
Tureluurs te kieken, waarvan het manne
tje zich vermeit met baltsende manoeuvres 
(fig. 3). 
Al gauw laat ik de vogels zichzelf foto
graferen, door ze op hun wandeling langs 
't slibstrandje op daar uitgezette, onschul
dig uitziende, stapcontacten te laten trap
pen, De mislukkingen zijn vele, maar toch 
krijg ik hiermee waardevolle opnamen, 
o,a. van Zwarte ruiter (winterkleed, fig, 
4), Bontbekplevier (fig. 5), Bonte strand-
loper. 
In de Kistersinlaag liggen een paar brok
kelige kleine billen, net verwarde stukken 
derrie. Daarop broeden jaar op jaar enige 
paren Grote sterns en verder wat Kok
meeuwen en Visdiefjes, genoeg echter om 
de pachter van deze inlaag het raadzaam 
te doen achten, in de maanden mei en 
juni in de inlaag de wacht te houden te
gen eierrovers, die 's nachts hun slag 
denken te slaan. Daartoe bouwt hij aan 
de rand van de plas een strohut, werpt 
er enige bossen stro in, waarop hij (af en 

In het grensgebied van Noordbrabant en 
Limburg ligt in de gemeenten Horst, Se-
venum en Deurne, ter weerszijden van de 
weg van Griendtsveen naar Helenaveen, 
een weliswaar grotendeels afgegraven, 
maar nog onontgonnen vcencomplex, dat 
thans voor een belangrijk deel door de 
Staat als natuurreservaat is veilig gesteld. 
Zoals uit onderzoek is gebleken is het bo
tanisch en ornithologisch van groot be
lang. Van de insektenfauna is evenwel 
nog weinig bekend. 

toe) 's nachts slaapt, geheel gekleed. Zijn 
hondje, aan de ingang van de tent, wekt 
hem door zijn geblaf, als er in de inlaag 
iets loos is. Ik heb de man nooit gevraagd, 
of hij wel eens actief tegen eierrovers heeft 
moeten optreden. Mogelijk, dat deze zich 
lieten weerhouden door de wetenschap, 
dat er in dat strooien kot werd of kon 
v/orden gewaakt. Zonder dat hier enige 
rprake is van dood of leven, zouden we 
de uitdrukking kunnen lanceren: „Een do
de kat is een schrik voor de muizen". 
Vóórdat de strohut, als elk jaar het geval 
was, afgebroken werd, kreeg ik er een 
nooic foto van een nest met jongen van 
de Witte kwiks^aart met de oude er bij, 
Tn de dikke, luchtige wand had een kwik-
staartjespaar zijn nestje gebouwd. De op
gegroeide jongen kreeg ik later voor de 
lens (fig, 6), En alsof het dat jaar niet 
op kon, vond ik in de bosjes en struikjes 
op het boerderijtje achter de dijk het nestje 
van een Kneutje, dat zich zonder veel 
moeite liet fotograferen. 

In dit artikel wordt een kort faunistisch 
verslag gegeven en een zoögeografische 
analyse van hoogveenlibellen in dit Peel
gebied, Het systematisch onderzoek van 
dit gebied werd verricht door de staf van 
het R.I.V.O.N. (Bilthoven) van 12-17 juli 
1963. Oecologische en ethologischc waar
nemingen en het onderzoek over larvale 
stadia zullen elders worden gepubliceerd. 
Tot heden zijn mij geen faunistische ge
gevens uit dit gebied bekend geworden. 
De faunistische gegevens over Somato-
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Fig. 1. Het veenmeertje in het Mariaveen. Foto W. Wermenbol. 

chlora arctica en Leucorrhinia pectoralis 
van deze streek werden reeds eerder ge
publiceerd (Kiauta 1963a, b ) . 
Op drie verschillende vindplaatsen: Drie
honderd Bunders, Mariaveen en Liesselse 
Peel, werd materiaal verzameld, dat onge
veer 600 volwassen dieren omvatte, be
horende tot 18 soorten, alsmede 70 larven 
behorende tot 8 soorten. Eén soort (Aesh-
na viridis) werd slechts als larve verza
meld. Het geprepareerde materiaal wordt 
voorlopig bewaard in de collectie van het 
R.I.V.O.N. Het zal na het onderzoek 
worden gedeponeerd in het Rijksmuseum 

van Natuurlijke Historie te Leiden, 
In de tabel wordt een lijst van de ver
zamelde soorten gegeven met hun vind
plaatsen. Bijna 30 % van het aantal soor
ten dat autochthoon in Nederland voor
komt is tot nu toe in dit Peelgebied aan
getroffen. 
De nomenclatuur is die, gebruikt door St. 
Quentin (1959a) in de catalogus faunae 
Austriae, met uitzondering van de genus-
naam Agrion die door Coenagrion werd 
vervangen. 
Enige soorten zijn strikt gebonden aan 
bepaalde biotopen. Er valt een duidelijke 
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No. Soorten Vindplaats 

Driehonderd Mariaveen Liesselse 
Bunders Peel 

1 Lestes sponsa (Hansem. 1823) 
2 Platycnemis pennipes (Pali. 1771) 
3 Coenagrion hastulatum (Charp. 1825) 
4 Coenagrion puella (L. 1758) 
5 Coenagrion pulchellum (v.d. Lind. 1825) 
6 Erythromma na jas (Hansem. 1823) 
7 Enallagma cyathigerum (Charp. 1840) 
8 Ischnura elegans (v.d. Lind. 1823) 
9 Brachytron pratense (Müll. 1764) 

10 Aeshna grandis (L. 1758) 
11 Aeshna viridis (Eversm. 1836) 
12 Anax imperator (Leach 1815) 
13 Somatochlora arctica (Zett. 1840) 
14 Somatochlora metallica (v.d. Lind. 1825) 
15 Libellula quadrimaculata (L. 1758) 
16 Orthetrttm cancellatum (L. 1758) 
17 Sympetrum danae (Sulz. 1776) 
18 Leucorrhinia pectoralis (Charp, 1825) 
19 Leucorrhinia rubicunda (L. 1758) 

+ 

binding te constateren van Aeshna viridis 
aan de rijke vegetatie van Krabbescheer 
{Stratiotes aloides) in de kanalen van het 
gebied Driehonderd Bunders. De libel de
poneert haar eieren uitsluitend op 5^ra-
tiotes. 
Erythromma najas vliegt boven grote vrije 
wateroppervlakten of boven watervlakten 
met slechts zeer weinig planten. Deze 
soort ontbreekt boven het water in het 
hoogveen ofschoon dit water vaak grote 
plantenvrije oppervlakten vormt. 

In het algemeen is de faunistische samen
stelling van juffers en libellen in de Peel 
typisch voor de Nederlandse en Noord-
duitse hoogvenen. Naast 14 ubiquisten 
werden tot heden vier typisch tyrfofiele 
(hoogveenminnende) soorten en één ech
te tyrfobionte (alleen in hoogveen leven
de) soort aangetroffen. Er werd hier geen 
enkele rheofiele (voorkeur voor stromend 
water vertonende) soort gevonden, 
Met betrekking tot de hoogvenen is de 
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+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
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+ 
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+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ + 
+ 

+ 
+ 
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+ 
+ 
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samenstelling van de fauna als volgt 

Ubiquisten (74 %) 
Lestes sponsa 
Platycnemis pennipes 
Coenagrion puella 
Coenagrion pulchellum 
Erythromma najas 
Enallagma cyathigerum 
Ischnura elegans 
Brachytron pratense 
Aeshna grandis 
Aeshna viridis 
Anax imperator 
Somatochlora metallica 
Libellula quadrimaculata 
Orthetrum cancellatum 

Tyrfofiele soorten (21%) 
Coenagrion hastulatum 
Sympetrum danae 
Leucorrhinia pectoralis 
Leucorrhinia rubicunda 

Tyrfobionte soorten (5 %) 
Somatochlora arctica 
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Fig, 2. Het grote oligotrofe veenmeer in het Mariaveen. Foto W. Wermenbol. 

Onder de ubiquisten werden 6 soorten 
alleen gevonden vliegend boven de kana
len of niet ver daar vandaan: Platycnemis 
pennipes, Erythromma najas, Ischnura 
elegans, Brachytron pratense, Aeshna viri
dis (larven uitsluitend in de kanalen) en 
Somatochlora metallica. 
Jurzitza (1962) bestudeerde de fauna van 
twee hoogvenen in het noordelijke deel 
van het Zwarte Woud bij Kaltenbronn. 
Deze hoogvenen verschillen niet veel van 
de hoogvenen in het Peelgebied. 
Er is alleen een hoogteverschil. De hoog
venen in het Zwarte Woud liggen op 
een hoogte van 909-990 m, die van de 

Peel liggen 20-30 m boven zee. Onder de 
18 vermelde soorten (één soort is niet 
autochthoon en twee soorten zijn rheofiel) 
vond Jurzitza ongeveer 53 % ubiquisten, 
27 % tyrfofiele en 20 % tyrfobionte soor
ten, Het hoge percentage tyrfobionte 
soorten is zonder twijfel terug te voeren 
op de hoogte van de vindplaats. 
Volgens St. Quentin (1959b) bestaat de 
Europese Odonata-fauna uit twee zoögeo
grafische componenten: 1° de soorten die 
zich in het pre-glaciaal langs de Middel
landse Zee terug trokken en 2° de post-
glaciale Eurosiberische soorten. Tot de 
eerste groep behoren de volgende 6 soor-
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ten vermeld voor het Peelgebied (ca. 3 1 % trum danae zijn holarctische soorten. Coe-
van de bekende soorten). Coenagrion pu- nagrion hastulatum, Aeshna grandis, So-
ella, Coenagrion pulchellum, Ischnura e/e- matochlora arctica en 5. metallica, die 
^ans, Brachytron pratense, Anax impera- geen holarctische verspreiding hebben, be-
tor, Orthetrum cancellatum. horen tot genera die hun voornaamste 
Alle r.ndere soorten (ca, 6 9 % ) zijn fau- verspreidingsgebied vinden in Noord-
na-elementen van het Eurosiberische ge- Amerika, 
bied. Onder deze soorten nemen Platy- Jurzitza (l.c.) vermeldde voor de hoogve-
cnemis pennipes en Erythromma najas een nen in het Zwarte Woud 22 % mediter-
tussenpositie in. Ofschoon het Eurosiberi- rane en 78 % Eurosiberische soorten. Dit 
sche elementen zijn, hebben ze een grote percentage is overeenkomstig het hogere 
verspreiding in het Middellandse-Zeege- aantal hoogveensoorten, dat uit die streek 
bied. Lestes sponsa, Enallagma cyathige- bekend is geworden. 
rum, Libellula quadrimaculata en Sympe- Ofschoon ongetwijfeld de Peelfauna nog 

Fig. 3. Veenkanaal in de Liesselse Peel met plaatselijk stromend water, enige vind
plaats van Platycnemis pennipes in het Peelgebied. Op de achtergrond turfwinning. 
Op deze plaats werd Somatochlora arctica verzameld. Waarschijnlijk verloopt de 
levenscyclus voor een deel in dit kanaal, doch larven werden tot heden niet gevonden. 
Foto W. Wermenbol. 
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niet geheel bekend is, kan reeds gezegd 
worden, dat deze fauna een typisch voor
beeld is van de hoogveenfauna op de 
breedte waarop Nederland is gelegen. Bo
vendien vormt het Peelgebied een van de 

Het Speulderbos is een ongeveer 980 ha 
grote boswachterij van het Staatsbosbe
heer, gelegen in de driehoek Garderen-
Putten-Ermelo. Op de topografische kaar
ten 1 : 25.000 treft men het aan op de 
kaartbladen 26H en 32F. 
In 1959 werd een vegetatiekartering van 
dit uiterst interessante bosgebied uitge
voerd. waaruit mede een zekere statisti
sche samenhang van diverse vegetaties 
met bepaalde bodemeenheden naar voren 
kwam. 
Het Speulderbos bestaat ongeveer voor 
50 % uit loofhoutbebossingen en voor 
50 % uit diverse naaldhoutopstanden. Uit 
natuurwetenschappelijk en landschappelijk 
oogpunt zijn vooral de loofbossen van zeer 
grote waarde. Bij de kartering zijn een 
aantal verschillende soorten opstanden 
onderscheiden nl, 
Grove-dennenbossen {Pinus sylvestris); 

vijf tot nu toe uit Nederland bekend ge
worden vindplaatsen van de zeldzame li
bel Somatochlora arctica. Daarom is het 
de moeite waard speciale aandacht te vra
gen voor de oecologie van dit gebied, 

Larixbossen (Larix decidua en Larix lep-
tolepis); 

Sparrenbossen {Pseudotsuga, Picea enz,); 
Eikenhakhout (Quercus robur); 
Eiken-„boombos" (vnl. Quercus petraea 

en Quercus roèur); 
Beuken-,,boombos" {Fagus sylvatica); 
Beuken-,,stakenbos (Fagus sylvatica); 
Diverse, met andere houtsoorten; 
Kaalkapterreinen. 
De namen van de eerste vier spreken voor 
zichzelf. De „boombossen" omvatten alle 
„spontaan" opgaande loofbossen. De bo
men staan er niet netjes op rijen, maar 
schots en scheef door elkaar. Ook de leef
tijd van de bomen is zeer verschillend; 
meestal zijn ze ouder dan 100 jaar. Vaak 
zijn het kromme en knoestige bomen, waar
schijnlijk een gevolg van een negatieve 
selectie op de goede bomen gedurende 
eeuwenlange kap van het beste hout. Het 
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