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De libellen van de Grafelijkheidsduinen: de

invloed van het waterpeil op de libellenfauna

R. Manger & J.J. Beukema

Inleiding

Gebiedsbeschrijving
Het duingebied Grafelijk-
heidsduinen is gelegen in

de kop van Noord-Holland

bij Den Helder en is ruim

100 hectare groot (figuur 1).
Ooit vormden deze duinen

de kern van Huisduinen dat

toen nog een eiland in zee

was. Vroeger werd het duin-

gebied als waterwingebied

gebruikt. Tegenwoordig wordt

het gebied door de stichting
Het Noord-Hollands Land-

schep beheerd. In 1994 is op

veel plaatsen in het gebied
de voedselrijke bovenlaag

van de bodem verwijderd.
Schotse Hooglanders worden

ingezet om de begroeiing

open te houden. Het onder-

zoeksgebied bevat vrijwel

geen bomen en struiken. Ten

zuiden van de Grafelijkheids-
duinen ligt het bosgebied
de Donkere Duinen en het

recreatiegebied Mariëndal.

Ten oosten en noorden ligt de

bebouwing van Den Helder

respectievelijk Huisduinen.

In het midden van de Grafelijk-
heidsduinen bevindt zich een

vochtige duinvallei. In deze

vallei zijn circa dertig poelen
en plassen aanwezig, varië-

Figuur 1

Kaart van de Noordkop van Noord-Holland, met situering van de

Grafelijkheidsduinen.

Map of the most northwesternpart of the province ofNoord-Holland,

In de jaren negentig van de vorige eeuw is de

libellenfauna van de duinstrook in Nederland

goed onderzocht. Veel van deze gebieden
bleken een rijke libellenfaunate hebben. Sinds

1997 is een aantal duinwateren opgenomen

in het Landelijk Meetnet Libellen. Hierdoor

wordt een steeds beter beeld verkregen van

de dynamiek van de libellenfaunain de Neder-

landse duinen. Uit de Noordkop van Noord-

Holland zijn echter relatief weinig libellenwaar-

nemingen bekend en de libellenfauna is in het

verleden slechts incidenteel onderzocht.

Dit artikel beschrijft een uitgebreid onderzoek

naar de libellenfaunavan het noordelijkste deel

van het duinmassief van de Noord-Hollandse

kust: de Grafelijkheidsduinen. Het onderzoek

is uitgevoerd van 1999 tot en met 2006.

in which

the Grafelijkheidsduinen are situated.
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rend in grootte en diepte. De kleinste zijn bom-

kraters uit de Tweede Wereldoorlog die voor

een deel diep genoeg zijn om permanentwater

te bevatten. Het duinmeer Harmsloot(figuur 2)

werd in 1994 gegraven in het zuidelijk deel

van het gebied en is het grootste permanente

waterlichaam (ca.10 ha). Dit duinmeer vormt

vooral in de winter een belangrijke verblijf-

plaats voor vogels. In het noordelijke deel is

bij Fort Kijkduin een kleiner water uitgegraven

(de Kijkduinplas, ca, 0,5 ha). Deze plas valt

droog bij extreem lage waterstanden, zoals in

de nazomer van 2003.

Onderzoeksmethode

Grondwaterstand en waterkwaliteit

Vanaf 1997 worden de waterstanden in zeven

peilbuizen en op een peilschaal gemeten (figuur

3). Deze grondwatergegevens zijn gebruikt om

te zien of er een verband bestaat tussen de

libellenfaunaen het waterpeil in duinpoelen en

plassen. In 1999 zijn door De Vlinderstichting

(Robert Ketelaar) metingen verricht om de

waterkwaliteit van verschillende poelen en het

duinmeer Harmsloot vast te stellen.

Libellen

Het libellenonderzoekbestaat uit twee gedeel-
ten. Het eerste deel is een integrale inventa-

risatie van plassen en poelen in het gebied,

waarbij alle libellen werden geteld. Daarnaast

is de libellenfaunavan twee duinplassen gemo-

nitord langs vaste transecten, volgens de

methode van het Landelijke Meetnet Libellen

(Ketelaar & Plate, 1999).

De inventarisatie is in 1999 en 2000 uitge-

voerd, waarbij vrijwel het gehele laag gelegen

gebied (zie figuur 2) in de Grafelijkheidsduinen
door de eerste auteur is geïnventariseerd op

libellen. De libellenfaunavan vrijwel alle poe-

len en plassen werd achtmaal in het seizoen

geïnventariseerd. In de zomers van 2003 t/m

2005 zijn de poelen steeds bezocht.

Monitoring van libellen heeft plaatsgevonden

van 1999 tot en met 2006, langs de Harm-

sloot en de Kijkduinplas. Verspreid over de

maanden juni, juli en augustus zijn jaarlijks

zeven tellingen verricht. Alleen in mei 2001

kon niet worden geteld, vanwege de Mond- en

Klauwzeerepidemie. Om de resultaten van de

verschillende jaren beter met elkaar te kunnen

vergelijken zijn ook in de andere jaren resul-

taten van de maand mei niet meegenomen.

Dit geeft nauwelijks verlies aan informatie,

omdat het seizoen in deze duinen pas later

op gang komt. De geïsoleerde ligging van het

Foto’s:
R.

Manger

Figuur 2

De monitoringroutes gelegen aan het duinmeer Harmsloot (1) en de Kijkduinplas (2) (situatie 1999).

The monitoring routes at the dune lake Harmsloot (1) and the pool Kijkduinplas (2) (situation 1999).
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duingebied met aan drie kanten zee, zorgt

namelijk in vergelijking met het binnenland

voor extremere klimatologische omstandighe-

den, zoals aanhoudende harde wind. Tevens

komen echte voorjaarssoorten als Vuurjuffer

(Pyrrhosoma nymphula) en Noordse witsnuit-

libel (Leucorrhinia rubicunda) nietof nauwelijks

in het gebied voor. Migrerende voorjaarssoor-

ten doen er vermoedelijk enige tijd over om de

Grafelijkheidsduinen vanuitzuidelijker gelegen

natuurgebieden te bereiken.

De monitoringroute van de Harmsloot is langs
de zuidoever gesitueerd en bestaat uit twee

transecten van elk 200 meter. Bij de Kijk-

duinplas bestaat de route uit twee transecten

van elk 100 meter en deze loopt rond de plas

(figuur 2). In 1999 en 2000 zijn de routes door

de eerste auteur en vanaf 2001 door de twee-

de auteur geteld. De telmethode in 1999 en

2000 wijkt enigszins af van latere jaren, onder

meer omdat de transecten anders gesitueerd

en korter waren. De getelde aantallen libel-

len zijn daarom wel globaal, maar niet exact

vergelijkbaar.

Onderzoeksresultaten

Grondwaterstand en waterkwaliteit

In de periode 1996 tot en met 2005 is er in

de Grafelijkheidsduinen sprake geweest van

een sterk wisselende waterstand (figuur 3).
De jaren 1999 tot en met 2002 waren nat in

vergelijking met de jaren 1996 tot en met 1998.

De natte periode zorgde voor nieuwe poelen

met helder water, veel waterplanten en weinig

algen.
De waterkwaliteitmetingen in 2000 gaven aan

dat het water zwak gebufferd was (pH 7) en

dat de Harmsloot een hogere EGV-waarde

(455 pS/cm) liet zien dan de overige duin-

wateren (gemiddeld 240 pS/cm). Vanaf 2003

daalde de grondwaterstandweer tot het niveau

van de droge periode 1996 tot en met 1998.

Ongeveer de helft van de poelen viel in deze

zomers daardoor droog. In de Harmsloot nam

de algenbloei door de lage waterstand vooral

in de zomer van 2005 toe.

Figuur 3

Verloop van het grondwaterpeil van april 1996 tot en met april 2006, gemeten in een peilbuis nabij de

monitoringsroute langs de Harmsloot. Bron: R. Bekius, Landschap Noord-Holland.

Recordedgroundwater levels from April 1996 to April 2006, measured in a water level gaugenear the monitoring route

at the dunelake Harmsloot. Source: R. Bekius, Landschap Noord-Holland.
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soort wetenschappelijke naam aantal aandeel (%) voortplanting

Paardenbijter Aeshna mixta 22 0,6 +

Grote keizerlibel Anax imperator 14 0,4 +

Azuurwaterjuffer Coenagrionpuella 6 0,2 ?

Variabele waterjuffer Coenagrionpulchellum 2 0,1 ?

Watersnuffel Enallagma cyathigerum 197 5,7 +

Lantaarntje Ischnura elegans 1.529 44,5 +

Zwervende pantserjuffer Lestes barbarus 468 13,6 +

Gewone pantserjuffer Lestes sponsa 908 26,4 +

Gevlekte witsnuitlibel Leuchorrinia pectoralis 1 0,0

Noordse witsnuitlibel Leucorrhinia rubicunda 4 0,1 ?

Platbuik Libellula depressa 4 0,1 ?

Viervlek Libellula quadrimaculata 65 1,9 +

Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum 33 1,0 +

Zwarte heidelibel Sympetrum danae 7 0,2 +/-

Geelvlekheidelibel Sympetrum flaveolum 15 0,4 ?

Zwervende heidelibel Sympetrum fonscolombii 10 0,3 ?

Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum 12 0,3 ?

Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum 88 2,6 +

Bruin-/Steenrode heidelibel S. striolatum/vulgatum 41 1,2 +

Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum 13 0.4 +

Totaal 3.439 100%

Libelleninventarisatie

In totaal werden in de Grafelijkheidsduinen

negentien soorten libellen waargenomen.

De twee grootste plassen, de Harmsloot en

Kijkduinplas, bleken met elk dertien soorten

het soortenrijkst. De kleinere poelen bevatten

gemiddeld acht libellensoorten.Het Lantaarntje

(Ischnura elegans), de Gewone pantserjuffer

(Lestes sponsa) en de Zwervende pantserjuf-

fer (L. barbarus) waren het talrijkst en werden

bij elke poel waargenomen. In 2000 bestond

84% van de waargenomen libellen uit deze

drie soorten (tabel 1). De Zwervende pant-

serjuffer houdt zich veel op bij kleine poelen

en bijna opgedroogde plassen (zie kader en

figuur 4) en lijkt zich in de onderzoeksperiode
elk jaar te hebben voortgeplant. De Watersnuf-

fel (Enallagma cyathigerum) en het Lantaarntje
bereikten in de onderzoeksperiode de hoogste
aantallen bij de grote waterplassen. Bij de klei-

nere Kijkduinplas heeft de Watersnuffel zich

gevestigd in de natte jaren 2000 en 2001. Door

de daling van het waterniveau vanaf 2003 is

de soort daar nagenoeg verdwenen, maar later

weer langzaam terug gekeerd.

Er zijn zes soorten heidelibellen (Sympetrum

spp.) tijdens de onderzoeksperiode in de Gra-

felijkheidsduinen waargenomen (tabel 1). In

2000 werden bij de Majubaplas (ten zuiden

van de Harmsloot) honderden vers uitgeslopen
individuen Bruinrode heidelibel (Sympetrum

striolatum) waargenomen. Deze poel valt in

droge zomers droog. Ook de Zwarte heidelibel

(S. danae) en de Geelvlekheidelibel (S. flaveo-

lum) zijn goed aangepast aan uitdroging van

het voortplantingswater (NVL, 2002) en waren

in de onderzoeksjaren in wisselende, maar

altijd kleine aantallen aanwezig. In 2001 kwam

de Zwarte heidelibel pas in oktober in het

gebied, waarna alsnog eiafzet plaatsvond. De

Geelvlekheidelibel werd in 2002 en 2004 niet

waargenomen. In 2005 was er sprake van een

invasie van de soort in Noord-Holland, maar

werden in de Grafelijkheidsduinen slechts

enkele exemplaren gezien.

De Bloedrode heidelibel (Sympetrum sangui-

neum) is alleen in 1999 en 2000 waargeno-

men. Er werden uitsluiten adulte dieren gezien.

Tabel 1

De waargenomen libellensoorten in de Grafelijkheidsduinen en hun aantallenin 2000: + = voortplanting

vastgesteld aan de hand vanverse imago’s of huidjes; ? = onbekend of voorplanting heeft plaatsgevonden; -

= voortplanting onwaarschijnlijk, soort alleen als zwerver waargenomen; +/- = soort niet elk jaar aanwezig,

soms een enkel vers imago waargenomen.

reproduction was

shown by tenerals or exuviae; ? = unknown whether or not reproduction took place; - = reproduction unlikely,

The recorded dragonfly species in the Grafelijkheidsduinen and their observed numbers in 2000: + =

species

only recorded as vagrant; in some years a single teneral was recorded.+/- = species not present in each year,

soort wetenschappelijke naam aantal aandeel (%) voortplanting

Paardenbijter Aeshna mixta 22 0,6 +

Grote keizerlibel Anax imperator 14 0,4 +

Azuurwaterjuffer Coenagrionpuella 6 0,2 ?

Variabele waterjuffer Coenagrionpulchellum 2 0,1 ?

Watersnuffel Enallagma cyathigerum 197 5,7 +

Lantaarntje Ischnura elegans 1.529 44,5 +

Zwervende pantserjuffer Lestes barbarus 468 13,6 +

Gewone pantserjuffer Lestes sponsa 908 26,4 +

Gevlekte witsnuitlibel Leuchorrinia pectoralis 1 0,0 -

Noordse witsnuitlibel Leucorrhinia rubicunda 4 0,1 ?

Platbuik Libellula depressa 4 0,1 ?

Viervlek Libellula quadrimaculata 65 1,9 +

Gewone oeverlibel Orthetrum cancettatum 33 1,0 +

Zwarte heidelibel Sympetrum danae 7 0,2 +/-

Geelvlekheidelibel Sympetrum flaveolum 15 0,4 ?

Zwervende heidelibel Sympetrum fonscotombii 10 0,3 ?

Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum 12 0,3 ?

Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum 88 2,6 +

Bruin-/Steenrode heidelibel S. striolatum/vulgatum 41 1,2 +

Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum 13 0.4 +

Totaal 3.439 100%
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Ovipositing Lestes barbarus on Scirpus.

(Lestes barbarus) (Scirpus spec.).op een bies

Figuur 4

Eiafzet van Zwervende pantserjuffer

Viervlek Libellula quadrimaculata) (S. striolatum).en Bruinrode heidelibel

(Sympetrum

flaveolum),

(L. harbarus) werd vaak door de Gewone pantserjuffer

boven het water verjaagd en verblijft op de droge oever van de poel, waar ook eiafzet op planten (o.a.

biezen) plaatsvindt (figuur 6). Begeleidende soorten bij deze poel waren Geelvlekheidelibel

(Lestes sponsa) (Ischnura elegans)en het Lantaarntje houden

zich voornamelijk op in de buurt van submerse waterplanten waar ze hun eieren op afzetten. Gewone

pantserjuffers zijn in dit soort poelen zeer territoriaal en de mannetjes van deze soort gedragen zich

onderling agressief. De Zwervende pantserjuffer

Indeling van de vliegplek van de drie meest voorkomende Zygoptera-soorten in een poel bij de Grafe-

lijkheidsduinen. De Gewone pantserjuffer
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Geschikt voortplantingsbiotoop ontbreekt blijk-

baar voor deze goed zwervende soort. In de

duinen is de soort landelijk gezien erg schaars.

Van een aantal Waddeneilanden is voortplan-

ting bekend (NVL, 2002). In het zuidelijker gele-

gen Zwanenwater bij Callantsoog is de soort

wel regelmatig waargenomen. De poelen in dit

gebied zijn over het algemeen voedselrijker en

hebben een meer laagveenachtig karakter dan

die in de Grafelijkheidsduinen (Manger, 2002).

Geijskes (1948) nam in 1947 de soort dicht bij

de Grafelijkheidsduinen waar.

De Zwervende heidelibel (S. fonscolombii) is

niet elk jaar in het onderzoeksgebied waarge-

nomen. De aantallen hangen sterk samen met

de jaarlijks wisselende influx van de soort uit

het zuiden. Vooral de warme droge zomer van

2003 was in dit opzicht gunstig. De soort vloog

toen in grote aantallen boven recent droog-

gevallen oeverstroken van voornamelijk de

grotere duinplassen. Er werden vrijwel alleen

mannelijke dieren gezien en voortplanting is

nooit aangetoond. In 1999 werd echter een

paringswiel bij de Harmsloot waargenomen

(figuur 5). In zuidelijker gelegen duinen, zoals

de Amsterdamse Waterleidingduinen, zijn wel

larven gevonden (Kuiper, 2003).

De Noordse witsnuitlibel en de Gevlekte

witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis) zijn in

respectievelijk 1999 en 2000 met een inva-

sie in de noordelijke kuststreek verschenen.

Op 28 april 2000 werd een zeer jong imago

Anisoptera in het zuidelijk deel van het gebied

waargenomen.Het dier kon vanwege de harde

wind niet worden gedetermineerd. Gezien het

vroege tijdstip in het seizoen is een Noordse

witsnuitlibel het meest waarschijnlijk en een

eerste aanwijzing voor voortplanting van de

soort. Diverse exemplaren van de Noordse

witsnuitlibel werden in 1999 in het Zwanenwa-

ter waargenomenen in 2000 werd in de Grafe-

lijkheidsduinen ook een paringswiel waargeno-

men. Van de Gevlekte witsnuitlibel werden in

2000 in de gehele noordelijke kuststreek van

Nederland exemplaren waargenomen. In de

Grafelijkheidsduinen was op 9 juni 2000 een

mannetje aanwezig. In het Zwanenwater en bij

Petten werden dat jaar ook mannetjes gezien.
In beide gevallen betrof het waarschijnlijk zwe-

vende exemplaren.

Foto:
R.

Manger

(Sympetrum fonscolombii).

Sympetrum fonscolombii, recorded in 1999 along the monitoring route Harmsloot.

Figuur 5

Paringswiel van Zwervende heidelibel waargenomen in 1999 op de monitorings-

route Harmsloot.

Copula of
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Jaar 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Waterpeil H H H H H/L L L L

Lantaarntje Ischnura elegans 191 238 270 252 52 4 17 66

Watersnuffel Enallagma cyathigerum 3 126 257 117 66 8 1 34

Gewone pantserjuffer Lestes sponsa 7 51 105 69 18 1 10 26

Zwervende pantserjuffer Lestes barbarus 7 21 16 3 1 0 3 1

Paardenbijter Aeshna mixta 013 2 4 0 2 1 0

Grote keizerlibel Anax imperator 63923407

Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum 15 16 26 9 14 4 3 20

Viervlek Libellula quadrimaculata 1 10 1 0 0 0 0 0

Zwervende heidelibel Sympetrum fonscolombii 2 6 0 8 29 0 217

Geelvlekheidelibel Sympetrum flaveolum 12 3000000

BruirWSteenrode heidelibel S. striolatum/vulgatum 17 26 20 8 3 3 1 1

Totalen 261 513 706 472 186 26 38 172

Enkele libellensoortendie in andere duingebie-
den worden aangetroffen ontbreken in de Gra-

felijkheidsduinen, zoals de Vuurjuffer, Hout-

pantserjuffer (Lestes viridis), Tangpantserjuffer

(L. dryas), Blauwe glazenmaker (Aeshna cya-

nea), Grote roodoogjuffer (Erythromma najas)

en Kleine roodoogjuffer (E. viridulum).(£. viridulum). Mogelijk
dat er voor deze soorten te weinig beschutting
in de vorm van struiken en bomenaanwezig is.

Met uitzondering van de Tangpantserjuffer en

de Grote roodoogjuffer worden de genoemde
libellensoorten in het gebied Mariëndal (direct
ten zuiden van de Grafelijkheidsduinen) elk

jaar voortplantend waargenomen.

Resultaten monitoringonderzoek

1999-2006

Duinmeer Harmsloot

Tabel 2 geeft een overzicht van de telresultaten

van de twee transecten langs de Harmsloot.

Het is zonder meer duidelijk dat de grootste

aantallen voorkwamen in de eerste vier jaren

met de hoge waterstanden. Het jaar 2003

was met een sterk dalende waterstand een

overgangsjaar met aanvankelijk nog normale

aantallen en zelfs uitzonderlijk veel Zwervende

heidelibellen. In 2004 en 2005 haalde geen

enkele soort nog het niveau van 1999-2002;

dat scheelde bij de talrijkere soorten zelfs een

factor 10 tot 100 (figuur 6a). Sommige soorten

die daarvoor goed vertegenwoordigd waren,

zoals Watersnuffel, Gewone pantserjuffer en

Lantaarntje, verdwenen zelfs nagenoeg geheel
in deze jaren. De Watersnuffel komt elders in

de Noordkop weinig voor. De hoge aantallen in

2000-2003 zijn mogelijk uitzonderlijker dan de

lage aantallen in andere jaren.

Kijkduinplas
In 2002 werden zeer grote aantallen libellen

geteld. In de nazomer van 2003 daalden de

aantallen scherp toen de Kijkduinplas geheel

opdroogde. Waarschijnlijk zijn toen alle eieren

en larven verloren gegaan. In 2004 versche-

nen de eerste libellen er pas in de tweede helft

van juli, in lage aantallen (Beukema & Manger,

2007). Slechts enkele soorten bereikten in dat

jaar weer de aantallen van 2002. In 2005 trad

een verbetering op van het aantal libellen, al

werd het niveau van de jaren 2002 en 2003 bij
de meeste soorten niet bereikt.

Van de Zwervende pantserjuffer, Bruinrode

heidelibel en Steenrode heidelibel werden in

2005 vrij veel exemplaren gezien. In 1999

waren deze soorten echter nog talrijker. Ze

kwamen toen voor op plaatsen met een laagje
water van slechts enkele centimeters. Aantal-

len van deze soort variëren sterk per jaar (Bos
& Wasscher, 2002). Ook landelijk vertoonde

de Zwervende pantserjuffer vanaf 1999 een

achteruitgang (Van Swaay & Groenendijk,

2004).

Tabel 2

De aantallen libellen van de monitoringroute Harmsloot (som van beide transecten) in opeenvolgende

jaren: H= hoog waterpeil; L= laag waterpeil.
Numbers of dragonflies of the monitoring route Harmsloot (sum of two transects) in successive years: H= high water

level; L = low water level.

Jaar 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Waterpeil H H H H H/L L L L

Lantaarntje Ischnura elegans 191 238 270 252 52 4 17 66

Watersnuffel Enallagma cyathigerum 3 126 257 117 66 8 1 34

Gewone pantserjuffer Lestes sponsa 7 51 105 69 18 1 10 26

Zwervende pantserjuffer Lestes barbarus 7 21 16 3 1 0 3 1

Paardenbijter Aeshna mixta 0 13 2 4 0 2 1 0

Grote keizerlibel Anax imperator 6 3 9 2 3 4 0 7

Gewone oeverlibel Orthetrum cancettatum 15 16 26 9 14 4 3 20

Viervlek Libellula quadrimaculata 1 10 1 0 0 0 0 0

Zwervende heidelibel Sympetrum fonscolombii 2 6 0 8 29 0 2 17

Geelvlekheidelibel Sympetrum flaveolum 12 3 0 0 0 0 0 0

Bruin-ZSteenrode heidelibel S, striolatum/vulgatum 17 26 20 8 3 3 1 1

Totalen 261 513 706 472 186 26 38 172
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Jaar 1999 * 2000
*

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Waterpeil H H H H H/L L L L

Ischnura elegans 60 275 1.435 221 30 147 249

Enallagma cyathigerum 0 9 344 115 1 0 11

Lestes sponsa 16 94 1.340 332 13 23 20

Lestes barbarus 129 79 6 2 9 32 13

Coenagrionpulchellum 0 1 0 0 0 0 0

Aeshna mixta 7 2 4 1 3 2 0

Anax imperator 3 2 4 2 6 2 6

Orthetrum cancellatum 2 9 13 6 0 4 22

Libellula quadrimacutata 8 6 0 0 0 0 0

Sympetrum danae 3 0 0 0 0 0 0

Sympetrum fonscolombii 2 2 3 3 0 0 7

Sympetrum flaveolum 2 2 0 2 0 3 2

S. striolatum/vulgatum _10 4 12 4 13 _J7 6

Totalen 241 485 3.161 688 75 230 336

Discussie

De aantallen libellen in de Grafelijkheidsdui-

nen in de opeenvolgende jaren verliepen min

of meer parallel aan de plaatselijke waterstan-

den. In de jaren met hoge waterstanden en in

het eerste droge jaar 2003 waren de aantallen

in het hele gebied hoog, maar in de twee dro-

gere jaren erna waren de aantallen laag. Dit

gold voor het totale aantal libellen en voor de

talrijkheid van de afzonderlijke soorten, maar

nauwelijks voor het aantal verschillende soor-

ten. Naarmate de waterstand daalt, neemt de

beschikbare wateroppervlakte voor libellen af

en bij langdurige droogval kunnen de libellen

plaatselijk zelfs geheel verdwijnen. Bovendien

zijn opgedroogde, vegetatieloze oevers voor

veel soorten minder geschikt (figuur 7). Voor

de Harmsloot kwam daar nog bij dat de water-

Figuur 6

Aantalsverloop van de drie algemeenste Zygoptera-soorten in de periode 1999-2006op
de monitoringsrou-

tes Harmsloot (A) en Kijkduinplas (B).

Development of the three most common Zygoptera species in the period 1999-2006 along the monitoring routes Harm-

sloot (A) and Kijkduinplas (B).

Tabel 3

Het aantal libellen van de monitoringroute Kijkduinplas (som van beide transecten) in opeenvolgende

jaren: H= hoog waterpeil, L= laag waterpeil, H/L = hoog in voorjaar, laag in zomer.
*

De telmethode in

1999 en 2000 wijkt enigszins af van latere jaren, waardoor de aantallen wel globaal, maar niet exact ver-

gelijkbaar zijn.

Number of dragonflies of the monitoring route Kijkduinplas (sum of two transects) in successive years: H= high water

level, L= low water level, The counting method in 1999 and 2000 was slightly

differentfrom the method used in followingyears. Therefore,

H/L = high in sping, low in summer.
*

the numbers are notfully comparable.

Jaar 1999 * 2000 * 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Waterpeil H H H H H/L L L L

Ischnura elegans 60 275 1.435 221 30 147 249

Enallagma cyathigerum 0 9 344 115 1 0 11

Lestes sponsa 16 94 1,340 332 13 23 20

Lestes barbarus 129 79 6 2 9 32 13

Coenagrion pulchellum 0 1 0 0 0 0 0

Aeshna mixta 7 2 4 1 3 2 0

Anax imperator 3 2 4 2 6 2 6

Orthetrum cancellatum 2 9 13 6 0 4 22

Libellula quadrimaculata 8 6 0 0 0 0 0

Sympetrum danae 3 0 0 0 0 0 0

Sympetrum fonscolombii 2 2 3 3 0 0 7

Sympetrum flaveotum 2 2 0 2 0 3 2

S. striolatum/vulgatum 10 4 12 4 13 17 6

Totalen 241 485 3.161 688 75 230 336
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kwaliteit in de droge jaren zichtbaar verslech-

terde. Watervogels zorgden hier voor veel

meststoffen in het water. Wanneer het water-

peil daalde en de temperatuur toenam, trad op

den duur algenbloei op. Dit zorgde voor een

daling van het zuurstofgehalte van het water,

zoals in 2005, Een ander negatief aspect voor

de waterkwaliteit van de Harmsloot was de

verzilting, die geleid heeft tot een licht brakke

situatie (mond. med. Ron van ‘t Veer). In de

Kijkduinplas speelde deze zaken niet, zodat

duidelijker het effect van alleen de waterstand

zichtbaar was. Door de totale opdroging van

de Kijkduinplas in de nazomer van 2003 was

het effect sterk, wat vooral tot uiting kwam in

de aantallen Lantaarntjes, Watersnuffels en

Gewone pantserjuffers van 2004 (figuur 6b).
Van deze drie soorten zijn in de beginjaren

van het onderzoek redelijke aantallen waar-

genomen, waardoor trend waarneembaarzijn.
Van de overige libellensoorten zijn te weinig

exemplaren waargenomen om eventuele

trends vast te stellen.

Het totale aantal libellensoorten werd vooral

bepaald door het wel of niet waarnemen van

soorten die in kleine aantallen voorkomen.

Zoekinspanning, influx van zwervers en toe-

val speelt hierbij een rol. Het aantreffen van

twee soorten witsnuitlibellenin 2000 is hiervan

een voorbeeld; de soorten zijn later niet meer

waargenomen. Geijskes nam in 1947 in de

Noordkop de beide witsnuitlibellen niet waar

(evenmin als de Platbuik (Libellula depressa),

figuur 8, maar zag wel de niet door ons in de

Grafelijkheidsduinen waargenomen Bruine

glazenmaker (Aeshna grandis) en Grote rood-

oogjuffer.

Conclusies

Het onderzoek geeft een goed beeld van de

libellenfauna in de meest noordwestelijke dui-

nen van Nederland. In vergelijking met onze

andere duingebieden zijn de Grafelijkheids-
duinen met negentien libellensoorten een

Als gevolg van de droogte in de zomer van 2005 vormde het Riet op de oevers van

duinmeer Harmsloot lange uitlopers. Deze kale oevers bleken ongeschikt voor Zygoptera.
As a consequence of the drought in the summer of2005, on the banks of the dune lake

Harmsloot developed long shoots. These bare banks turned out to be unsuitablefor Zygoptera.

Figuur 7
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(Phragmites australis)Reed
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soortenarm gebied. De geïsoleerde ligging
van het gebied, met weinig aanvoer van libel-

lensoorten uit achterliggend land, speelt hierbij

mogelijk een rol. Tevens is het duingebied
met ongeveer 1 km breedte en nog geen 2

km lengte niet erg groot. Door het ontbreken

van bomen en struiken en de sterke wind is er

weinig beschutting voor libellen.

Alle regelmatig waargenomen soorten in de

Grafelijkheidsduinen behoren tot de algemene
libellensoorten van Nederland. Bij de juffers

was het effect van de waterstanddaling in 2003

al na een jaar zichtbaar. Vooral de drie meest

algemene soorten in de Grafelijkheidsduinen

(Watersnuffel, Lantaarntje en Gewone pantser-

juffer) bleken flink in aantal te zijn afgenomen.
De Watersnuffel bleek heel slecht bestand

tegen de dynamiek in deze duinen (zie ook:

Beukema & Manger, 2007). Het effect van de

droogte op de Anisoptera is moeilijker aan te

geven, aangezien de aantallen van deze groep

over het algemeen laag waren. Waarschijnlijk

hebben droge omstandigheden voor Anisop-
tera een minder groot effect op de aantallen in

een gebied, omdat ze door een beter vliegver-

mogen sneller in staat zijn plassen na droogte

te herkoloniseren. Naast een direct effect van

verdroging heeft de daling van het waterpeil in

de Harmsloot ook geleid tot snellere opwar-

ming van het water en verhoogde concen-

traties van meststoffen. Dit heeft ondermeer

gezorgd voor algenbloei en voor het nagenoeg

verdwijnen van de Zygoptera.
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Libellula depressa

was not seen in 1947 and four times in 2000.

Figuur 8

De Platbuik werd niet gezien in 1947 en vier keer in 2000.

Libellula depressa
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Summary
MANGER, R. & J.J. BEUKEMA, 2007. The dra-

gonflies of the Grafelijkheidsduinen: influ-

ence of the water level on the dragonfly
fauna. Brachytron 10(2): 194-204.

In the period 1999-2006, the dragonfly fauna

of the Grafelijkheidsduinen, the northernmost

dune area of the Dutch mainland was studied

quantitatively. The dragonflies of two dune

lakes were counted along fixed transects.

The dragonflies of most other ponds in the

area were recorded during several visits each

year. Changes in water level were monitored

by water level gauges. The period 1999-2002

was extremely wet, whereas 2003 was extre-

mely dry. In late-summer of the latter year,

some ponds dried out completely, while the

water quality of others deteriorated. In follo-

wing years the water levels recovered again.
Water levels proved to affect the abundance of

several dragonfly species strongly. The Zygop-
tera showed the strongest reaction on the

declining water levels in 2003: the population

size of most species dropped dramatically in

2004. The response of the Anisopterawas less

clear. The species-poor dragonfly fauna of the

Grafelijkheidsduinen (where a total of 19 spe-

cies was recorded), is probably caused by the

rather isolated location of the dune area and

the dominant unfavourable climatic conditions.

Keywords
Odonata, The Netherlands, Grafelijkheidsdui-
nen, dune lakes, pools, groundwater level,

drought, water quality, monitoring, trends.


