Samenvatting
Staatsbosbeheer besteedt ieder jaar van een deel van zijn gebieden de monitoring
van de flora en fauna volgens het SNL-protocol uit. Hiervoor heeft Staatsbosbeheer
een raamovereenkomst gesloten met tien partijen. Voor 2017 is de
insectenmonitoring van deelgebied Hooghalerveld (DrP2-1) uitgevoerd door De
Vlinderstichting.
Het onderzoeksgebied bestaat uit de beheerseenheid Hart van Drenthe
(voormalige boswachterijen Hooghalen, Grolloo en Schoonloo) en deelgebied De
Velden en telt 941 hectare. Het is door De Vlinderstichting onderzocht op
dagvlinders, libellen en sprinkhanen. Hiervoor zijn 71 veldbezoeken gebracht. De
vereiste dekking is bijna behaald: 88,9% van de hectarehokken is minimaal 2x
bezocht.
In het onderzoeksgebied werden in totaal 29 soorten dagvlinders waargenomen.
De gevonden soorten en aantallen komen goed overeen met wat verwacht mag
worden op grond van het type habitat. Er zijn enkele soorten bij die in Nederland
zeer zeldzaam zijn.
Er werden 39 soorten libellen waargenomen. De soorten en aantallen komen
overeen met wat verwacht mag worden in dit type habitat. Ook hier zijn enkele
soorten bij die in Nederland zeer zeldzaam zijn, waarvan de zeldzame
hoogveenglanslibel dit jaar voor het eerst in het onderzoeksgebied is
waargenomen.
Er werden 14 soorten sprinkhanen waargenomen. Van de sprinkhanen zijn in de
desbetreffende beheertypen, en vaak ook in de andere beheerypen, in ieder geval
alle SNL-soorten gekarteerd. Overige soorten zijn gekarteerd voor zover de kennis
en de tijd van de veldmedewerker reikte. De soortenlijst kan daarom niet worden
beschouwd als een complete lijst van sprinkhaansoorten in het onderzoeksgebied.
Om diverse redenen zijn enkele soorten waarschijnlijk of mogelijk onderschat in
deze inventarisatie: oranjetipje, groentje en glassnijder (vroege voorjaarssoorten),
venglazenmaker en noordse glazenmaker (nazomersoorten), bruine winterjuffer en
noordse winterjuffer (vliegtijd vooral buiten de inventarisatieperiode) en
venwitsnuitlibel en noordse witsnuitlibel (alleen onderschat bij vennen die in de
eerste ronde niet bezocht zijn).

De veenbesparelmoervlinder is één van de zeer zeldzame soorten die aangetroffen is (foto: René
Manger)
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