Inventarisatie broedvogels, dagvlinders
en libellen in de Oostelijke Vechtplassen

Voor de Vereniging Natuurmonumenten zijn in het voorjaar
en de zomer van 2014 broedvogels, dagvlinders, libellen en
sprinkhanen geïnventariseerd in delen van de Oostelijke
Vechtplassen in de provincie Utrecht.
Er zijn gegevens verzameld over de verspreiding en talrijkheid van een aantal belangrijke soorten. Natuurmonumenten gebruikt de gegevens voor de kwaliteitsbepaling van de
terreinen in het kader van de Subsidieregeling Natuur &
Landschap (SNL). Daarnaast dienen de gegevens voor de
evaluatie van in voorgaande jaren uitgevoerde natuurontwikkelings- en herstelprojecten.
Tijdens de kartering zijn 16 soorten aangetroffen die kwalificerend zijn voor de SNL-pakketten (8 broedvogels, 3 dagvlinders, 4 libellen en 1 sprinkhaan). Daarnaast zijn o.a. elf
soorten van de Rode Lijst en de Habitatrichtlijn waargenomen. De inventarisaties zijn lopend en vanuit een motorboot en kano uitgevoerd.
De broedvogelkartering heeft conform de BMP-B methodiek plaats gevonden. De gebieden die zijn onderzocht op
broedvogels herbergen elk territoria van vier tot vijf SNLsoorten, waaronder de zeer zeldzame Grote Karekiet
(Wijde Blik en de Drecht). Verder zijn in alle drie de gebieden meerdere territoria aangetroffen van Kleine karekiet en
Rietgors.
De dagvlinderinventarisatie is conform de SNL-methode
uitgevoerd. Er is voor twee beheertypen (N06.01 veenmosrietland en moerasheide en N10.02 vochtig hooiland) een
analyse uitgevoerd. Het Hol en de Tienhovense Plassen
blijken beide belangrijke vlindergebieden te zijn. In beide
gebieden vlogen SNL-soorten, waaronder de zeer zeldzame Zilveren maan (het Hol).
Ook de libelleninventarisatie is conform de SNL-methode
uitgevoerd. Het Hol spande de kroon: met 18 soorten,
waarvan 4 SNL-soorten (o.a. Bruine korenbout en Gevlekte
witsnuit) is het een zeer belangrijk gebied binnen de Oostelijke Vechtplassen.
A&W heeft enkele aanbevelingen gedaan voor vervolgmonitoring en beheer, met name t.a.v. de Zilveren maan en de
Grote karekiet.
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