
Sierlijke witsnuitlibel na 50 jaar herontdekt
Tijdens een libellenexcursie van Staatsbosbeheer in de
Weerribben werd op 15 mei een vers exemplaar van de Sier-
lijke witsnuitlibel (Leucorrhinia caudalis) aangetroffen op zijn
larvenhuidje aan de rand van een petgat, een laagveenput
die was uitgebaggerd in 1980. Een bijzondere vondst, want
in de laatste 50 jaar zijn er in Nederland alleen maar zwer-
vers van die soort gezien. In 1960 is de laatste bekende
Nederlandse populatie verdwenen in een vennencomplex
in Brabant. De dichtstbijzijnde vliegplaatsen van deze wit-
snuitlibel bevinden zich in Noord-Frankrijk en Oost-Duits-
land. Twee jaar geleden was er al een zwerver waargenomen
in de Weerribben, nu is er echter voortplanting van deze
soort vastgesteld. Tijdens een latere zoektocht bij het petgat
werd er nog een tweede larvenhuidje gevonden. Sierlijke
witsnuitlibel is een soort van helder relatief voedselarm
water met veel waterplanten en zit graag op waterlelie-
bladeren.
In de Weerribben heeft zich een bijzondere libellenfauna
ontwikkeld onder invloed van de verbetering van de water-
kwaliteit, het open maken van dichtgegroeide petgaten en
het herstel van de onderwatervegetatie. Zo vliegen in het
gebied Gevlekte witsnuit-
libel (Leucorrhinia pectora-
lis), Noordse winterjuffer
(Sympecma paedisca) en
Donkere waterjuffer (Coe-
nagrion armatum). Alle-
maal zeldzame soorten
die kenmerkend zijn voor
een goed laagveengebied.
Sierlijke witsnuitlibel past
in dit rijtje en is de 46e
libellensoort die hier is
waargenomen. Volgens
Jeroen Bredenbeek, inven-
tarisatieboswachter, toont
deze ontdekking het
belang aan van het uit-
baggeren van dichtge-
groeide petgaten. Als dat
niet gebeurd was, was al het open water allang dichtge-
groeid met riet en bos, en was het gebied ongeschikt
geworden voor veel moerassoorten zoals libellen. Het uit-
baggeren van veenputten dat nu in de Weerribben en de
Wieden wordt uitgevoerd, een LIFE-natuurherstelproject, is
heel belangrijk voor het voortbestaan van de rijke moeras-
natuur in Noordwest-Overijssel.

Harlekijn in het Warkumer Nijlân
Nabij Workum, aan de binnenzijde van de IJsselmeerdijk,
ligt het Warkumer Nijlân: bijna 70 ha groot en grotendeels
sinds 1977 in beheer bij Staatsbosbeheer. Naast ca. 50 ha
hooiland omvat het 11 ha rietland. Verder is er 6 ha open
water in dijkgaten die vroeger ontgraven zijn voor de aanleg
van de zeedijk. Het gebied was een kwelder die in 1624 is
bedijkt. De bodem bestaat uit kalkrijke poldervaaggronden
met lichte zavel. Er zijn kamgrasweilanden en zilte gras-
landjes met o.a. veel Engels gras (Armeria maritima). Er is
een orchideeënrijk schraallandje met Brede orchis (Dactylo-

rhiza majalis subsp. majalis), Vleeskleurige orchis (D. incarnata),
Grote keverorchis (Neottia ovata), Moeraswespenorchis (Epi-
pactis palustris) en Harlekijn (Anacamptis morio) en bijzondere
plantensoorten zoals Addertong (Ophioglossum vulgatum),
Geelhartje (Linum catharticum), Kleine valeriaan (Valeriana
dioica), Paddenrus (Juncus subnodulosus) en Waterpunge
(Samolus valerandi). Ook komen er schraallandpaarden-
bloemen voor en veel zeggen- en mossoorten.
Deze plek is de enige groeiplaats van Harlekijn op het vaste
land van Friesland. De soort verscheen kort nadat Staatsbos-
beheer het terrein in beheer had genomen. Sjoerd Bakker, bos-
wachter in Súdwest-Fryslân, karteert Harlekijn vanaf 1992 jaar-
lijks rond half mei: “Het aantal varieert en lag jarenlang tussen
de 300 en 800 exemplaren maar daalde 4 jaar geleden naar 158
en het jaar daarop naar 109. We waren bang dat er iets aan de
hand was met de waterhuishouding of een te ver gaande ver-
schraling. Gelukkig was er de laatste twee jaar weer een toe-
name en dit jaar is zelfs een recordaantal van 944 exemplaren
gevonden! Overigens is Bevertjes (Briza media) hier opvallend
talrijk; het is verreweg de rijkste groeiplaats van deze grassoort
in de provincie.”

De Biesbosch is schatkist
voor de wetenschap
Dat de Biesbosch alom
bekend is, heeft te maken met
voortrekkers in het vegetatie-
onderzoek zoals Ies Zonne-
veld. Deze oud-hoogleraar
volgde de vegetatieontwikke-
ling in de Biesbosch door van-
uit hoogspanningsmasten
‘luchtfoto’s’ te maken en gede-
tailleerd onderzoek in proef-
vlakken (PQ’s) vanaf 1942.
Staatsbosbeheer heeft 65 PQ’s
geselecteerd om beheervragen
te kunnen beantwoorden zoals
naar effecten van begrazing en
naar de ontwikkeling van door-
geschoten grienden. De Uni-

versiteit van Utrecht heeft de laatste 3 jaren het PQ-onderzoek
onder haar hoede genomen.
De lange reeks gegevens van de Biesbosch (18 PQ’s worden al
60 jaar opgenomen) heeft nu een statisch bewijs geleverd voor
de ecologische theorie die stelde dat soortverschillen tussen
planten bepalend zijn voor het verschijnen in pionieromstan-
digheden of pas later, in meer stabielere omstandigheden.
Snelle verspreiders zijn onder pionieromstandigheden in het
voordeel. Later is concurrentie om licht, water en stikstof aan
de orde. De universiteit en de studenten zijn enthousiast en
Staatsbosbeheer is blij dat de lange reeks gegevens ook voor
de wetenschap interessant is. Stefan van Meijeren en Bart Vol-
laard hebben onder supervisie van dr. Merel Soons vegetatiege-
gevens van tientallen jaren oude PQ’s geanalyseerd. Met de
gegevens toetsten zij twee theorieën over de vegetatiesucces-
sie. Het is de oudere ‘trade-off theorie’ (Tilman 1988, Tilman &
Kareiva 1997) die nu is bevestigd. Volgens de nieuwe theorie is
het vooral van toevallige factoren afhankelijk of soorten ver-
schijnen of verdwijnen (Hubbell 2001).
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Sierlijke witsnuitlibel, man

De bijdragen zijn verzameld en geschreven door: Bureau Bio-redactie, drs. Moniek J.Nooren,
Centrumlaan 10, 6869 VE Heveadorp, e-mailadres: M.Nooren@inter.NL.net
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