het ammonrumgehalte Lnvloed kan hebben uttgeoefend. Een
aanlai nrel tot u(erst zwak gebufíeÍde !€nnen (ook leítneÍl waar de
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soeerw ateriuÍÍer verdw enen
rearessielii.í (P<0 05)

sÉ€rw atéqdÍÍer Zvi eden en froorw egen

speerwateduíeí rs veÍdwenen) hebben een ralo ammoflum./brcaÖonaat
dre boven de 0,5 ligt. De Íelatre tussen de ratro en de pH is signiícant
negatreÍ (lrnearre regíessie, P<0.o5, Rguur

staat dat de strkíofdepostre !6n rnvoed

de speeíwate4uÍfer van een aanÉlvennen,
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8.6 Waterstand
Hoewel er geen montonnggege!€ns beschikbaar zjn van de luctuatres n
de waterstand !Én de vennen kan aan de hand vaf de vegetate wel een
rndicatre worden veíi«egen oíde wateEtand in het ven nuctueert, Alle
hurdrge leefgebreden

hebben n redeÍ ge!?l een stabreie waterslanden. D[

bluK onder meer ult diveÍse mondelrnge en schnfteluke mededelrngen lan
beheerders. n dit kader is de observatre nteressan( dat rn de extÍe€m
droge zomervan 1996 ale bezochte leeígebreden van de

speerwarcrlufler (n=7) nog \,ol met water stonden, rn tegensteilrng tot
\€el andere !€nnen rn Noord-Brabant. Bc)vendlen rs neÍgens langs de
huidige eeÍgebreden een hoge bedekkrngvan p(rus aanweag: een

bl een aantal
hrstonsche eeÍgebreden het geval (Eestmeneí\én, Groot Malpieven,
Meeuw!€n (!ooí opsahonen), Nonnenven, PeeteÍsven, Wolhputtefl ,
rndrcatre voorwsselende wateíslanden, Dat is wel
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Hooídstuk 9 / Discussie: moÉelijke oorzaken voor de achteruitÉ,anÉi

ln dlt hooídíuk 3taan de knelpunten

eí bed?élglngeí van de

5peeísàt6íurÍer c€ntraal. Waarom is de sposÍ ateÍjuííe.
achteruitdethan? En wat i§ ër dan in do vèrlator ls€Íalebleden
Eleö€urd dàt .reze nlet meer ges.àikt

,in?

Ook rEÍden enkele

r§peclen rond concurrenlle met de rarersnulïol on prcdatlè
toegelicht.
9.1 lnl€ldlnC
ln

.
.

dI hooÍdstuk

draaft het om twee víagen:
waarom § de speeÍwateÍJufÍeí achteÍutgegaan?

wat zjn de belangnllsie knelpunien vooÍ de speeÍwaterjufÍea
3 s aangegeven dat de speeMate0uÍfeÍ n Nedeíand steÍk

n hoofdstuk

achterurt is gegaan. ln de hooÍdstukken 6 en 7 is de habitat \ràn de
speeÍwate4ufEí beschreven en is een lergelljkrng gemaakt tussen de

!€nnen met speeMateÍjuffeÍ en zonder speeftateluffeÍ- Dit is Épdaan op
basrs van gegel€ns dre o'/eí de siEndplaats zrln lerzameld (vegetótre en

d[ hooídstuk een
beeld geschetst van de beiangnlkste oorz aken loor de achteruitgang van

wateí(walrrcro. Met behulp v€n deze resultaten woftlt rn

de speerwaterjufieÍ. Naast veranderingen in de vegetatie oÍ wateíkwal teit
zrn eí nogeen aantalandere biotische interacties die mogelljkvan
invloed zjn op de speerwateduíer, met name de aanwezigheid van vrs en
concuÍentie met andeíe libellensoor(en. Hoewel op deze ptrnten geen

ondezoek s uÍge'loeÍd komen deze aspecten wel aan de orde in dit
hooÍdstuk omdatzl het be€ld van de achterurtgang van de
spe€íwate0uíeÍ aanvullen Bovendren woídt deze rníormane ook gebrurkt
bu het opstellen

!€n bescheímrngsmaat egelen.

9.2 Hoordooíraak veídíijnen tran d€ verlandlnÉvegarde
De speeíwateÍluffer komt alleen voor

bl

vennen met een heterogene

veíandrngvone met zeggen!€ldles en klerne en grote dnlÍbladplanten.
De speeMaterluffeÍ rs op een aantal momenten in haar evenscyclls
steÍk aíhankeltk van deze ge\Erieerde vegetatE: bÍ de eiaÍzet, a s laruaal
habitat en brj hei uitslurpen Het \edwijnen '\tan deze veÉetatie 1s de
dirccte hoaídooaÀak van het ved||iinen van de speeNateiuffer van de

àistorscl,e /eer&öieder.
Oe achteÍlrgéende ooeaak loor het !€rdwlnen !"n deze !€geiatre kan
worden gelonden rn verandenngen n de wateÍkwaliteit, Deze ndrÍecte

beinvoeding!"n \€randennÉen n de wateÍh/{alrte[

!1a de

vegeraire(slructuun rs gebrurkeluk brt rbellen over het algemeen staa.

€laÍeÍ tolerante nsecren voor CJístoíen als
heíbrcrden en rnsecbc den (Cherry et a/.. 1979i N,lackje, 1989i walace et
lrbellen bekend als

a/., 1991i Grddrngs et a/., 1996). WaarschUnlrjk worden libellen

bU

!€Ígftigng van oppeMaKewateren loorai beinvoedt door verandeíingen
n het proolaanbod (CoÍbet, 1999). ook n relare tot de zuuÍgraad wuzen

DE

wNDERSncBnNc

2001

De

sr@MÈ1uffet

th Nededanct:

ÉÉprcrhh& eótagte en

b&heminE 56

(de weinrge) laboËtonumexpeímenten urr da( lbellen oveÍ het algemëen
onge\,oelig zrjn looÍ lerla€lng n de zuurgraad (!oor drscussre ze corbet,
1999). Wel zun enkele gedocumenteerde gevallen bekend waarbu eeÍl
lage zuurgaad uitsluipsLrcces (Blattner, 1990) en de wateÍbalans en
ronenhurshoudrng beinvoedde (Rocl$ood & ColeÍ, 1991). Hoewe
hbellen door de baok genomen ÍelateÍ onge\,oelrg rtken te zijn voor
(lerandeírngen n) de wateÍhivalÈrt staan lrbellen wel bekend als goede

rnd'catoren voor de mÍ Eukwalrtef \,€n een bepaald brotoop (Schoí

1990. Wldeímuth 1994, Clark& Samways 1996, Samwa!§ eta/., 1996;
Borcherding 1997, NVL, rn prep.)- llitveldstudies birjK dat ibellen wel
degelrjk loor bepaalde (combinatjes !€n) omgevingsvariabelen
kenmeÍkend zun (looíbeelden van dergelilke stldles zlnr Carchini& Rota
1985, Rehíeld 1986, Lenz 1991, FeÍreías Romeío 1988; deze studie).
Wat betreft de pH is uit veldstudies bekend dat de soortennjkdom m

De speerwate4u/ibr É lcídt énen van net
Belve§ten. Dit ven is Éealkalised aE
Set,ole van bevoet nn hard

oppeMalnewatet en ts in &brutk als
meren positreí is geconeleeÍd met de zulrgraad (Bendell& Í\,lcNickol,
1995). Ljbellen zijn dus íeiatief ongevoelig voor veÍhoogde concentratre

gÍstoffen oÍ een lage zuuígraad, maarzrln wel goede ndicatoren. Deze
ogenschijnltke tegenstelling is te veÍklaÍen dooÍ het Íert dat veíandennéen
in de waterl«alrte[ nret drÍect rnvloed ultoeÍenen, maaí ndiíecl via
teÍanderingen in de \égetatie§tructuur, prooraanbod, presentle ràn
predatoíen en leÍschuNènde concuÍentieveÍiroldingen tus§en \ieÍ\mnte

soorten. [,{et name de vegetatEstructuur rs van gote betekenis voor
libetten (ne btv. Samways er at 1996, Prendeígast 19a8, Ktein 1984).
D€ vegetaUe woídt gebrurK

loor de eiaf2et, hei uits uipen, rustpiaats,
laÍvaal habltat, uluÍkpiaats en als pek om te paren. Verandenngen in de
\€getatestructuur leidt daarmee tot verandeíngen rn de libe enÍauna_
Ook voor de speéÍwate4uffeÍ ls het aannemel!k dat de verandenngen tn
de legetatje ziin veÍooeaakt door andere, indiíecte ÍactoÍen. Wanneer we
de groep 'speemateíuíeí veÍdwenen " bes.houwen s te zien dat deze
urteen yalt n een zure, ongebufferde gÍoep en een eutraÍente, gebLríeíde
groep.

Vearurde vennen
De vennen i.r de ongebufferde €troep zjn als gevo g!€n het wegvalen van
gíondwatennvtoed (of €,r/entueel andere \,!ímen van bufÍeÍinO naaí het
zure tralect !€Íscho\,€n (fguur 9) en zijn war beireft
vegetaïesameníellrng sreík gaan tijken op !€nnen uit de gÍoep

Dr
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-speeíwate0uíer noo( aanwezig geweésf (ràber 7). rn hoordstuk a

rs

utgebreÉ sulgestaan brl het belangvan burÍerngloor de rnstandhoudrÍrg
lan de vooí de speefivate!uÍÍer belangrijke \€getatiestíuctuuÍ. Naast de
\€zunng (dre rn een aanLai gelallen samen gaat met NH4 \eÍmestrno
speelt mogelrlk ook het optreden van wsselende wateÍstanden eefl rol
gezen de aanwezgherd van redelik veel p[rus angs de oever bU een
aantal vennen urt deze gÍoep
Hoewel het uit de wate/Íwaircitsgege!€ns niet s te achterhalen speelt b,

het Peetersven mogelrlk ook veíjjking als gelolg van de nlaat van
opperuiaKewater een íol, Het ven Íungeert als bufÍer loor de
waieftoozienrng van de nabugelegen golfbaan (peís. med- [,1. Wass.heÍ).
n peíodes van watersahaarste wordt water van elders ngelaten. Het
Pikmeeuwenwater heeft een geschredenis van guanotÍofèÍing toen hieí
nog een gÍote kolonre kokmeeuwen aanwezigwas. De íosíaatgehalten n

d[

ven z]n erg hoogen mogelrjk houdt dit ook\€öand met het
vedwJnen yan de speerwate! uffer

Gealkalieeíde vennen

veíijk met oppetuiakte{vater.
D|t he€ft gelerd tot alkalrs€ringvan deze lennen, maaí de mate waann drt
rs gebeuíd Élt nog brnnen de ecologische niche !"n de speeÍÍ/aterlufÍer,
Een wat klerneÍe Efoep van !Énnen is (licho

Deze veràndenng rn wateí(walitert kan dus niet de eniÉp ooaaak looí het
verdwijnen zÍn geweesi. Er zln geen aanwJzngen vooÍ nrtraaÈ oÍ

ÍosfaaveÍmestrng, w€l s het sulfaatgehalte rn deze \€nnen !Írl hoog.

9.3 overiÉe mogoliiks ooÍza kon
ln looígaande paragraÍen is aangegeven datverandenngen n de

waterkwaiiteit indirect invoed utoefeÍlen

veÍschuNlngen rn de
vegetatiesamenstellrng en wijzigng van de veÉetatrestructuur. Als gelr'olg
\,1a

\eídwijnt daardoor het geschrKe
habitat !?n de larven en het eiaÍzetsubstraat. Het ondezoek heeft zich
looràlop deze relatre gericht, maar erzijn meer aspecten die een íol
\,an \,€Q unng \,€ímestrng en veídrogrng

kunnen hebben gespeeld brl de achteruitgang \ràn de weerwaterluíeí

Uieeften van

is

De belangnll.ste píedatoíen van libellenladen zjjn insectenetende ussen

(Corbet, 1999) en

al

nret

vooílomen

lrbellensoonen zjn zo Eel]oelrg voor vispredatie dat
eshoudende wateren (Nrlsson. 1981; Carbone et

'"€el
rn

al, 1998).

[4cPeek (1990) lond bt soo(en !"dn het gesl€,c Enatla€na
een duidell]ke tweedeling in soorteí die n llsnlke wateÍen en rn visloze
wateren voorkoÍnen, De larvefl van de laalste categone zln mrnder actreÍ
(zwemmen mindeí vaak en langzameí) en bl] benadenngdoor een
predator zwemmen ze meestal nret snel weg , wat bU een alerte ooClager
als een vrs een !€rhoogde kans op predatie betekend. B! soor€n die
n vishoudende als n vrsloze wateren voo«ornen is bekend dat
wanneer nj n aboíatoÍiumexpeímenten bí vrs worden gehouden hun
gedrag aanpass€n, en dus m nder actreÍworden lDxon & Baker, 1988i

zowe

Hoppeí 2OO1).
Herbivore vissen en vssen dre veel rn de bodem woelen oefenen grote
rnvloed ult op de wateÍplanlen. Enernlds door de wateÍpiaoten op te eten.
andezÍds omdat dooí het woelen het water loebel wodt en de gÍoei van

waterplanten woídt geremd. ÀIet nane gràskarpeís staan beke6d als
lrss€fl dre grote rnvoed op de wateÍ\€getaue ur|oereflen.
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Er rs voor deze studE geen ondeeoek gedaan naar de \,rsfauna van de
vennen. Ook Leu!€n & Oyen (1987) hebben eeen enkele leefgebred !€n

de speeÍwaterjuÍfer meegeÍromen in hun ondezoek naar de \nsÍauna v?n

!€nnen in Nederland. wd beschÍijven zj dat vennen met een pH iager
dan 5 o!€Megend $sloos zrn. De \r'ennen met speeÍwateluíeí atten met
een gemrddelde pH lan 5.1 onepv€€Í oo de grens.
Wel rs bekend dat rn een aantal looÍmalrge leergebreden rn het veíleden
vrs rs urtgezet (8el\€rsven, Groot GooÍ\€n, Grevenschutven, ltaliaanse

líeíen en Nonnen!€n). Van het Gloot GooÍ\€n

rs nret bekend

oíeí nog

steeds vis aanwezig rs en in de andeÍe vier vennen /om in 2001 nogvrs
rond. ln het geval van het Eelveís!€n, ltaliaanse líeÍen en Nonnenven
gaat het ondeí meeí om grasi(aaer. opmeÍkellk s dat het hieí om de
Cealkalis€erde lennen gaat waar de speeMateíufieí is verdwenen,
Well|ch( dat het uiEetten rdn vis hier de verklarjng 'voor he( verdwlnen
van de spe€Íwate4uffer is.

Ondeaoek naar de aanwe2'gherd van us rn de leefgeb eden van de
speeíwarelufler en expenmenten naar de re atie tuss€n de aanwezghed
van vis en de speeÍwateíjuíeÍ aln gewenst om over deze íelatie meer

duidelukheid te krijgen.

Bi

wisselende waterstanden reÉeen

pi,us meestal aan de wateft,ant. Voor de
speerwateiutfer is dit gëen geschihven.

veÀting
Naaí v€Íschurungen

lnleme

rn de vegetaoe als ge./olg van

wsselende
wateEtanden lrgt een tweede gelràaÍ op de lo€r. Na het droogVallen van
de oe./eí en de bodem \ran vennen kÍjgen deze weer aérobe
omstandigheden. De 9Jlfde gaat dan oxideíen waarbÍ de eerder
vastgelegde zuren weer wilkomen (Van Dam & &rskens, 1993i Lamec et
al, 1999; LÀmeís,2001). De veauíende weÍkrngvan dit proces kan erg

€foot zjn. Zoiíel bU het XJokketorenven als bÍ het i,{olenven was een klein
deellan de orEFnrsche bodem dÍooggeÉllen, en was de geur van sulfide
lraameembaar. Het rs moÉelrlk dat op deze manier extrà \€zunng \rran het

\€n plaaisíndt.
Het s nret (meer) na te gaan oÍ het tl]deltk opdrogen \?n een historisch
leeígebred heeft geleid tot her verdwilnen van de speeíwateílufÍer. Oe

onMkke ingen in het

veen moeten nauwkeurig woíden
^Ieddosahe
gevo éd, nadat dlt leefgebred
rn de zomer ran 2001\,ooí een belangrijk
deet 's opgedroogd

Op$honen
oE vuND€RsncHmG

fin

vennen

2OO1 Oè sperya(eiuffet in \laEdand: Éupeihngr ffitoEie en beschem,ng 59

Eí rs een hurd,g eeÍgebred van de speeÍwate4ufieí dat recent rs
opgeschoond (Ven KluEeÍweg n de Boswachtenl Leende). HreÍdoor rs alle

veÉEtatie uit het ven vedwenen Ho€wel er nog steeds speeÍwateíjufÍeÍs
aanwezig zun, is het de !ÍaagoÍ deze populaue hrer kan standhouden,
Ook een aantal histonsche leeígebieden zijn inmiddes geschoond, maaí

dat s zeer waaÍs.huniUk na hetverdwunen \€n de speeÍwate!uffeÍ
gebeuíd,

concuÍenlie met de watetsnufbl
Opmeíkelijk is de tahjkheid van de watersnLÍfel n de venneÍl zondeí
speerwate4ufÍèr, vooral in de zuÍe vennen LaÍven van de watersnuffel
leven h@Ídza*elijk in oréanische pru( op de bodem (Verbeek et al.,
1986) en dat hoopt zch yooràl rn zure vennen op. De wateÍsnulÍel rs
gevo€lrg \oor Mspredatre en komt rn de Verenigde Staten alleen vooí rn
visloze wateíen (lícPeek, 1990) Het is mogelík datdeze aspecten

veóand met elkaar houden, brjvoorbeeid dat de watersnuÍfel
concuíentiekrachtiger is dan de speeÍwateíuíer, maaÍ aleen bU
aí/yezigheid \€n vis de speeMateÍj!Ífer kan wegdÍukken. n deze studre
woídt Elecoflstateerd dat berde soonefl elkaaí \,!oí een groot deel
uitsluiten en dat de aanweziÉherd van de laÍvale brotoop van berde
soonen samenvalt met de b/ve€delrng onÉebuíeÍde/zr,/ak gebuíerde
veonen. Door A. Hantonov (rn Wassaheí, 1999) woídt ook !€Ímoed dal
b€de sooÍten met elkaaÍ concuíeren Deze hypotlre§e kan woíden
gero€tst tegefloveí de altematrele hypothese dat \,€randenngen n de
wateíkwalitert de beschrkbaaíheid

!"n laffaathabtaten daaÍmee

de

presentre vao de speeÍwate4uÍeí stuíen
Habitat van de inaéo's
Hoewel de belangÍrjkste knelpunten vooÍ de speerwateíuÍíerzich tijdens

het er- en laÍvenstadium voordoen, stellen ook de imago s enkele eisen
aan hun omgevrng. Opvallend is buvooóeeld datalle Nederlandse
leefgebreden, en ook alle Vlaamse, Duitse en Zweedse le€féebieden die
ken beschut gelegen zijn in eeÍr bos- ervoÍ suuweelnjke omgeMng. Dit
kan te maken hebben met ee6 klimatoloÉsch loordeel, bilv@Íbeeld
rk

dooídat deze §&atje mindeÍwindengen warmer zln (vEÍgeluk Mcceo.h
& Samwals, 1991) en de libellen sneller opwaÍmeÍr en berer uiöaÍden
na het uGluipen Concenrates van tenerale rndMduen zjn altld te
vinden langs bosranden in beschutte $tuates. Een leÍhoogd prooràanbod

op deze plaatsen kan hier eveneens een rol spelen.
Ook durden waamemrngen op het fert dat mannetles het Erste rn de
ondergroer van lrchte bossen rusten (Steínberg & Buchwald, 1999;

Ketelaaí & Pontenagel, 2000) o!€í de rustplaatsen van de víouwtles is
overigens niets bekend, Een beschutte, gevaÍieerde oÍngeving met ichte
bossen en ruige vegetrties langs bosranden

líK

daarmee looÍ de

speeÍwateíuffe En b€tekenrs te xln.

DE

vuNo€RsnlnN6 2OO1 De spéNaÉ1uííet in Ndenand: @6pedin9, *otoEÈ en

tÉ$hemin8

60

9.4 Samenvattiné knelpuntsn
Op basrs yan de veÍgelrlk ng tussen de huidige en hrsronsche eeÍgebieden
kunnen de liÍnterende Íactoren woden aange\{ezen die het mee§t
bepalend zUn geweest rn de achteruitCangvan de speeÍwareíJuíeí. Deze
kunhen worden bes.houM als de bottlenecks voor de speeÍwareíufer

(§uyfzand et aL, 2ooo).
Het belangrllite knelpunt is het wn vínen van éeschl/ft habltat vàn
cle laryen 6n elafzéasubsl'aat ln da vootmallÉe leoíÉaDr€de, door:
veEunng als gelolg \,€n wegu?llen gÍondwaterinlio€d en \€óoogde

.

.
.
.
.

ammoniumdepositje.
wisselende wateGtanden waardooÍ de (kragge)\eílandingsvegetare
wordt éedomineerd door prtrus

àlkalis€íngooor inlaar hard oppeMaÍtewateí
opschonen van vennen
urEenen van heÖr\ore \rssen

E s mindeÍ

bekend o\,er een \,eóoogde prdatekans dooí het uitreften

van vis en concuíentie met de waieísnuÍei. met namewànneer heJ
leeÍgebred verzuurd. Bt een huidig le€ígebied (Klokketorenven) houdt de

de beschaduwngvan drchtop de oever staande bomen de veíanding
tegen. Boewel dt aspect veÍder niet in het ondeaoek kon worden
uittFweíd kan drt ook zeker als algemeen knelpunt worden geuen.
Op bass \Ian de \,ergeltkng tussen de huidige leefgebreíen eo de o\,eíige
\rennen woden ook de volgende punten als (potenteel) knelpunt

.
.

verzlnngdoor opdíogng\,"n de biotoop waaÓrj de opgehoopte
sulfde oxideert en protonen vnjkomen.
op de lanÉeíe termljn dichttroeren van de brotoop

bLj

achteÍweEp

blij\Én Yan beheeí,
ln Label 14 is een sameíÈ?ttend ovezrcht éemaaK van de mogeiijke
oorzaken l/.an het verdwijnen yàn de speeMateruíÍeí \.àn de htstonsche
leeÍÉFbieden. De nschaftngvan de beiangnlkste ooÍzaak voor het
verdwlnen van de speeMaterjuÍfer rs gebas€erd op gege\,ens uit deze
st{rdie, aangevuld met hiíonsche gegevens yan de waterlavattet en
veéeLate yan de \€nnen, met name aan de hand yan de publicatiesvan
Van Dam & Buskens (1993), Van Dam (19&3), Schoof,'ràn Pelt (1973)

en van 8eeÍs (1996).

Een hee@éene venanding, hiet met
dijvenel fonteink icl, snaveIÉÉÉe,
maTt€nbies ën \eenpluis is voor cle
speeMaterjutlet van gnot belané- Deze
veÉetatres kunnen alleen overleven
wanneet gondwatet woÍ buffenné van
cle ur$ad m,ÉL Op de Íoto is het Én
Hc,enderbom op de Straf/ech6P- Heide
aígebeeld: hiet is een goé populatie vàn
de speeíwate iul{e Í aan\4ezi g.
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sPaarrEferE br 5
Legenda:

v€rzuíng

NH4
WG
WS

stikstoÍdeDositie
wegvallenElondwateflnvloed

wisselendewateEtanden/verdrogng
alkalisering

guanotroÍénng

G

Grevenschutlen, NGbaa

v?

NH4? l,VG?

WS?

WG?

WS?

u/G?

WS

Eesuneneílen

Groot

YallieTl.

WS

WG?

Wolfspunen
NN4

WS?

WG

Srlrcfivrttan.t

.
.
.

(b
0e belangllllde ooaaak loor het Éídwijnen
'/an
speeflateíiufeÍ is het ,.eórriiíeír \i6n de.ge§dikte
leÉetatiesEucuur dat dient als satÈEuÈ§!'aat €n lall/aal ndiurl
Deze 're€ietate is ,,€Ídu,en€fl als éàÉ16 \Eír r€íariíul. wiselende
wale6tancEn, a*aliserinÉ op6chorEr ldr \ÉíxEl ei het uiEetttr
Eeí! potenfte€l geraar vEor de

speenrEtèÍFfbr $rcdt CetoÍrnd
intEme verÀ.dng biJ het disogvellen vaa oeréís en @
langè
teímiin vooÍtschriidende veíanding waadoor de biotoop

é

dd

dichtgoeit
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Hoofdstuk 70 / BescherminísmaatrcÉ!,elen

Do b€sche.miíg van do sp€€.uat..lutrsr sraat in dlt hoolustuk

cónlraal. E soTden al8eíneos asnbol,elinÉen gegev€o
van hat beàe€r en pèr huidiS l€sfísöiod

actl.guntsn

q

een

riíje gezet.

rE den

de

t

aanion

h€lpuntoí .ír

Ook ls meGT ondezoek

noo.lakéllrk, vooÍal ten aanron van ds hydroloElle van vool huldlÉo
166íE6bledén.

1O.1 Àg€lnene aanb€ííollngGn y(Er het téh€€r
Maatregelen v@r de sp€eMateÍJuÍeí dieíen ach alleÍeeÍst te nchten op
her behoud \J.an het h'rdrge teeígebied. Op de aÍrgere rennljn rs ook

heÉtelvan le€Ígebred en ontwkkeling\"n nieuw reefgebied mogeltk, de
huidige populatres ktrnnen dan als bron voor nielwe vestiéngen dienen.
De belanenjkste bolueneck \Èan de speen ateíjufÍeí s hetverdwjnen van
de specifieke \,€getatesrructuur voor de eialzet en laÍvaal habtat. Het
veídwÍoen hieÍvan hangt samen met veíslechten ng ràn de wareí{watiteit.
0e maatregelen om het hurdig leeÍgebied éeschrK te houden en
eventueel te veóetèíen en om nieuw leeÍgebld re ontwkkelen dienen
zich dus te nchten op herstelvan de veílandrngsaegetatie door mtddet yàn
veÖeteíing van de wateí(waliteit. De volgende eiementen zijn van betang.
behoud oÍ herstel de nvlo€d \.an het gÍondwateí. Oeze invoed hoeft

.

.
.
.
.

niet peímanent te zijn, maar wel zodanig dat het wateí zwak
gebutreíd btÍft.
zeeí terughoudend metopschonen \,?n !€nnen met
\€en!€íanding/organrsche bodem, (histoÍische) gondwateÍinvloed
en een stabiele waterstand. Aandacht róoí macroÍauÍra op \,€nnen.

oever eÍl \,€nandrngsvegètate wjwaren van bomen en struiken, maar
beschuttng tran vennen handhaven.
kieinschalige veÍlening op ptet«en met gíonchrateruittredlng
herstel oude beekmeandeís met lokaat gíonctwateÍsysteem

Vooralle huidtge leefgebteden geldt dat e€n actues op tocatie \ran betang
is om de beheeÍder te wjzen op de aanwezghetd van de speeÍlvaterjufÍer
en de mogelíke implicaties \iooÍ het beheeÍ. Zeker ats maatregeten

worden CBpland rs ecohydíologjsch ondezoek van betang (1e ook
aanbevellngen vooí onde?oek).
Het is belang]nJk te b€nadruk|en dathA §pe vegerare waann de
speemateÍluífer looÍkomt bÍzonder schaaE ls (geworden), Van Beeís

(1996) be2ocht leet vennen tn Noord-Erabant eo noteerde éegevens oler
de vegetatie en de wateíl&atiteit Hewet dus niet aite !€nnen tjldens njn
onderzoek weden meegenomen heeft hij wet aite op dat moment
bekeflde v/aaídevole v€nnen ondeaocht. B!(en de bekende
leefgebieden van de speetuateÍjuffer kan uitzun beschnlMngen geen
enkel ander potentieei geschikt bDtoop worden aangewezen. Het is
daarom aannemetrk dat momenteet a e (potentie€t) geschtt(e
leeÍgeb€den van de spe€rwaterluffeÍ rn kaa(zun gebrachr. Hieruir kan de
0€
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cínclusie worden getrokken dat op korte termun de beschermrngvdn de
speeÍwate4uffer in Nederland ahankelUk rs !€n het succes van het
beheeí in de huidige leeÍgebreden

1O.2 LeeÍgebi€díèrlchto arnb€yollngon

Buuís€rzand Aívo€.sloot
Be I a n grij ksle

lae Ip u nte n

Uit de habitatkwaliteitsindex kom( deze locatre als de op één na slechtste

uit de analyse.

'

Er is weinrg emeíse

legetatie<3ocm aanwezig, maar datwordt

moeElÍk deels gecompenseeÍd door een gÍote hoeveelheid

.

duizendknoopÍonternkrurd.
ElkJaarwordt de sloot geschoond dooí hetwateÍschap: mogelík leidt

dit tot een hoge mortàlrtert ondeÍ de laÍven.
MaatteÉelen

.

.

De sl@t loen nu het landboulwateÍ aÍvan een klerne enciave rn het

EuuÍs€?and. Wanneer deze enclale ut gebrurk woídt genomen,
verólrjnt ook de íunctie als aióersloot Op dat moment moet de
sloo( niet hèlemaal gedempt worden, naar kan deze op twee
plaatsen sterk worden veÍbreed tot e€n !€nTot die tijd kan de mogelqkherd worden bekeken om de sloot
geÍas€eíd te sahonen, waaÖu bl]loorbeeid eenderde ydn de lengte

jaaílijks woídt gespaaÍd.

HaÍrevelder Schan3
Be I an grij kste

.
.

kn ë Ipu nE

n

SteÍke veíandrng langs een groot deel !€n de schans

SteÍke beschaduwng en \€íbosslngvan de oe!€í

Maatle§len

.
.

Vnlíetten oeveÍ l,?n witgenopslag
Uitbreidinglan leeÍgebred aan dezudkant door veMldereÍl
wlgenstruwe€l en eventueel voorachtrg !€íwÍdelen deel van het
oíganrs.h matenaal op de bodem

Haal(sÈorÍlerw€n SloÈàonvooí
Bel a n gij t<ste lne I p u n te n

.

LeeÍgebied kwarn rn de zomeÍ !€n 2001 plasdras te ligÉen. Veídere

.

veÍdrognézou een knelpunr kunnen worden.
Er rs nog on\ioldoende bekend o!€r de veÍspÍedrng\.an de
speeÍwateluííeÍ rÍ1 het HaaksbergeÀ€en: zo zr]n de
voortplantrnÉsloaaties van twee andeíe deelpopulates rn het
Haaksbergerveen nog steeds onbekend,

Maatreéelen

.

.
.

U

itbÉiding leeígebred door u(gía!€n lEn potentieel eeÍgebied aan

de andere l.ant v€n het dlLle.

Benutten mog€[jkheden vooí het beter vasthouden van wateí.

lJtvoeren!"nverspreidingsondezoek

M€ddosche Vcén

Eelan$ii§e knelqunten

.

vanu[ het noordwesten nade( een fÍont met door landbouwlnvloed
veronvernrÉd gÍondwateÍ. Hrerdooí rs heiwestelllk deelvan het

oE
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dooÍstroomveen helemaal lolgeiopen met grote ltsdodde en riet en is
de gelerdelijke oveÍ9ng van matig loedserrijk in het westetijk deet

.

naar maogvoedselarm rn het oostelrjk de€l steík velstoord.
ln 2001stond het veengedeelte vooÍ een belangijk deeldroog. Drr
koÍnt ÍnoÉell]k door de hydrologsche ingÍepen die zijn gepteegd dre
gericht ziln op hel orr eden v€n o t waleí.

Maalregelen

t
!

VoorEetten \.an de hydrologsche ngreep om het landbouwwarer om
te leiden, als dit rnaaÍ o'et \€rdíog ng !.an de brotoop tot Cpvolg heeft.
ln d[ geval rs \ieímeshg minder erg dan leídroging
Om voedrngsstoÍfen aí te voeren en de \eÉetati6tructuuÍ open te
breken kan het lisdoddeveld Eemaaid worden.

KoionbuÍéorveen ParalleMlver
Be I a n gtij lste la e I pr n te n
Er

zln momenteel geen knelpunten

Maalregelen

.

ets doen, wel wateí(walrtert goed montoren want mogetl]k woÍdt
de grondwatennvloed langaam minder als gevolg van rnklrnkngvan
N

Bel a n Étij ,.§te knel pu nte n

.
.
.

HeÍkomst

kw_ahteft

en hi/antte[

!"n het gronó^rater

ziin ntet bekend.

Het v€n rs urteÍst zwak gebuíeíd en lijkt te lerzuren.
D€ zeggengoídeldie het ven omringd is wij smat en mogetrjk kteiner

gewoden rn de aígelopen jaíen.
De dEht op het len staande bomen verhinderea de ontwikkelingvan
e€n'v€nandings\€getatie.

!

Vnjkappen vén de oel/er \,€n herven, maaÍ nret te,,€í omdatwetticht
mede door de beschutUngvan het bos te vÉel verdamplng yan het

wateÍ, en daarmee terdíogrng wodt lernindeíd.

Het KokketorcnÉn lijkt te veíarcn,
we icht als Ée@lg van hea wegvallen van
kwel- Onderzoek naar de h\dtoloéie is
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HoondsÍboom
,ste la e Ip u nte n

Be I an gij

.
.
.

De buzondere verlandrngskÍaege IUK te zl]n vastgegroerd aan de

bodem, en ook de brede pitrusgordel duidt op wisselende
wate6tanden en verdognÉ

op de veíandrnÉs/eÉeLate staat rcdeluk wat bosopslag
Het len LUkl rets ie woíden geeutÍoíeeíd dooí aanvoeí !"n
voedrngsstofÍen yàn de nabtgelegen \€€vezamelplaats.

Maateéelen

.
.
.

Gerichte aanpak'"€rdrogingsbestrijding

Bosopslag',eÍwldeÍen
Verplaatsen lee\,€zamelplaats

l(arpc eí
Be I an gij kste l$ e I p u nte n

.

Momenteel geen knelpunten

Maatre&|en

.

Nrets doen

Itloin Hassolsv€í
Be I an éÍi kste kn e Ipu nte n

.
.
.

Het !€n lÍkt ets te vezuren, maar de oorzaak is niet bekeíd omdat
de precieze hydroloÉie\€n het !€n daarvoor in kaa( moet worden
g€bracht.
Kleine drijíbladplanten zÍn verdwenen, wellicht als gel/olg lan de
vetzunng.
Bosopslag op de veenveÍlandrng

Maadeéelen

.

veÍwjdeÍen o bosopslag

Molenvèn

BelangrjlsE rnepunten

.
.
.

Het ven is verÀrurd en ongebufÍerd.
De vegetaoestructuu. rs hreÍdooÍ volledig ongeschiK \roo. de
speerwateruffeÍ gelrorden, de populatrmm\J.àng rs erg klern.
Aanloeí van okaal Éíonclwater woídt moÉelijk aÍgeloeÍd dooí een

greppel aan de oostkant,

Maauegelen

.
.
.

De mogerilkheden bekjken \ooÍ (nat) uiEurgen vao een de€l van de
prutlaag op de bodem,

veÍwÍderen bos op de rand van hetven
Dichtgooren van de greppel

Ronde vlaas
B e I an gnj l<ste k n e I pv n te n

.
.
.

Het

!€n

s veídÍooÉd

Enkele bomen aan de oeveí zorgen voor veel bladlal op het veen en
mogelilk voor wateronttrekkrng
De netvegetate rste uitgebíerd en \€íhrndeÍt de ontwikkelingvan
zeggen\€ldje5

Maane&len

.

oEvLTNDERsIcmNG
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.

Klernschalrge !€^€nrngaan de kant, als stanop de plekken dre door
blad!€lzrln aangeÉst. Dit moet ergvoozichtrg en bU grote
euí

!!o

.

nret machinaal gebeuíen.
Jaadul,6 maaren van de netvegetatre.

Veo Achlereind
Be I a n grij l,ste l,n e I pu n te n

.
.
.
.

Ver gevordeíde veíanding

SteÍk geeutrofeerd met NB4
Bosopstag
Hoge sulíaat-, kalrum- en calcrum-gehaltes kunnen duiden op een
neEFtieve invioed van water van de nabugelegen golÍbaan.

MaalÍegelen

.
.

veMrdeíen bosopslagen bomen langs de rand ',an het \,€n.
Ontvkkelrng nEL$/ leeÍgebied n oude, maaí helemaal veÍiande
meandeÍs ten nooíden \ran het hurdrge le€fgebied.

v.í

xluizersug

Be la n érij kste kn e I pu n te n

.

Oe hab(at van de speeMaterjuÍÍer is !Íijwel geheel vemreUÉd door
een recente opschoning vàn hetven,

MàateÉelen
Vooílopig kan eí nrets worden gedaan dan ai,vachten oÍde biotoop

.

zch herstelt en oÍ de speerÈ€te4ufier dit gaat oveÍieven.

Vr6selsé BG
Bel a n gÍij l<tte kne lpl.l n ten

.
.
.

Het \€n rs \,€tzuurd en Cgèutsofeerd dooí ammonrum
ZeggenLeldjes en klerne dnjÍbladplanten ontbreken
Zeer leel o.gantsche prutop de bodem

MaatÍe§len

.
.

oveÍwegen om de organis.he prut (.rat) weg te aJigen

Vetuldeíen bomen langs de oever.

1o.3 Maat€éd.o op and.r. (v€6lbeloveídé) lo.ari63
De \olgende locales komen urt het ondezoek als mogelijk geschrK v@r
de speeMateruíÍeí, Aanwllend onde?oek is noodzakellk om concrete

aanbel€lrngen te kunnen ÍoÍmuleÍen:

.
.
.
.
.
.
.

BuurseÍmeeíle
BuuÍsezand(nàtuuíon$/ikkelingsdeel)
Rietlen
GÍoot Malpreven
Bieften
Be§gneneNeí
Nonnenven (komt als potentieel éeschrK uri de ordrnane, maaí als
slecht u( de habrEtkwalrtertsrnder)

10.4 Ondèrrek
Verderondezo€k rs noodzakelík om beheennaatregelen, met name in de
hydrologs.he sÍeer b€ter te kunnen beargumenteren. De volgende
aspecten hebben een hoge pnontetl

.

eí

Ecohydrologrs.h ondeaoek naar de wijze lan buíenng, heÍkomst

gíondwateí op de lolgende ocaties: l{lokkentorenven
'Jran
Ho€nderboom. r€Íperven, Klern Hass€ls'/en, Mo en\€n,
KorenbuGe een, ven Achterernd, RondeVlaas en vresselse Bos.
rnvioed

.

.
.
.

Het onderzoek moet concrete aanbe!€ringen ople!€íen ov€r heEtel
en behold van de buíeíng rn de leefgebreden.
Valrderen van het model aan de hand van de leefgebreden !€n de
spe€.wateouÍeí n vlaanderen (saÍnenwerking lnstitlut loor
Natu!óehoud) en het laagand van Duitslafld (samerweÍking met
Duitse panneÍs).

mode kan breed gezochtwoÍden naar
potentieel geschrKe leeÍgebieden van speerwateiuíer in NoordBrabant en Oost-Nedeíand.
Pas na de validatie van het

tuacte kennrs over het larvale habitat van de speerwateíufÍeí n
Nedeíand ontbreeK. teturl de grootste botdeneck vooí de

spee ate0uÍÍeí

in dit stadium aanErilpt.

De eracte loorplantrngslocates rn het Haaksbereprueen zun niet éoed

bekend Aanwllend rnlenianseÍend ondezoek

.

rn

d[ leengebred

rs

belangnrk.
Gedurende het ondezoek werd geconstateed dat er nog geen
cenvale dalabas€ rs me( gegevens oveÍ de waterl(wairrert, vegeGte

en íauna van de Nedeíandse vennen en dat de

bes.hemingsactviteiten nogal veÍsnrpperd zln en nret goed op
elkaaÍ woÍden aÍgestemd. ConcÍeet voor lrbellen betekent het vaak
dater geen goede nschattrngvan de Íauna \oèr de

weíffzaamheden woídt gemaaK. Dit hinden in gíote mate een
efÍectieve beschermrng\,€n van de rauna (en ÍoÍa) \En de !€nnen.
Het opbouwen van deze database zou een efloÍme stap vooÍurt zrjn.
Een bescheÍmingsplan

speeÍwatelulfer

rs

opgenomen n hel

Meerjarenprogramma Urtvoenng Soortenbelerd. Het opstellen en urtgeven
van dit plan kan nu snelrer hand woÍden genomen.

9.5 Moíito.ing
Op dit momen( worden

bt 10 van de 16

hurdrge leergebreden monrtonng

van de spee&ateDuíeí u|l€FrceÍd. Het rs dnngend noodzakeltk dar nu
alle populatres wonCen ge\,olgd Het rs nret altld gemakkehjk hre^,ooÍ
vnJwllrgeÍs te !1nden, daarom moet ook de inzet lan píoíessronals woíden
o\éí1 oÉen.
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6A

sít

in Nedeí8.d. lvet de de
De speelw'dtetufÈr 6 een bedÍergdè
noodalelrjke inspanning rs het moÉelií{ aan hsstel r€n dee libel ts
weíkeíl, omdat de speeMatejuffer een belanglikg ladic€tor É t/oor

nrak gebufieíde veflnen met eefi sÈbiele

w-atErsttand

aileíl

bescheÍmingsrnaatíelFlen lmr lele atÉeíe ook posid6/e eÍfectgn
hebh€í. ln het venolgtraiecam@tu/oíd$ SErv€tlít aan dè vdÉgnde

óp€cten:

.

.
.
.
.
DE

moéelík komen iDt ecí beaafier|rliog5plal
speeíwateluffeí, z€ls \rölgdegd inhet flreeíJoeÍlirlpro8ràmma
uitvoenng sooÍtenbeled 20OG2(xl4
zo snel

vooílichong aan b€Àeeftlers
aanDë§/ngen ra het beheeí
heístel van gDnclwateíin oed en dttxald€lirE vd, niaiw
Ieefgebi€d
uitDíeiding vàn de monitoíing
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O-17 slecht 1-2 -2 2 1 2 0 0.5 0 0 0
o,77 ÀEd 7 t -Z C -2 o oo,5 O 0 O
1,0O goed 1 1 7 t I L 10,5 0,5 0 0,5
o.gs gmd 1 O 0 -2 1 o o Qe o,5 o o
O,97 goed 0 -2 -2 t 1 1 10,5 o,5 o 0,5
1,@. éoed 0 o O 1 1 1 '*§5:o,5 050"5
0,63 rcdetijk -2 -2 o O 2 1 1 0,5 O,5 O,5 0
O,29 mal,g. -2 1 7 -2 -2 -2 1 O 0 0,5 O
0,91 goed 1 O 1.2 1.2 0 0 0 O,5 0,5
0.93 gd t -2 -2 0 0 1 10,5 00.50,5
o,83 goed 1 1 2 2 2 1 10,5 0 O,5 0
,-m gÀ a -2 1 1 1 1 1O,s O,5 0,5 O.5
o,29 matrg 0 1 2 O.2 -2 0 0 0 0,5 0
O,(l sledit -2 I O -2 -2 -2 O O O,5 O,5 O
O,01 sl€.frt -2 O -2 -2 -2 -2 O ..-q. O O g
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0,0r., . sredt -2. o -2 -2 -2 -2 O i§t§. O o
0,54 redelfk 1 0 O A 2 2 0 0 0 0 0
o,37 '-rnàrai' V ! -2. -2 -2 1 q,r.§....o O O
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O,O2 gecm -2 .2 -2 -2 -2 a OOÉ O O O
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O O 0 O O
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o.29 matrg 0 1 o 2 2 2 o o o 0,5 o
O,O2 d€cnl O -2 -2 -2 -2 -2 1 O O,5 0 O
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