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Insecten

• Ongeveer 27.000 diersoorten in Nederland

• Waarvan ongeveer 20.000 insecten

• Ook ongeveer 2.000 soorten spinachtigen en 
idem voor aaltjes



Wel en wee van 
insecten?



Wat weten we van insecten in 
laagveenmoerassen?

Van veel soortgroepen 
vrijwel niets. 



Verlanding petgaten



Aanwezige insectengroepen 
in aquatische systemen

Review: Choudhary & Ahi (2015)

• Collembola - springstaarten (springs and spring ponds). 
• Ephemeroptera - eendagsvliegen (lakes and streams). 
• Odonata - libellen (lakes and streams). 
• Plecoptera - steenvliegen (streams). 
• Hemiptera - halfvleugeligen (lake and stream margin). 
• Neuroptera/Megaloptera – netvleugeligen (mainly streams). 
• Trichoptera - schietmotten (lakes and streams). 
• Lepidoptera – dagvlinders en nachtvlinders (aquatic catterpillar). 
• Coleoptera - kevers (lakes and streams). 
• Hymenoptera –vliesvleugelen (terrestrial, parasitic on aquatic insects). 
• Diptera - vliegen (all aquatic habitats).

M. Vuijlst, Wikipedia



Waterfase
Watertraps:
(Judd, 1948)
• Ephemeroptera
• Odonata
• Trichoptera
• Lepidoptera
• Diptera
• Hymenoptera



Krabbenscheer
Onderzoek met netten 
en vallen: Suutari (2009)
• Diptera
• Ephemeroptera
• Odonata
• Lepidoptera
• Trichoptera
• Megaloptera
• Heteroptera
• Coleoptera



Rietvegetatie
Review: Valkama
et al., 2008
• Coleoptera
• Lepidoptera
• Hymenoptera
• Homoptera
• Trichoptera
• Diptera
• Heteroptera
• Collembola



Moerasbos

• PM



Inventarisatie ongewervelden op 50 lokaties in 
twee laagveenregio’s (1992)

Lammertsma et al., 2004: Moerasvogels op peil. Deelrapport 4 van Alterra: 
Voedselsituatie voor insectenetende moerasvogels

• Spinnen

• Kevers

• Vliegen en muggen

• Vliesvleugeligen

Aantallen beesten



Lammertsma et al., 2004: Voedselsituatie 
voor insectenetende moerasvogels



Rode lijsten van insecten

• Bijen

• Dagvlinders

• Haften

• Kokerjuffers

• Libellen

• Sprinkhanen en krekels

• Steenvliegen
EIS-Nederland



Libellen van laagveenmoeras



Libellen

Tim Termaat



Libellen





Vlinders in laagveenregio



Laagveenvlinders

• Rode vuurvlinder (1946)

• Moerasparelmoervlinder (1984 )

• Grote vuurvlinder

• Zilveren maan



Grote vuurvlinder



Zilveren maan



Moerasgoudvenstertje



Moeras-w-uil
Bas van de 
Meulengraaf



Haft: Caenis robusta

• ateren

Gegevens en kaartje van EIS-
Nederland via Daan Drukker Dick Belgers



Conclusie

• Weinig ecologisch onderzoek naar insecten in 
laagvenen

• Deels naar biodiversiteit, meer of minder soorten

• Deels naar vlinders of libellen, vooral tellingen en 
verspreiding

• Weinig review beschikbaar voor beheer



Er zijn uitzonderingen 

Groene glazenmaker Grote vuurvlinder



Gestart in 2017: boerensloottelling

Werkwijze

• Laagveensloten bij 
boeren onderzoeken 
op aanwezigheid van 
krabbenscheer en 
groene glazen-

maker.

Doel 

• Kijken of pakketten 
van agrarisch 
natuurbeheer 
resultaten opleveren.

(baggeren, ecologisch schonen 
of ecologisch schonen met 
krabbenscheer)



Boeren-sloot-telling met vrijwilligers
Vaste route
Minimaal 100m lang
Eind juli - augustus
3 x lopen
Alleen bij mooi weer
•Groene glazenmaker
•Krabbenscheer
•Argusvlinder



Groene glazenmaker

• Geen harde 
onderzoeksresultaten 
over ecologie

• Meer kennis over de 
verspreiding, nu zo’n 

80 – 90 telroutes

• Vaststellen effecten van 
maatregelen

• Meer kennis over het 
gedrag: wanneer zitten 
volwassen dieren waar 
en waarom
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