Veranderingen in de libellenfauna van de
Deurnsche Peel van 1963 tot 2003
f.H. Bourvman
tnlciding

n 2AO2 en 2AO3 s n opdracht van de prcvin
ce een u igebrede inventarsat ê !itgevoerd in
de hoogveengebieden van De Pee n ooste ijk
Noord BEbant aêngevu d mel de Relsesê
N/loefen. De lerre nen $'erden in de maanden
ÍÍe, jLrni. lul en aLrgLrstus doorkr!ist waar,
bt v ndeÍs, libelien en sprinkhanen werden

genoteerd Het onderzoek wêrd aangev!ld
met een onderzoek naar loopkevers en mieren
{DE VRLES eial 200,1) n de Deurnschê Pêe
(1 085 ha), een deelgeb êd van dii onderzoek,

waren ook

in 1963 en 1988 a ulgebÍede

inveniarisaiies gedaan. Dit biedt de moge jk,
heid om de onlwkkeingen n de bêl-ênÍarna

van de algelopen have eeuw n een groot
hoogveengebêd in hêt zuden van Nedeíand
tê beschÍlven Eerder s een soorigellke ver
gelijking van de ibellenla!na voor vennen en
beken gemaakt door een lbe enexcursie uit
1951 te hefha en (DrrKsrRA & KarKr,iaN. 200.1)

Gcbiedsbeschrijving
ln het veÍleden bestond een grool gedeeite
van de ondefzochte streek u I hoogveen. Ten
behoeve van oe iuriwinning de omsiÍeeks

1850 groolsch€ ig op ganq kwam, is vee
hieruan argegíaven. VanaÍ de laÍên 50 iêp

de turfi,/inning mede onder druk van natuur
bêscherm ngsorganisaties sterk terug Toen

was echter nog slechis 4000 ha van de
oorspronkellke 30.000 ha hoogveen ovêr De
tlrfwinning n de Pee helddeíniteÍopinT984
(RENEs, 1997). Een grootdeelvan deverveende geb eden s na de Tweede Were door oq n

De Deurnsche Pee igt op de gÍens van
NooÍd BÍabánl ên Limburg (íguur 1) Hel
centrale dee bevat nog een aanial siukjes
levend hoogveen (ris!ur 2) Het noordeijke
dee beslaêl afrdlsselend ult heide en deen
met een unÍorme vêgetatie met Adelaarsva'

Íen lPteridiun aquitnun) tn hel zudeijke
dee bevlnd-an zich ênkee voedsêlrlke pas
sen. Hei gebjed wordt doorcneden dooÍ hel
DeLrnes Kanaa Ten westen van dt kanaa
llggen enke e slerk mei Ptpensirootje (l.lor"/a
caêtuleá) oversroê de teÍeinljes (Lessese
Peel) met een aanlal veenpltjes.
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Libcllenondezoek door dc tild

De Deumschê Peel heeft dooÍ de jaren heen

van verschlllende lbê enondeízoekêrs aaf-
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dacht gehad ên is in de afgeop6n vêsdig jaÍên
drie keef uitgebreid ondeÍzochl. Figuur 3 gêêfl
het aantal libellensooíen weef per pêriode
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Onderzoek 1963

ln 1963 ondeÍzochi Kialta de ibellenfauna
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dê Deurnsche Pêel, de I\,1a apêêl€n de Drehonderd Bunders. De inventaÍigatie omvatlê
hel v€rz amelen van volwassen dierên sn larven. Het mate.iaal kon helaas niet meeÍ woÊ
den teruggevondên, maar de waaígenomên
sooden zijn opgênomen ln het libêllenbesiand
en g6pub iceeÍd in De Levende Natuur(KaurA,
1964r,). Hêi ondeEoek weÍd uitgevoerd n de
week van 12-17j! i waafooor een aanlatvrcege ên
lale sooÍten waarsch jnl jk
n

et waargênomen zijn.
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1988

Claessens

de

In 1988

ondezocht

Groote
Peel, de DeuÍnsche Peel,

Het Zinkske de

Hel'

trakse Peel, De Bult

ên

de l!4aÍiapsel Voor dêze
inventadsalie w6rdéf in

lolaal 66

proefvakken

gese ecteêrd

van

50x50

m die wedên onds.zochi
op ner vooíKomen ván
libellen. Van deze proeÍvlakken lagen er vijÍlEn in
de Deurnsche peel (fguur
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Elk proêÍvlák weíd acht
keer bezochl in de periode
me tol en rilel septembêÍ
De soorten W6rden per
Íonde gênoteerd waárbij
gebÍ!ik gemaakt wêrd
van negen áanta sklas-

sen. Deze invêntarsatie
geeft een goed overzcht
van de soonên die des-

tids in de

Peelgebiedên

vooÍkwamen (CL
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alerleiwaleren

Coenagrion hastulatun
coenagnon lunulatun

Coenagrionpulchellun ailerê

walerên

Ena agana cyathigetun
shomend wate.

Pynhasana
B auwe

nynphula

àllerê waleren
êllerê wàleren
allerê walèrên
allere waleren

beedscheenluffêr Plêtycnenis pennipes
allerelwarerên

êlle.eiwateren
állêrleiwaterer
allerlèiwatèrèn

Sonatochlaranetalica alerleiwateren
Libellula quad in acu lata

Onhetun

an@IatLtn

á êrlêi wátêrê.

ertthraea

a erlei wêteren

Otlhetrunfuerulesens slromendwálêr
Crocathenis

Synpelrunsanguineun aerleiwateren

Stnpèttun pedenant anLn slromend wateÍ
Leucathinia tubicdnda
Leucathina pectaralis

O dezock

200212003
ln 2002 ên 2003 werden naast de Deurnsche

keer bezocht in de maanden me-augustus.
Paralle aan hei onderzoek van De VlindêÊ

Pee ook de Groote Peê|, Net Zinkske, De

slichting ondeÍzochl Slaais (2003) de ibellên
n dê Groote Peel ( n 2002) en de Deumsche
Pee (in 2003). Beide ondeÍzoêken gevên e-an

Bult, dê Helrakse Peel en de Reuselse Moê
Íen ondezocht op hêt vooíkomen van libellen, dagvlindêrs en sprinkhanen (DE VRrEs et
a/. 2004). De teffeinen wefden systeÍnatsch
doorkruisi, waarbij ale soorten op minimaa
100 nr nauwkeuÍg op een ve dkaaÍ zjn inge
iekend. Allê ieíreinen weÍden minimaal vier
17ó

volledig ovezcht van de in deze gebieden
voorkomende be ensooÍten. In ÍguuÍ 3 s ie

zen van wêlkê locaiies waarnêmingen veza
rneld zijn n dez€ periode.

lr1rhfttun lO (2007)

\èrancleringen in cle tijd
l.ofdat in 1963 alleen de Deurnsche

Peel
:r de N/larapee weÍden bezoclrt en dan ook
-r! u tslu tend in de maand juli, is hêt vríwel
:.moSelljk orn de SêSevens systemat sch met
-=kiar 1e versellken. Ook de nveniaÍisaUe
-êrhod ek van 1988 is ahvlkend ten opzchte
... de | 2AO2|2AA3 Toch zrjn êr voldoende
::nknopingspunlen om de ontwikkeing van
:: belenlauna in dê aigêopen halve eeuw
:: k:nnen schetsen ln d-. dÍe versch lende
::.oden z|Jn er libellensoortên verschenen

._ rerdwênên. De wllze van invenlafseren
: .:drLrkkelÍk veranderd. In het aÍikel lii de
NaiLrur (Kaura, 1964D) slaal over de
enÍauna van het hoogveen n het Pêel
::3êd te lêzen: Op drie verschillende vind: :atsen: DrehondeÍd BLrndeÍs, l.4aÍiaveen en
:sse se Peel, werd materiaal verzamêid dat

-:.ênce

::

:_:e!êer 600 vowassen dleÍên

:-:en

lret

fei

onrvatle"

dat het verzaÍnelen van ibel-

:- n ziln algemeenheid uit de nrodê begint te
':r:f is hel vêrzanrelen van 600 libelen ten
een inventaÍsatê n Nederand
:-lenkba€Í geworden Tijden vêrandêren ên
:: soonefsamênste ling verandeir mee. s nds
r: rlentarsate in 1963 zjn vooralde meêsi
'_: sche soodef veÍdwenen. N4aar in de loop
::'taren veÍdwênen er net alleen soorten,

::_

nog groteÍ aanlal sooÍten vêrscheen. Eên
:..rzcht vaf de ildêns de drie nventarsates

.:argenonren soorlen is teÍug ie vlnden

in

\i.dsenei

soortcn
.:r soorlen lbe en werden niet meer aan:::rofÍen lljdêns de inventarisatje van 2002/

:

l:3

:_cefe

a azenmaker

l: lefdwlnig

van de Gfoene g azenmakêr
-:shna yjrdls) u I hêi gebied is Íede ijk soed

t:.ocumenteeÍd en te reconstrueren aan de
-:-d van waamerningen en gebiedsbêschrij
. __oên van verschillende waarnemers 1n1963
. _g Klauta een larve op de Heenavaart tLrs
::. Crendsveen en Helenaveen. Têvens wer

:.f
:::

Êr op 3 auglstus 1963 meerdefe vrouwgezen boven de velden KrabbenscheeÍ
si?rólês á/oldes) b leen brug bt Helenavêen
:-.,E\, 1970) ln die ild was hier nos een

(-. ,r'egelatie nrêt Krabbensch-.er aanwezg

( rrrl. 19640)

r:

n de periode 1963-T965 werd
Groene g azenmaker veêl gevángên op hel

kanaa. Zo werdên er n 1965 op 28 augus
rus rond 15:00 uLrr's mrddags ongeveer 500
meler lef zuclen van Grlentsveen meerdêre
dieren jagênd en eiaÍzeltend waargênomen
(GREVÊN, 1970) Op dêzelíde ocate weden

op 12 sepiembeÍ 1965 nog hvee vers u igeslo
pên vrouwtjes gezen en op 9 oktobeÍ v ogen
nog twee vÍouwiles heen en weer bovên dê
krabben scheervegelat ês. Het R VON,jaarveF
s ag van 1965 vermeldl zelÍs dat iÍ1 dê vennen

n Noord BÍabant wellcht de
grootsie popuaue van deze soort n E!Íopa
aanwezs wês (Kaura. 1965) Vanaf 1966 is
deze locatie nog u tgebreid ordezocht op het
van de Peel

voorkoÍnên van de Gfoene glazenrnakeÍ maaÍ
kon de sooí n et r.eerwoden teruggevonden

In de zomer van 1970 is h€t kanaa defmate
oveÍgroêid geraakt met Klein kroos (Lemr€
mdor), dal eÍ geên zolr meer kan doodÍingen
en roitingsprocessen het aatsiê bêêtjê zuutr
stof verbruikten Over dê gêhele lengte van
het kanaa wordt, behalve enkee sakken ên

Klên kÍoos niets evênds mêer aangeÍolfen
(eitealke vêrta ins lit GREVEN, 1970). creven
veÍrnoedt dai dêze veranderng veroozaaki
woÍdt door de vervuilng van dê niêuwe woningen en landbouwactivle ten Hiema is de soort
a een fog aangetroffen angs hei kanaa tls

sên Grendsveen en Amêrica (Limburg) Dit
wofdt dooÍ Greven beschouwd als een fei!

gi!m; de laatste waarneming uit deze hoek
siamt uit 1972 waarna de soort uil de rego
s verdwenen. ln de meef beschutie delên
van het Deurnsche kanaa is momentee nog
steeds KÍabbênscheeÍ aanwezg Wellicht ziln
patrou lerende Groene g azenmakers boven
de krabbe n scheerve den in de toekoÍnsi weer
mogeljk
Hoooveêno aislibel
De Hoogveenglansl be lsanatachlom arcticaJ
weÍd voor het eeÍsi waaÍgenomên in de Lies-

selse Peel tjdens de nventarisate van T963.
ln dat taar zijn êen mannetje en eên vÍolwtje
vezamed en werden nog veÍsch e.de ande€ ndviduef waargenoínen (KAUra 1964á).
De Hoogveêng anslibel werd utslLriiend aai
getrcffen in de Liesselse pee In de tijd werd
daaÍ fog sleeds tuí gewonnên, waárdoor -Àr
waarcch jnlik voldoênde veenputjes aanwezlg
warcn (fig!r'Í 5) De meeste hiervan ziln inmid
dels vrijwel vo edig d chigêgÍoeid en daardoor
ongeschikl geworden; ook het kanaatje is vÍijwel vo êdig dichtsesroeid (Íiguur 6) ondaiks
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dlverse zoekacties kon de Hoogveeng afslibel

niel meeÍ worden teÍlggevonden. De íneesi
specallstische en kenr.eÍkefde soort voor
hoogveen lÍkt uit hei gebied vedwenen. Hel
centrale dêelvan de Dê!fnsche Peê (Íguur 2)

vodoet overgens plêaiselijk wèl êan de

b

o'

loopeisen van dê Noogveênglans bê.
SoeeÍwateriuffer
De SpeeMaterjuffeÍ looenagion hastulatunJ
wero eveneens voor nel ee|sl waargenornen
lijdens de nvêntarsate van 1963 en wêrd loen
zowel in de Mariapeel als in de Liesselse peel

aangetroffên S ndsdien s de soori n et mêer
waargenomen Opmsrkelljk is dal de Deurnsche Pee n 1963 Lrils Lritend medió ju i wed
bêzochl. wal aan de lale kant is voor SpeeÊ
Gevlekte witsnuitlbe

De Gevlektê wiisnuillibel (Leucolhmia pecroralts) was in 1963 zeer takljk in hêt gehele
gebied (8. Kiauta, perc.med ) Na deze

waarnem ng wêrd de sóod nog enkele ker€n
waaQenomen (o.a. GR€VEN. 1969i CLAESSÊNS

1989). Op een locatie waaÍ in T983 nog tenlallen dieren werd6n waargenomen kon tjdens
de nvenlarisate van 1988 geen Gêvekte
wilsnuÍlibel worden aangeÍofÍen (CLAEssENs,
1989. Zowe n 1988 as in 1998 weÍd sechts
één iidividu waaígenomen in de lvlarapeel
(aên de Lmbursse kanl van de Heenavaarl)
waaruÍ b[jkt dat de sooÍt loen al zeer zêld
zaaín ln dê regio was gewoÍdên.

lisl van soorlen die niet in 1963 maarwelln
2oaz20a3 zi). sevonden, s lang (label 1) ln
2002/2003 werdên ook ten soorten waargêno
De

men die in 1988 n et weÍden aangetÍoifen. llet
betÍeft hier vooral soorten mel een zuidelijke
veÍspÍeid ng en soorlen die gebonden z jn aan
Opva lende sooÍen d e we i 1988 en 2002l
2003 ziin aangekoÍÍen, maaÍ nlet in 1963.

zijn l\,laanwaterjufíef (Caenagrion lunutatun),
Karcal)LJíer (Cenagrian tenellun), Kanaatjur
íer (Erythrcnna /irdêrll) en Venwlsfnitibe
lLeucorhinia dubial Deze vrer soorten komên
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:;:_,,a3'd g vÍl aigerllêsn voor in de gebe,

.:- ,èat .ak hêt onderzoek in 1963 werd
::.:êrd Voorcl het oitbreken vaf dê V,ên,
':- - : !:L s opvallerd, omdal het ondêrzoek
-:a: - Ce hoofdvliêglijd van deze soort viel
: :. :. êndere witsnuitlib€llen wel in dê drie
:.:;:::3en zÍn gevangen. Het onlbreken
:' :.:.laanwalerllrfier n 1963 kan Ínogêllk
:-. :.': rJorden doordsvoordezêvooÍjaars:::: :iè nventaísalieperiode,
..: r.:i\vrrandeÍnrgen

:_ ::: de meihodische verschillen is het
: ^.:êLtk om de gegêvens van de dÍie
:: ::!- .rrecr mer elkaaÍ le vergêlijken van
i :_::rzoêk ul 1963 zijn geen aantallen

::::_ .:.êf

l

ldr! ..ngh'trlib<l

/,drr,r ftr.r.Sodrrrlnl,lor I.rL.r rrr/;Í,11r' r./óJ.

!!at een kwanlltat eve vergeljklng

: -::r lk maakl Van dê relatievêta rijkhed
: - :: .:rsclrilende sooaten n de laatste twee
:: :::- kan lve een nschattng gem€akl
: :,:_ :..ê 2j Daêaroe zjn de aantaskas
::- , : -386 rC.r.EssENS. 1989) toêgepast op
:: -.i_:êrsaie van 2002/2003 Van elk plol
: :::::^i: locatie) is hel maximumaantal
:: : ..èargênomen toebedeeld áan klas:i' :::. gê:a en zln vervolg€ns bj elkaar

opgêtêld om een tolaalbê€ld te krtgen van
het maxinrumaanta diêren dat n hel gehee
g€bi€d is aangetroflen. Omdalet in2AO2|20A3
meer locai|eszln bezochl. zijn zowêlhêi maxi
mumaanlal plots als de maximale aanialklas
sên van 1988 en 2OO2|2O03 op 100 gezel.
Hierdoor kíijg je twee getallen; hel eerste voor
de aaflalen, hêl tweede voor het aanta loca-

t€s. Dezê gela len zin vsruo gens gem ddeld
wal resulteeÍ n een la€rg,alal voor een soort
Zo worden dê w€aÍgenomen aantallen en de
verspr€rding van êen bepaalde sooÍt binnen
een gebiêd gecombineeíd tol eén jáargetaldal
staal vooÍde relalieve talrijkheid van dae soort
Op deze manier wordt anzichl te veÍkregen in
de algemeenheid van de veíschilÍende sooÍten
tussên de lwee ondezoekspeí oden (iabe 2).
Ho6 dchief dit getal bt dê 100 zit hoe (relat ei) takjkef de sooÍt tldens d ê periode Voor
d€ vêrge Ík ng ziln alleên soorten gêbruikl die
in bedê pefiodêf zln waargenomen (tabel T)
Dil koml ovêreeo mel alle soorten diê in 1988

BtdL.luran I 0(2 ): I 71. I 61
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StijgeÍs rn d,rlers

Vergelijking van de aantallen
in 1988 en 20022003 laál een
êanlal opmerkellke stigers ên
dalers ziên. De sterkste sillger
s dê KoraaljuÍÍer, êên soofl dle
kenmerkend

hoogvenen.

l{.1àri.rc nlriikhenl Èr btnd

is voor vennên 6n

De

aánwezigheid

hoge aanrallen laal ziên dat
'n nog voldoênde geschiki !eêfer
sebied aanwezig s. De stijsing
komt ovêreen mel dê landêLtke

Íends waarbÍ de

KoÍaaljuÍf€Í

eveneens een steÍke toêname
vêdoont (VaN SwaaY êra/.,2006).
De toenarnê van zu de rlke soor-

lên en van soorten van beken
waarondeÍ de Kleine rcodoogjuíeí, Grole keizeílibel (Arar
impêraÍor)

er

WêidebeekjuÍÍer

(Cálopleryx sp/enders) wês t6
veMschtên, maar b ijkl ook overduidêlijk uit de ve.gelijking tussen
Waaf winnaaÍs zijn ztn ook veF

iêzers, met ênkele opva lende
soorten. voora dê stefke ach-

ieÍ!itgeng van

[,4aa

nwaierjufíer

(Coe n agrion I un ulatum). Vengl a-

zenmaker (Aesira ./irrcea) en

zwaÍê

nr 1938

.Í

2a)02201r1
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Mogeliikc oorz-al€n voor de

dat het hier daadwerkeljk nieuwe vêsilgingen
beÍeft, omdat de kanaen zowel in 1963 als
in 1988 onderzochi werd6n. De Beekrombout

(Gonphus vulgatissinus) is net buiten het

verandcÍing van de libellcnlauna
n

(1.

soort
Relaí€vê ta'rijkheld
Trcnd
196E 200212003
Ko6áljuff€r
zeer sterk v@íuil
50 92
Smaraodlibèl 21 47
slerk v@ruil
cewone oevèr be
32 58
sterk vooíuil
weidebeêkj!ffêf 14 39
sterk vooruil
30
slêrk voorult
Keine róodoogjuÍfeÍ 7
18 38
sleÍk vooruit
Grote kêizsílbêl
20
liót vooÍuit
GlGsnÍdêr
7
\aerylek
81 94
liól vooÍuil
slabLêL
Bruine korenboul
15 25
slablêl
Vultufier
71 80
sláblêl
Boedrode hêldêlibel 14
20
slabiel
AzuuMáteÍjufieÍ 29 34
Noord$ wllsnuitlibêl 92
97
siabiel
HoutpánrseÍjufter 25 29
slabiel
Venwitsnuitibe 35 38
slabiel
slabi€l
Nletaa g ansllbêl
22 22
Bauwe s azennrakeÍ 35
33
slabiêl
Grcte r@doo{juíer 40
3T
stabiêl
Sreenrcde heidelibel 21
1A
slabiêl
Vanabele walêduffer 67
59
slabiêl
Bauwe bÉ6dscheenjllíer 64
54
slabi€l
Tangpàntsêdlifer 25 14
lcht achlerui
Br! nê glêzênmakêr 49
38
licht achter!i
PaardenbÍtêr 39 27
licht achleroit
licht achteÍuat
wateEnuíêl
97 80
richr áchleÍuÍ
GMne pànlsêÍjuffer 93
75
Lantaarntle
64 42
slerk á.hler! t
Vengazenmákêr 45 15 zêêrs1eÍk achl€rut
Zwarle heidêlbe
96 65 zêêrsterk achlêruit
Maanwate.juffêr 79 46 zêer stêÍk achtsruil

hê delbel (sympeirum
dánae) is opva lend. Dil zijn dde
soodên de voor hun vooÍtbestaan in meeídere of mindeíe
mate afhankelijk ziin van hoogveen. vooÉldê zwarte heidelibel
h€êfi n d t biotooptype zijn opiinrálê hab iat.

Ondêr de soorten die
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euw zijn ten opzichte

van 1988 bevinden zch ênkele z!idêijke
soo(en die zich sinds 1988 hebben gevesligd in Nedêíland, oí zeeÍ sle vooruit zijn
gegaan (oa. KEÍÊLAAR 2003 TERMAAT ei á/.,
n prep). Eikêe van deze waarneming€n
bêiÍeffen zwervers. zoals de Vuuribe (Crocothenis eÍtthnea), Beekoe.r'entbel (Ofthetronl
coerulescens) en Bandheidelibel (Sympetrum
pedemontanun) Anderê soorten, waá.onder
de Kanaajuffer. panten zich mêt zekerhed
voort n het gebed. Het lllki waarschlnllk

DeuÍnsche peelgebied waaÍgenomen op éèn
locate laogs de Helenavaaí1. Hei voorkomen
van de Kanaajuffer s du de ijk veÉnderd: d t
s nu één van de ageme€ns1ê lbe €f op de
heldere kanálen in de Pêelregio-

Zuidcliik

en noordcliike soorten
De aígelopên jaren is er volop gespecueerd
ovef lrei voorutgaan van zuidelilke sooÍten
en de achteruitgang vên noordelijkê sooÍten.
Het eerst€ is vÍrj gemakkeltk af te leiden uit
waamer.ingen van Vuudibel. Kleine roodoog-

juÍÍer en KanaaljuÍfer De achterultgang vên
nooÍdelilke sooiren s In vee gevallen lastlger

BrnJn't'1u !0 í2007)

':

:onsiateren. Duide jk s dat de libellenfauna
Deumsche P€e de aíge open veeÍtigjaaÍ

- r.

:-rsl sch is veranderd.
geeit hêl procentuele aand€eL van

: t-Jr 7

:: aangetroflen zuadelijke en noordelijke
:: ênsoorten gedu€nde de d e veíschil
:-:: pêÍioden weeÍ Zuidelijke sooden zjn

,_:::inieeÍd als soorten waaÍvan hun meest
_
::'de ijke areaalgrens dooÍ de zu drand van
:...:aen oopt. Van de noordêljke soorlen oopt
:: :rdgÍens door Nedêrland en Belgièt ten

:, r:. hieÍvan komen deze uitsluitênd voor in
::j gelêgen gebieden of als reliclpopulaties.
''

;ir.hillen ir biotoopYoorkeur
anderc veÍgeiiklng die gemáakl kan
: :ên tussen de dí€ peíioden is de aan
:: lhêid van kenmerkênde veensooíen,

::-

:::::1 van sÍom€nde wateren en soorten
:: :. vinden zijn n een breed scala aan

:::rpên (rsulr 8). Tsn lijde van het eerstê
:-::zoek was hêl êandeel veensooÍten het
::,:s: toên werd ook dê zeer specialsischê
-: :: . eênglanslibel aangetroíÍen. Opvallend is

:: :: tegetatie in de Deurnsche Pêêl ook in
'::: .oor het groolste dêel bestond uit êen

vai PrjpenstÍootje (mêt een
::::"r akie van 20 km'z). WaaÍschijnlijk waren
: ::r echter wel meeÍ vêenputles en ve,an
: :: :s aanwezrg, met name in dê Liesselse
::: R= \DERS, 1967).
- :: .,;eede peíiode hebben soorlen die in
;:- :reed scaa aên botopen te Vnden zijn
::'-((êijk de overhand gêkÍegef en zÍn
1:::." a s Hoogvseng anslibel ên Speetua-

I

leljuffer verdwenên. In de :aatste perode

De stijg ng van het áanta soorten dai kenmer-

k€nd is voor stÍomend waleí is opvallend. Dit
sluil aan bij de landelrjkê trend waaÈi deze
sooíên profiteÍen van de veóeteÍde kwaliteit
van stromênd waler, eis wat ongevijisld ook
hêt g6va is bt dê kanalên rond de Deurnschê
Peel. Bij twee sooden gaat hei waarschjnljk
Beekoever ibê en Bandhe del

bel. Dil neeml niet weg dat de sooílênsamenstêllingen en de aantallen op de kanalen de
afgelopen hrintig jaar nadílkkelijk verandeÍd
zijn Zo is de Wedêbêêktuffer momênte€l een
zseÍ agemenê soorl op het Deurnes kanaal
len{ijl in 1988 sechts enkele êxemplaÍef zjn
waargenomen en er vên vooÍ 1986 gêên waaF
nemingen bekênd zín (CLAESSENS 1989).

Conclusies
Sinds de lnventar sEliê van 1963 s de ibelên
fauna van de Peeldrastsch veranded. Zo zijn
eÍ meer soonen brjgekomen. Hel merendêêl
van deze nieuwe soorten betreft soorlen die
oprukken vanull het zuidên en soorten d 6 wei

zín n hun biotoopvoorkeuÍ
De veranderifg qua sooÍiensar.enste ing en
aanta en opde kana en laáteen posit6vêtrend
ziên. HieÍ zijn meeÍ kenmêrkende sooíen van
nig specialistsch

stromend water aanwezig en de aantellen zijn
vele malen hoger, wat dujdt op een veÍbeterde
walerkwaljieit. Dê achteÍuigang van de kên
me*ende sooden van veengebleden s zorgeik. Hêt vefdwjnên van soorlef a s l-loogveen
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glanslibêl en Speerwaterjutrer laat zien dat de
kwaliteit van hel vêengebied over de laatsie
veeÍtis jaar duidelik is verslechtsÍd Opvallênd
s dal dêze soorten n 1988 ook a niet meef
konden wordên aangetrcffen. H6l vêrdwlnen
van gesch ki leeigebed in dê Deurnsche peel
voor deze kênnrerkende sooden h€êft ergens
tussen 1963 en 1984 pbatsgevonden Trjdens
de inventárisaliê van 2002/2003 bl6ek dat eÍ
niet nog meer kenmerkênde soorlen ztn veÊ
dwenen, rnaar gedLrÍendê deze periode is wel
een aantê kênmeftende soodên voor hoogvenên waarondeí de Zwarte he de be , stêrk
achteÍu tgegaan. De achlêrLritgang van deze

soorlen láat zi€n dal de achteruilgeng van de
kaÍakteristieke libêllenfauna van hoogvenen in
de Deurnschê Pêel nog sleeds niêt is gestopl.

Vanai 1997

zjn diveÍsê herctelrnaatregelen

genomen ten bêhoeve van hoogvesnherstel n
de [4ariapee en de Deurnschê Peel. lnm dde s

kende libellen van hoogvenen hun weg weeÍ
welen le vindên naar de Deurnsche Peel.
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ef

RobeÍt Keieaar gaven nLrttige suggêstês

is de hoev€ehêid veenmossên (Sphagrr'])
en andere kenmêíkende plantensoo(en van

|tury Btnunat
D. Vlnful.tstichtu\(
l tbr\ il)6

hoogvenen. waaronder Kleine vêenbes (Oxycocrlus palustris) en Lavendelheide (Á.)dmneda polifolia), loegenomen (BossENBRoEK el
a/., 2005) Laten we hopên dai ook de kenmeÍ
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was neilher iolnd in 1988 nor in 20022003
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specres are mány nó.-speciallsts. vagEnts
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