Uit de gebieden van Staatsbosbeheer

Wintervondsten
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en kleur verliezen kan een dieDeze populatie is waarschijnlijk de
hard ook bijvoorbeeld op zoek gaan naar Zeggekorfslak. Tijdens
grootste van de soort in de provincie Groningen.
een gerichte zoekactie in februari en maart 2013 heeft boswachter
Groentje (Callophrys rubi) is drie keer gezien - het is een lastig waar
Leon Luijten een nieuwe populatie van de Zeggekorfslak (Vertigo
te nemen soort; Oranjetipje (Anthocharis cardamines) slechts twee
moulinsiana) in de provincie Groningen ontdekt langs de oevers
keer. Oranjetipjes zijn gemist door een vervroegde vliegtijd als
van het Schildmeer. De minuscule slakjes zaten uitsluitend op
gevolg van het uitzonderlijk vroege voorjaar in 2014.
Oeverzegge (Carex riparia) langs de waterlijn.
De meest zeldzame vlindersoort in Westerwolde is Veenbesblauwtje
(Plebejus optilete). Het komt hier op één locatie voor, de enige vliegSNL-monitoring van dagvlinders in Westerwolde
plaats in Nederland naast het Dwingelderveld. Het leefgebied
Binnen de eigendommen van Staatsbosbeheer in Westerwolde,
behoort tot een beheertype waarvoor geen dagvlinders of sprinkZuidoost Groningen, is een totale oppervlakte van 880 ha gesehanen als doelsoort zijn aangewezen en dat daarom niet in deze
lecteerd voor de ‘SNL-monitoring’ van dagvlinders en sprinkmonitoring is meegenomen. In het rapport is echter toch een overhanen in 2014 (SNL = Subsidieregeling Natuur en Landschap).
zicht van tellingen vanaf 2008 opgenomen.
Tijdens het veldwerk heeft Michiel van Kerkvoorde (Buro Bakker)
Sprinkhanen in Westerwolde
hier een Bosrandparelmoervlinder (Argynnis adippe) waargenoMoerassprinkhaan (Stethophyma grossum) is op verspreid liggende
men. De dichtstbijzijnde populaties van deze soort bevinden
locaties in het onderzoeksgebied waargenomen: zowel in beheerzich op zo’n 300 kilometer afstand in de Harz en de Ardennen.
type nat schraalland waar de soort doelsoort is als ook in vochtig
Heel zelden, hooguit eens in de twee jaar, wordt Bosrandparelhooiland en kruiden- en faunarijk grasland, waarvoor de soort geen
moervlinder in ons land gezien. Sensationeel voor vlinderliefhebdoelsoort is. In de vochtige heide is Moerassprinkhaan ook SNL
bers – echter, in de subsidieregeling heeft de soort geen status.
doelsoort, maar daar is hij niét gevonden. Heidesabelsprinkhaan
Voor de monitoring was het vinden van SNL-kwaliteits- of doel(Metrioptera brachyptera) is doelsoort voor vochtige heide en is
soorten – die zijn gekoppeld aan beheertypen – en Rode lijstwaargenomen in de vochtige én droge heideterreinen van o.a. Ter
soorten belangrijker: daarvan zijn 25 soorten dagvlinders en
Borg. Schavertje (Stenobothrus stigmaticus) is in hoge dichtheden
12 soorten sprinkhanen gevonden. Staatsbosbeheer koos ervoor
waargenomen in enkele graslanden, voornamelijk van het beheerlibellen apart te laten onderzoeken vanwege hun andere ruimtetype droog schraal grasland. Schavertje is hier geen doelsoort.
gebruik. Het komt in de resultaten van deze monitoring duidelijk
In de droge heide, waarvoor Schavertje wel doelsoort is, is hij juist
naar voren dat dagvlinders en sprinkhanen over grenzen van
niét aanwezig .
beheertypen heen springen en vliegen. Het is dus handig – effiDe bijdragen zijn verzameld en geschreven door: Bureau Bio-redactie, drs. Moniek J.Nooren,
Centrumlaan 10, 6869 VE Heveadorp, e-mailadres: M.Nooren@inter.NL.net
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