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De libellen van vijf laagveen 
Tieneke de Groot 

Eenieder die enigszins bekend is met 
libellen kan vermoeden dat de grote laag-
veenmoerassen in Nederland een bij uit
stek geschikt biotoop vormen voor deze 
van water afhankelijke insecten. Is dit 
echter ook het geval? In de afgelopen 
jaren zijn vijf grote laagveengebieden van 
de Vereniging Natuurmonumenten 
grondig geïnventariseerd op het voorko
men van libellen. In dit artikel komen de 
gevonden verschillen aan bod tussen de 
libellenfauna van deze moerassen, de 
mogelijke oorzaken daarvan en het 
belang van de Nederlandse laagveenlibel-
len in West-Europees verband. 

Van 1995 tot en met 1997 zijn de grote 
laagveenmoerassen van de Vereniging 
Natuurmonumenten op libellen geïnven
tariseerd, te weten de Vechtplassen 
(1995), De Wieden (1996), de Botshol, 
het Naardermeer en de Nieuwkoopse 
Plassen (1997) als laatste (fig. 1; de Groot, 
1995, 1997a, 1997b; zie kader 1 voor 
historie libellen sinds het begin van deze 
eeuw). Historisch, landschappelijk en qua 
agrarisch gebruik zijn er veel overeenkom
sten tussen deze gebieden. Er is intensief 
ontgonnen en verveend, waarbij dat laat
ste onder andere geleid heefi: tot het ont
staan van grote plassen. Het Naardermeer 
is het buitenbeentje van deze lijst. Dit is 
een uit de ijstijd stammend natuurlijk 
meer waar na mislukte inpolderings
pogingen rond 1630 en 1880 het gebied 
weer teruggegeven is aan de natuur. In de 
vijf moerasgebieden zijn veel successiesta
dia vertegenwoordigd: van open water via 
verlandingsstadia als rietkragen en rietvel
den, drijfiiillen, krabbenscheervelden, tril
veen en blauwgrasland, naar moerasbos. 

Hoe tel je libellen? 
Tot voor kort was er weinig ervaring 
opgedaan met grootschalige inventarisa
ties van de libellenfauna. Gangbaar is om 
de rondvliegende imago's, de volwassen 
libellen, te inventariseren. Dit gebeurt 
minimaal eenmaal per maand op een 

mooie, zonnige dag, in de periode mei tot 
en met augustus. Het regelmatig langs de 
oevers tellen van larvenhuidjes (overblijf
selen van de vervelling van de, onder 
water levende, larf tot libel) geeft meer 
informatie over voortplantingssucces. 
Deze methode is echter erg tijdrovend, 
zeker als er veel oever voorhanden is. 

Een standaard-inventarisatiemetho
diek lag nog niet kant en klaar in 1995. 
Het lag voor de hand te kiezen voor het 
tellen van lijntransecten langs wateren 
waar libellen te verwachten waren op 
basis van recente vegetatiekartering-
gegevens. Dit was echter niet altijd uit
voerbaar. Grote delen van de gebieden 
moesten namelijk varend geïnventariseerd 
worden. Transecten vanuit een kano of 
roeiboot uitzetten brengt geheel eigen 
problemen met zich mee. 

Uiteindelijk is er een mengsel ont
staan van vaste en spontane tellingen van 
50 meter trajecten, langs zowel oevers als 
beschutte ruigteplekken, tezamen met 
losse waarnemingen. Daarnaast werden 

steekproefsgewijs oevers afgespeurd op 
larvenhuidjes om duidelijkheid te krijgen 
over voortplantingssucces. Deze metho
des samen bleken de minst tijdrovende 
manier te zijn om een beeld te krijgen 
van de gebiedseigen bewoners en de 
grootte van populaties van juist de 
kritische soorten. ' 

Libellen als indicatoren 
De laagveenlibellenfauna kan ingedeeld 
worden in kritische en minder kritische 
soorten. De kritische soorten zijn de voor 
het natuurbeheer belangrijke indicator
soorten. De imago's van deze soorten zijn 
graadmeters voor de omgevingskwaliteit, 
waarbij territoriaal en voortplantings
gedrag aanwijzingen geven voor de 
geschiktheid van het water voor de lar
ven. De larven zijn indicatoren voor het 
waterbiotoop (waterkwaliteit, water- en 
oevervegetatie). 

In dit artikel zijn de indicatorsoorten 
onderverdeeld in specialisten en karakte
ristieke soorten (tabel 1). Zes libellen-
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moerassen 

Soort 

Variabele waterjuffer 

Glassnijder 

Groene glazenmaker 

Vroege glazenmaker 

Smaragdlibel 

Bruine korenbout 

Gevlekte witsnuitlibel 

Biotoop Nederland 

optimaal in laagveen 

optimaal in laagveen 

alleen bij krabbenscheer 

optimaal in laagveen 

optimaal in laagveen en 

mesotrofe vennen 

optimaal in laagveen en 

rivierengebied 

optimaal in laagveen 

Ned 
nb 

3 
2 

3 

nb 

3 

2 

Duit 

nb 

3 
1 
3 

nb 

3 

2 

Fr 
nb 

nb 

-
nb 

nb 

nb 

2 

GB 
nb 

1 

-
1 

nb 

2 

-

VI 
1 
1 

-
1 

nb 

1 

0 

soorten zijn karakteristiek voor laagveen-
moerassen; hiervan staan er vier op de 
Rode Lijst (Wasscher, 1999). Hoewel 
minder kritisch dan de andere karakteris
tieke soorten zijn hier de Variabele water-
jufFer {Coenagrionpulchellurri) en de 
Smaragdlibel (Cordulia aenea) binnen het 
laagveen ook als indicatorsoorten 
beschouwd. Afwezigheid van deze soor
ten in een laagveenbiotoop betekent 
meestal dat andere indicatorsoorten ook 
afwezig zullen zijn. De op de Rode Lijst 
als bedreigd geldende Groene glazenma
ker {Aeshna viridis) is de enige die in de 
groep van laagveenspecialisten valt. Deze 
libel komt alleen voor bij goed ontwik
kelde verlandingsvegetaties waarin Krab
benscheer {Stratiotes aloides) domineert. 
Dit vegetatietype wordt zelden buiten het 
laagveen aangetroffen. 

De overige soorten zijn libellen die 
meestal een bredere en minder kritische 
biotoopkeus hebben en daarmee niet als 
indicatorsoorten kunnen dienen. 

Interpretatie gegevens 
In elk gebied zijn de aangetroffen soorten 
ingedeeld in zwervers en zich voortplan
tende soorten (indicatorsoorten en ove
rige libellen). Dit artikel gaat alleen in op 
indicatorsoorten die zich succesvol kun
nen voortplanten. Deze soorten worden 
vaste bewoners genoemd, indien ze zich 
ook daadwerkelijk hebben voortgeplant. 
In dat laatste geval zijn er larvenhuidjes of 
pas uitgeslopen individuen gezien, of zeer 
hoge aantallen van een soort in een 
geschikt biotoop. 

Tabel 1. De Rode Lijst status van de 

indicatorsoorten in West-Europa. 

Bron: De Knijf & Anselin (1996). 

Legenda: 

Ned = Nederland; 

Duit = Duitsland; 

Fr = Frankrijk; 

GB = Groot-Brittannië; 

VI = Vlaanderen; 

nb = niet bedreigd; 

0 = uitgestorven; 

1 = ernstig bedreigd; 

2 = bedreigd; 

3 = kwetsbaar; 

- = niet inheems. 

De libellenbevolking sinds 1900 

De libellenbevolking in de laagveenmoerassen heeft 

sinds het begin van deze eeuw een aantal klappen te 

verduren gekregen. De 'geweldige zwermen' van 

'teere juffertjes' die Lieftinck (1924) beschreef kom je 

nu zelden nog tegen. Ook de soortenrijkdom is ver

minderd. Een soort als de Donkere waterjuffer 

{Coenagrion armatum) is sinds de vijftiger jaren 

geheel verdwenen uit het laagveen en daarmee uit 

Nederland. Belangrijke oorzaken van de achteruit

gang bij libellen in dit biotoop zijn de verslechtering 

van de waterkwaliteit en de verandering van het 

gebruik van het moeraslandschap. Ingrepen als klein

schalige vervening, maaien, het oogsten van riet en 

krabbenscheer en het kappen van hout waren voor 

libellen meestal niet nadelig. Plaatselijk veranderden 

de omstandigheden weliswaar niet altijd ten goede 

(krabbenscheeroogst), maar in het totale gebied ble

ven alle successiestadia van open water tot moeras

bos aanwezig, waardoor het voortbestaan van zowel 

geschikt water- als landbiotoop verzekerd was. 

Om de gebieden te vergelijken zijn 
de maximum-dagaantallen per soort 
bekeken (tabel 2). Deze getallen lenen 
zich redelijk voor een kwaliteitsvergelij
king, omdat een bezoekronde meestal 
een gebied van gelijke grootte bestreek 
met een gelijke tijdsduur onder vergelijk
bare weersomstandigheden. 

Bij de interpretatie is rekening 
gehouden met de weersinvloeden. Het 
jaar 1995, waarin de Vechtplassen zijn 
geïnventariseerd, was vooral voor de 
voorzomerlibellen gunstiger dan 1996 en 
1997. De overige tellingresultaten zijn 
nauwelijks vertekend door de weers
omstandigheden. 

De indicatorlibellen in de 
vijf gebieden 
Uit de inventarisatie blijkt dat vier indi
catorsoorten zich in elk van de genoemde 
terreinen voortplanten. Dit zijn de Varia
bele waterjuffer, de Smaragdlibel, de 
Glassnijder (Brachytron pratensè) en de 
Vroege glazenmaker {Aeshna isosceles) 
(tabel 2). Opvallend zijn de hoge aantal
len Glassnijders in De Wieden. Bij de 
Vroege glazenmaker springt het maxi-
mumdagaantal in de Vechtplassen er uit. 
Waarschijnlijk is dit mede te danken aan 
het versneld uitsluipen van een deel van 
de larvenpopulatie door de warme 
omstandigheden in dat jaar. In Botshol 
werden op de trajecten in de rietlanden 
hoge concentraties geteld. De aantallen 
van deze soort in Nieuwkoop liggen 
daarentegen opmerkelijk laag. 
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JUFFERS 

Weidebeekjuffer 

Gewone pantserjuffer 

Houtpantserjuffer 

Lantaarntje 

Vuurjuffer 

Watersnuffel 

Azuurwaterjuffer 

Variabele waterj. 

Grote roodoogjuffer 

Kleine roodoogjuffer 

GWZENMAKERS 

Glassnijder 

Blauwe glazenmaker 

Bruine glazenmaker 

Vroege glazenmaker 

Paardenbijter 

Groene glazenmaker 

Grote keizerlibei 

Smaragdlibel 

Metaalglanslibel 

Platbuik 

Bruine korenbout 

Viervlek 

Gewone oeverlibel 

Zwarte heidelibel 

Geelvlekheidelibel 

Bloedrode heidelibel 

Steenrode heidelibel 

Gevlekte witsnuitl. 

Totaal aantal soorten 

Calopteryx splendens 

Lestessponsa 

Lestes viridis 

Ischnura elegans 

Pyrrhosoma nymphula 

Enallgma cyathigerum 

Coenagrion puella 

Coenagrion pulchellum 

Erythromma najas 

Erythromma viridulum 

Brachytron pratense 

Aeshna cyanea 

Aeshna grandis 

Aeshna isosceles 

Aeshna mixta 

Aeshna viridis 

Anax imperator 

Cordulia aenea 

Somatochlora metallica 

Libellula depressa 

Libellula fulva 

Libellula quadrimaculata 

Orthetrum cancellatum 

Sympetrum danae 

Sympetrum fiaveolum 

Sympetrum sanguineum 

Sympetrum vulgatum 

Leucorrhinia pectoralis 

Botsho 

-' 
: . . . : ' • % 

10 

62 

9 

51 

-
>600* 

110* 

** 

15 

-
23 

54 

70 

--. 
'1 

6 

-
-
-

41 

154 

1 

6 

1 

72 

-

19 

N'meer 

-
1 

10 

>200* 

124 

-
-

>400* 

>270* 

>25 

16 

2 

14 

52 

: 61 

1 

5 

29 

3 

-
1 

20 

61 

-
3 

4 

>20 

-

22 

N'koop V'plas Wieden 

-
>30 

3 

>98* 

24 

-
-

287 

172 

52 

8 

2 

16 

9 

63 

10 

3 

19 

-
-
-
7 

69 

-
9 

6 

26 

-

20 

1 

41 

52 

270 

430 

8 

1 

>576* 

>213* 

213 

14 

2 

10 

65 

106 

11 

3 

36 

1 

1 

29 

20 

176 

7 

31 

121 

66 

4# 

28 

-
27 

10 

149 

9 

1 

-
>400* 

>315* 

215 

37 

1 

118 
34 

55 

>41 

2 

112 

7 

-
36 

107 

21 

20 

6 

>45 

429 

51 

25 

Flg. 2. Verdeling van de libellensoorten 

in de vijf laagveenmoerassen. 

n Totaal aantal soorten 

H Karakteristieke laagveensoorten 

• Rode-lijstsoorten 

30 

25 

20 

15 

10 • 

Tabel 2. Dagmaxima van alle gevonden 

libellensoorten per laagveengebied. 

Legenda: 

De indicatorsoorten worden vet weergegeven; 

*= door de grote aantallen glazenmakers zijn 

deze juffers vaak onvolledig geteld; 

** = net buiten het terrein van Natuurmonu

menten waargenomen; 

# = alleen larvenhuidjes gevonden 

Ik ikl k 
Botshol Naardermeer Nieuwkoopse Vechtplassen Wieden 

: • • . Plassen 

De overige drie laagveenindicatoren 
zijn zeldzamer. Deze komen alleen in De 
Wieden en de Vechtplassen voor als vaste 
bewoner. Een uitzondering hierop is de 
Groene glazenmaker, die ook een popula
tie in de Nieuwkoopse Plassen heeft. In 
het Naardermeer is de status van deze 
Ubel onduidelijk. In 1996 is in een krab-
benscheersloot sprake geweest van voort
plantingsgedrag (1 eileggend vrouwtje), 
maar in 1997 werd tijdens de drie 
bezoekrondes aan de bewuste plek in 
totaal slechts 1 mannetje gezien. 

De Groene glazenmaker vliegt in De 
Wieden in de hoogste dichtheden. In de 
petgaten met krabbenscheervelden was de 
soort overal aanwezig, maar het waren de 
krabbenscheersloten die de meeste eileg-
gende vrouwtjes opleverden. Het maxi
mum was 6 vrouwtjes op 50 meter, met 
in een van de sloten 24 op 200 meter; dit 
is landelijk gezien een hoge dichtheid. 
De aantallen Groene glazenmakers in de 
Vechtplassen en de Nieuwkoopse Plassen 
komen overeen, maar kunnen enigszins 
vertekend zijn. In de Vechtplassen zijn 
meer krabbenscheervelden aanwezig, 
maar die werden niet alle op een dag tege
lijk geteld. 

Verrassend zijn de grote aantallen 
Gevlekte witsnuitlibellen in De Wieden. 
Deze soort vloog in één van de verlan-
dende petgaten in een maximale dicht
heid van 40 individuen per 150 meter. Er 
werden verspreid door het hele moeras
gebied individuen gezien. Mogelijk leven 
er verschillende deelpopulaties. In de 
Vechtplassen werden geen imago's gevon
den, wel echter enkele larvenhuidjes. De 
Gevlekte witsnuidibel wordt al jaren in 
zeer kleine aantallen gevonden in Het 
Hol. 

Samenvattend blijken de Vechtplas
sen en De Wieden het beste uit de bus te 
komen. Dit geldt zowel voor het totaal 
aan vaste bewoners, respectievelijk 24 en 
23 soorten, als het aandeel aan indicator
soorten daarbinnen (fig. 2). Met 1 laag-
veenspecialist en 6 karakteristieke soorten 
blijkt de libellenfauna in beide gebieden 
zeer goed ontwikkeld te zijn! 

Het voorkomen van de overige 
soorten 
Bij de algemenere soorten springen enkele 
verschillen in het oog. Zo is het merk
waardig dat de Metaalglanslibel {Soma
tochlora metallica) in De Wieden een suc
cesvolle vaste bewoner is, verspreid over 
een aantal deelgebieden, terwijl de soort 
in de Vechtplassen en in het Naardermeer 
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slechts sporadisch gezien is. In de Botshol 
en de Nieuwkoopse Plassen ontbreekt deze 
glanslibel. 

Opvallend is ook de aanwezigheid van 
de Zwarte heidelibel {Sympetrum danaè), 
een algemene soort van hoogveen en ven
nen. In De Wieden zijn van deze soort lar-
venhuidjes in een greppel in blauwgrasland 
gevonden en pas uitgeslopen dieren bij een 
sloot langs moerasheide. Behalve kleine 
populaties in dergelijke biotopen lijkt het 
er ook op dat de Zwarte heidelibel zich in 
kleine aantallen in de betere krabben-
scheersloten kan vestigen. Hier zijn 
paringswielen en territoriale mannetjes 
waargenomen. Bij de waarnemingen in de 
Vechtplassen (slechts enkele individuen) 
gaat het vermoedelijk om zwervers. 

De indicatorlibellen in de overige 
Nederlandse laagveenmoerassen 
De laatste jaren worden enkele laagveenge-
bieden in Noordwest-Overijssel, Zuidoost-
Friesland, Utrecht en Zuid-Holland fana
tiek bezocht door libellenspecialisten. Vier 
van de zeven indicatorlibellen komen vrij
wel overal voor. Slechts in enkele gebieden 
vliegen de Bruine korenbout, de Gevlekte 
witsnuitlibel en de Groene glazenmaker. In 
de Rottige Meenthe (Friesland) is in 1997 
een kleine populatie van de Gevlekte wit
snuitlibel aangetroffen. In de Reeuwijkse 
Plassen komt de Groene glazenmaker op 
sommige plaatsen in redelijk hoge dichthe
den voor. Deze libel blijkt tegenwoordig 
ook aanwezig in krabbenscheersloten in 
extensieve landbouwgebieden in Utrecht, 
Zuid-Holland (Provincie Utrecht, 1995) 
en in Groningen. 

Pas uit het larven-
huidje gekropen 

Bruine icorenbout 
(übellula fulva) 

(foto: M. Wasscher). 

In De Weerribben (Noordwest-
Overijssel) zijn alle indicatorlibellen aan
wezig, de meeste in grote aantallen. Van 
de Bruine korenbout werden in 1997 in 
één van de grachten enkele honderden 
individuen gezien (mond. med. Kees 
Mostert). De Gevlekte witsnuitlibel bleek 
in 1997 in het noorden van het gebied 
met tientallen voor te komen (mond. 
med. René Krekels). De Groene glazen
maker vliegt hier minder uitbundig dan 
in De Wieden. Hiermee is De Weerrib
ben vergelijkbaar met de Vechtplassen en 
De Wieden, qua soortenrijkdom en 

^ 

4 

cc 

'Laagveensoorten' 
kwamen vroeger ook 

elders voor 

Vier libellen worden tegenwoordig 

vaak betiteld als laagveensoorten, 

maar kwamen vroeger ook veel 

voor in mesotrofe vennen op de 

pleistocene zandgronden, in rivier

armen en grotere plassen. Het 

gaat om de Vroege glazenmaker. 

de Smaragdlibel, de Bruine koren

bout en de Gevlekte witsnuitlibel. 

Door de afname van het aantal 

vennen met matig voedselrijk 

water en daarbij behorende verlan-

dingsvegetaties hebben de Vroege 

glazenmaker en de Gevlekte wit

snuitlibel zich min of meer 'terug

getrokken' in delen van laagveen

moerassen die vergelijkbare 

omstandigheden laten zien, waar

onder helder water en een rijke 

vegetatiestructüur. 

Voor de Smaragdlibel geldt dat 

deze buiten de laagveenmoerassen 

nog wel in enkele vennen massaal 

voorkomt, maar in mindere mate 

dan in het begin van deze eeuw. 

De Bruine korenbout komt afge

zien van het laagveenbiotoop nog 

in enkele met riet omzoomde plas

sen en kanalen voor. De laagveen

moerassen kunnen worden 

beschouwd als een tijdelijke uit-

wijkplaats voor enkele libellensoor-

ten die afhankelijk zijn van matig 

voedselrijke wateren. Wanneer het 

aandeel aan matig voedselrijk 

water elders in het land stijgt, kan 

dit type water vanuit de laagveen

moerassen opnieuw bevolkt wor

den door de genoemde soorten. 

dichtheden van enkele indicatorsoorten. 
Systematisch onderzoek zou moeten uit
maken welke verschillen er zijn op het 
vlak van populatiegroottes. 

Oorzaak verschillen tussen de 
vijf gebieden 
Het aantal libellensoorten en de dichthe
den per soort zijn afhankelijk van vooral 
de waterkwaliteit en de vegetatiestructuur 
(in het water, langs de oever, op het land). 

WATERKWALITEIT 

In de vijf gebieden worden regelmatig 
waterkwaliteitsmetingen gedaan. De 
meeste libellenlarven zijn niet bestand 
tegen een chloridegehalte hoger dan 
2000 mg/l (zwak brak). Het blijkt dat de 
soortenrijkdom omgekeerd evenredig is 
met het chloridegehalte. Botshol heeft 
van oudsher licht brak water, de laatste 
jaren is het chloridegehalte minder dan 
800 mg/l. Het hogere chloridegehalte zou 
een oorzaak kunnen zijn van het ontbre
ken van hoge aantallen van de Smaragd
libel. Het totaal-fosfaatgehalte ligt laag, 
het water was in 1997 zeer helder wat een 
prachtig onderwaterzicht opleverde op de 
vele velden van Groot nimfkruid {Najas 
marina). 

In het Naardermeer was de libellen-
rijkdom het grootst in het westelijk deel, 
in de omgeving van de inlaat waar het 
water plaatselijk kraakhelder was. In het 
oostelijk deel (Bovenste Blik, doorzicht 
60 cm) vlogen aanzienlijk minder libellen. 
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Hoewel het doorzicht in de Nieuw-
koopse Plassen de laatste twee jaar verbe
tert, blijft dit nog achter bij de andere 
laagveenmoerassen. De aantallen indica
torsoorten waren in dit gebied het laagst. 

De waterkwaliteit binnen de Vecht-
plassen varieert nogal. In Het Hol 
(onderdeel van de Vechtplassen) komen 
nog kwelachtige situaties voor. Binnen de 
Vechtplassen blijkt dit terrein voor libel
len het soortenrijkst te zijn. 

In De Wieden is het doorzicht 
matig, het totaalft)sfaatgehalte is vergelijk
baar met de andere gebieden, uitgezon
derd de Botshol. Door de grote opper
vlakte van De Wieden worden echter 
sommige verlandende petgaten die ver 
weg liggen van een inlaatpunt weinig 
beïnvloed door het, slechtere, inlaatwater. 
Hier kan het water zeer helder zijn. Juist 
in deze delen (Schinkeilanden en Dwars-
gracht) komen hoge dichtheden van 
enkele libellensoorten voor. 

VEGETATIESTRUCTUUR 

O p de Groene glazenmaker na zijn libel-
len(larven) niet aan specifieke planten 
gebonden. Toch bepaalt de vegetatie voor 
een deel wel de aan- of afwezigheid van 
libellen (larven). Voor de meeste larven 
zijn water- en oeverplanten nodig om 
tussen te schuilen en te foerageren. Voor 
de imago's zijn bosranden, struikgewas of 
hoge kruiden de plekken waar beschut
ting en voedsel gezocht worden. 

In vier van de vijf laagveengebieden 
zijn recent uitgebreide vegetatiekarterin-
gen uitgevoerd (Vereniging Natuur
monumenten, 1998). Er blijken aanzien
lijke verschillen te zijn in het areaal aan 
bepaalde land- en watervegetarietypen. In 
De Wieden en de Vechtplassen is het 
aandeel aan jonge verlandingsstadia aan
zienlijk groter dan in de andere terreinen. 
Veel oevers hebben een gevarieerde vege
tatie en in het open water groeien veel 
drijvende en ondergedoken waterplanten. 
Ook is er een substantieel aandeel aan 
beschutting, deels in de vorm van bos. 

Krabbenscheerveld in 

één van de petgaten in 

de Schinl<ellanden 

(De Wieden). Dit is een 

uitstekend biotoop voor 

de Groene glazenmal<er 

(foto: M. Wasscher). 

De beide gebieden bevatten tevens de 
meeste libellensoorten en de grootste 
dichtheden van de indicatorlibellen. 

Worden de parameters waterkwaliteit 
en vegetatie met elkaar vergeleken in de 
bezochte laagveenmoerassen, dan komt 
De Wieden als beste gebied tevoor
schijn (tabel 3). Dit is vooral te danken 
aan het mozaiekachtige landschap in 
enkele delen van De Wieden. Een 
afwisseling van verlande petgaten, brede 
rietkragen langs sloten, krabbenscheer-
velden, beschutte bloemrijke rietlanden 
en blauwgraslanden bieden libellen in 
de loop van hun leven alle omstandig
heden die ze nodig hebben. 

Voor de Vechtplassen geldt het
zelfde, maar de schaalgrootte van de 
optimale biotopen voor de libellen Ugt 
hier anders. Door de waterkwaliteits-
ingrepen in enkele delen, waaronder de 
Ankeveense Plassen, is er een grote kans 
dat het geschikte areaal voor de libellen 
in de toekomst groter wordt. 

Belang laagveen voor libellen-
fauna 
De laagveenmoerassen zijn een belang
rijk biotoop voor libellen. Er vliegen 
vijf soorten van de Rode Lijst, waarvan 
er vier doelsoort zijn (Bal et al., 1995). 
Dit is een hoge score. Hiermee is het 
laagveengebied één van de drie eco-
districten in Nederland waar zich de 
meeste doelsoorten voortplanten 
(Stroo, 1997). 

Zes van de zeven karakteristieke 
laagveenlibellen en -specialisten zijn 
(vrij) zeldzaam of ontbreken in som
mige landen (tabel 1). In Vlaanderen 

hebben vier soorten zelfs de status van 
ernstig bedreigd, waaronder verrassender
wijs de Variabele waterjuffer. \ 

Twee van de zeven laagveenindicato-
ren staan vermeld in de Habitatrichtlijn 
(Publikatieblad van de EG, 1992), name
lijk de Groene glazenmaker en de 
Gevlekte witsnuitlibel. Van de eerste 
soort vliegen in Nederland de grootste 
West-Europese populaties. Ook voor de 
Vroege glazenmaker geldt dat de Neder
landse laagveenmoerassen het zwaarte
punt vormen van de West-Europese ver
spreiding. Van de Gevlekte witsnuitlibel 
worden slechts op enkele plaatsen buiten 
Nederland vergelijkbare hoge aantallen 
gevonden, waarbij de meest dichtbije 
populaties zich in Noordoost-Frankrijk 
bevinden en in het uiterste zuiden van 
Duitsland (de Groot & Wasscher, in 
prep.). 

Vooral de aanwezigheid van uitge
breide krabbenscheervegetaties, rijk 
gestructureerde verlandingszones en 
gebiedseigen (matig) voedselrijk, helder 
water zijn zeer belangrijk voor libellen. 
Krabbenscheervelden bieden aan tenmin-

Biotoop 

Land (beschutting) 

Oevervegetatie 

Watervegetatie 

Waterkwaliteit 

Opmerkingen 

Botshol 

++ 

0/+ ; : •; . 

+ 

+ 

lioog chloride

gehalte 

N'meer 

++ 

+ • • • 

• + - • 

+/D* 

plaatselijk 

helder water 

N'l<oop 

0 

.0 
*M 
+yo* 
krabbenscheer-

sloten 

V'plassen 

++/0 

WO 

++/0 

+/0* 

goede krabben-

scheervelden 

Wleden 

++/+ 

++/+ 
++/+ . 

+/0* 

veel goede 

krabbenscheervelden 

Tabel 3. Vergelijking biotopen 

in de vijf laagveengebieden. 

Legenda 

++ = goed; + = redelijk; 

O = matig; * = de waterkwaliteit 

kan plaatselijk sterk variëren 
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ste twaalf libellensoorten uitgelezen 
omstandigheden voor de larven, doordat 
ze tussen de dicht op elkaar staande plan
ten geen last hebben van vispredatie en 
zelf prooi in overvloed kunnen opscharre-
len. 

Geconcludeerd kan worden dat de 
Nederlandse laagveenmoerassen met haar 
gevarieerde, rijke verlandingszones voor 
laagveenindicatoren op West-Europees 
niveau zeer belangrijk zijn. Ook zijn er 
nog steeds ontwikkelingen gaande in de 
libellenfauna in dit biotoop. In 1997 is 
onverwacht de ernstig bedreigde Noordse 
winterjuffer {Sympecmapaediscd) terugge
vonden in het laagveengebied De Weer
ribben, dat grenst aan De Wieden (Grif
fioen & Uilhoorn, 1997). Het blijkt dat 
deze libel momenteel in dit natuurgebied 
met tientallen individuen verspreid rond
vliegt. De komende jaren zal ook in De 
Wieden naar deze soort gezocht worden. 

Beheer 
Voor libellen (en planten- en andere dier-
groepen) zijn er gelukkig hoopvolle ont
wikkelingen gaande in het laagveen. Er 
zijn wensen uitgesproken om het water
beheer stevig aan te pakken (peilverho-
ging in de directe omgeving waardoor de 
wegzijging uit het natuurgebied vermin
dert, stopzetten drinkwaterwinning om 
kwel te herstellen). In sommige gebieden 
wordt het water ingelaten via waterzuive
ringsinstallaties, waardoor onder andere 
het fosfaatgehalte drastisch omlaag gegaan 

Beheermaatregelen voor 
libellen in laagveenmoerassen 

• verbetering waterkwaliteit door vermindering van 

ven/uild inlaatwater en het stoppen van grondwa

terwinning, zodat plaatselijk weer kwel kan optre

den; 

• het weren van motorbotenrecreatie; 

• indien krabbenscheersloten geschoond worden, 

kan dit het beste gefaseerd gebeuren: het ene jaar 

de ene kant, 2 a 3 jaar later de andere kant; 

• bij het maaien van rietkragen en oeven/egetaties 

altijd een deel laten staan om een voortplantings-

plek en schuilplaats voor libellen te garanderen; dit 

geldt ook voor de hooi- en rietlanden, deze wor

den door libellen als foerageerplaats gebruikt; 

• bij het graven van nieuwe petgaten glooiende en 

grillige oevers aanleggen, opdat zich snel water- en 

oevervegetatie kan vestigen, waardoor libellen zich 

sneller kunnen vestigen. 

is. In alle vijf gebieden is de waterkwaliteit 
de laatste jaren verbeterd voor libellen. 
Om harde uitspraken te kunnen doen 
over de relatie tussen de chemische water
huishouding en het voorkomen van 
bepaalde libellenpopulaties is echter 
gericht onderzoek nodig. 

Over herinvoer van bepaalde ingre
pen in het laagveenlandschap wordt ver
schillend gedacht, maar het moet gezegd 
dat ze soms gunstig zijn voor libellen. 
O m de successie opnieuw te starten wor
den bijv. in diverse laagveenmoerassen 
nieuwe petgaten gegraven. Mits de water
kwaliteit redelijk tot goed is en de oevers 
glooiend aangelegd worden, met liefst een 
enigszins grillige oeverlijn, verschaffen 
deze nieuwe wateren veel kansen voor 
libellen (kader 3). In Zwitserland zijn er 
positieve ervaringen met nieuw gegraven 
veenputten; een soort als de Gevlekte wit-
snuitlibel wist deze nieuwe wateren vanuit 
naburige populaties snel te bezetten (Wil-
dermuth, 1993). 

Monitoring van de indicatorsoorten 
zal moeten uitmaken hoe libellen reage
ren op de verbetering van de waterkwali
teit, het graven van nieuwe petgaten en 
enkele beheermaatregelen. Daarom zijn 
in 1998, mede in het kader van de start 
van het landelijke libellenmonitoring-
netwerk, monitoringroutes uitgezet in de 
laagveenmoerassen van Natuurmonu
menten. De komende jaren zullen deze 
prachtige, kleurrijke valkjes onder de 
insecten goed in de gaten gehouden wor
den. 
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Summary 
The dragonflies of five peat mires 

In The Netherlands the presence of dragonflies in five 

large peat mires of Natuurmonumenten has been 

studied. The study is focussed on characteristic peat 

mire species and one peat mire specialist and 

includes five species of the Red List. 

This paper deals with differences and similarities 

between the dragonfly populations in these five 

areas. All known peat mire dragonflies can be found 

in two of the areas (De Wieden and De Vechtplas-

sen). Moreover large numbers oiAeshna viridis and 

Leucorrhinia pectoralis have been found in De Wie

den. 

In great parts of Western-Europe six out of seven 

peat mire dragonflies are being threatened. This 

paper stresses the importance of the Dutch popula

tions of these dragonflies and also their habitats in 

peat mires. Protection of habitats is needed, specifi-

cally for the threatened dragonflies which are depen-

dant on certain stages of succession in peat mires. In 

order to start new succession of the vegetation new 

peat holes are being dugged the last few years. This 

can be of great importance for the dragonflies. 
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