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Fraaie namen hebben ze: paardenbijter, lantaarntje, watersnuRel en glassnijder.
Libellen zijn een elegante verschijning met prachtige kleuren. Met veel bewondering
en respect kan men naar hun vliegcapaciteiten kijken. Hoge snelheden en grote
wendbaarheid gaan zelden samen, maar een libel heeft er geen enkele moeite mee.
Met een hoge vliegsnelheid wordt moeiteloos rechts oflinks afgeslagen om een prooi
te vangen.

Libellen in de duinen van Zuid-Kennemerland

Over watersnuffels

lassnijders\.//
e n g

Libellen behoren evenals vlinders tot de

kwetsbare insecten, want ze zijn machte-
loos tegen dat grote geweld van de vervui-
ling van het oppervlakte water. Gelukkig is
in de duinen door de bewaking van de
waterkwaliteit nauwelijks sprake van water-

vervuiling.

beherende instanties als Waterleidingen

Amsterdam, NV PWN Waterleidingbedrijf
Noord-Holland, Vereniging Natuurmonu-
menten en Staatsbosbeheer met grote
belangstelling van de inhoud kennisne-
men. Dat komt duidelijk tot uiting bil ver-
schillende beheersmaatregelen. Zo werd in
het Nationaal Park Zuid-Kennemerland een

tankgracht uit de Tweede Wereldoorlog niet
alleen behouden, maar ook verbeterd en

daarmee voor libellen aantrekkelijker
gemaakt.
Ook in de Amsterdamse Waterleidingdui-
nen worden beheersmaatregelen als het
uitdiepen van plassen en maaien van riet-
kragen ten gunste van de libellenstand uit-
gevoerd
Gedurende de afgelopen zeven jaar zijn,
mede door weersinvloeden, opvallende
waarnemingen gevonden. De spectaculair
ste melding is wel het verschijnen en
daarna het verdwijnen van de zwervende
heidelibel(Sympetrujonsco/omb;lD in de

Amsterdamse Waterleidingd einen. Van
deze soort tronen we in 2001 0p een
bepaalde locatie slechts 66n individu aan,
een jaar later waren het er maar liefst vijf-
entwintig met daarbij meer dan duizend
larvenhuidjes. Helaas is in 2003 en 2004
door opdroging van de bewuste plas geen
enkele waarneming van een vliegend exem-
plaar. noch van een larvenhuidje gedaan

MON ITORI NG DOOR KN NV-
WERKGROEP
Na de oprichting in het najaar van 1997
van de KN NV-Libellenwerkgroep Zuid-Ken-
nemerland wordt sinds 1998 door een der-

tigtal vrijwilligers in het duingebied en haar
omgeving op een systematische wijze naar
libellen gekeken en worden ze tevens gein-
ventariseerd (monitoring).
Ook niet-leden weten waar ze hun 'losse'

waarnemingen uit Kennemerland kunnen
inleveren en deze worden met de monito-

ringsgegevens in het jaarlijkse waarnemen
genoverzicht (KONING &. KONING, 2001 t/m

2003, VAN VERZEN. 1998 t/m -2000) ver-

werkt. Tevens worden tijdens het monito-

ren de larvenhuidjes van libellen verza-

meld. Deze geven immers de informatie
dat er in het bezochte gebied daadwerkelijk
voortplanting heer plaatsgevonden.
Na de eiafzetting in de zomer ontwikkelt
zich de larve via vele vervellingen tot het
eindstadium. Dit proces van vervelling kan
bil de echte libellen(de ongelijkvleugeli-
gen: de achtervleugel is sterk verbreed)
wel enige jaren duren. Dit in tegenstelling

tot de juKers(de gelijkvleugeligen waarbij
de voor- en achtervleugel gelijk van vorm
is) waarbij de groei in het algemeen in een
jaar afgerond is.

BRUINE WINTERJUrrER
Gelukkig gaat het met de verspreiding van
een andere soort, de bruine winterjuKer
ISympecmajusca), een stuk beter in het

Zuid-Kennemerlandse duingebied. In zoo3
s er aan de bruine winterju$er, volgens de
Rode Lijst een bedreigde soort, door ons
extra aandacht besteed. Deze soort kwam

enige jaren geleden nog nauwelijks in onze
omgeving voor en pas in 2002 werd de eer-

ZWERVENDE HEI DELIBEL
Het waarnemingenoverzicht is bedoeld
voor waarnemers en voor terreinbeheer.

derf. De ervaring heeft geleerd dat de
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ste voortplanting, in een peel in de Zee-
reep, door het vinden van een larvenhuidje
bevestigd. In zoo3 kwam al in maart van
deze overwinterende juKer de eerste mel
ding binnen. Vervolgens werd de nieuwe
generatie vanafhalfjuli tot halfoktober
gezien. Uiteindelijk hebben we op veertien

locaties in totaal 37 individuen waargeno-
men. In 2004 is het aantal locaties
opnieuw uitgebreid en het aantal indivi-
duen is met 216 toegenomen (zie bovenste
grafiek op deze pagina)
Het aardige is, zoals in de literatuur staat
vermeld(GnjsKES & VAN Tolt, lg83), dat er

uit de waarnemingen twee vliegperioden
zijn afte lezen. De bruine winterjuKer is
een van de weinige soorten die als libel de
winter doorkomt en vandaar ook al vroeg
n het voorjaar wordt gezien. Zijn ontwikke-

ling van ei tot juKer is in de zomer in een
paar maanden geschied en dus buitenge
woon kort

VUURJUrFER
Eenzelfde tendens constateren we bil de
vuurjuKer(4rrhosoma nymphu/a). Inl998
werd voor het eerst voorplanting in de
Amsterdamse Waterleidingd uilen gecon-
stateerd. Het was tot die tijd de enige coca
tie met zekere voorplanting in de N eder-
landse duinen. In 2003 werden ze in vrijwel
elk telgebied in onze Kennemerlandse dui

nen en vaak in redelijke aantallen van soms
vijftig ofmeer. aangetroHen

Twee andere Rode Lijst soorten. de vroege
glazenmaker (Aeshna ;sosce/es) en de glas
s Rijder (Brachytron prater7se) , hebben dui

delijk in de zomer van zoo3 van het fraaie

Bruine winteHuffer(Sympecma fusca)
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weer geprofiteerd. Ze werden in vergelij-

king met andere jaren op meer locaties en
in grotere aantallen gezien. In 2004 zijn de
aantallen weer op het oude niveau terugge
komen. Het voert te ver om alle soorten te

gaan bespreken. Daarom is in de tabel een
overzicht van de waargenomen soorten en
de daarbij behorende aantallen weergege-
ven

WATERSNUFFELS
Wat in deze tabel opvalt is het enorme aan-
tal watersnu#els (Ena//agfa cyathigerum) .

Ook het lantaa rntje (lschriura e/egards) is

sterk vertegenwoordigd. Overigens heeft
deze laatste soort, als we de aantallen met

die van 2002 en voorgaande jaren vergelij-
ken, van het warme weer juist te lijden
gehad. Het aantal individuen lag flink lager.
Oe azu u rwaterl uwer(Coerlagrion pue//a)

komt in ons duingebied veel voor. volgens
een verslag van de Vlinderstichting(zo02)
ligt voor deze soort in Zuid-Kennemerland
zelfs de beste monitoringsroute
In de tabel is te zien dat in 2003 het totaal
aantal soorten 31 is geweest. Als we dit ver-
gelijken met het aantal soorten die in de
loop der jaren is waargenomen (34j, dan is
duidelijk dat 2003 een topjaar is geweest.
In zoo4 is het aantal soorten voor het
duingebied slechts z6 geweest.

Tabel l: Overzicht van de in zoab waargenomen libellensoorten. Zw: zwervend; vp: op vaste plaats.

soort aantal

indivi-
duen

3

73

73o
l

962

37

3191

l33

94o
56

4o9
13255

3916

48

3

23

596

378

129

37
l

859

354

93
0

l7
121

44o
520
64

aantal

waarne-

mengen

3

7

59
l

65

22

82

31

l7
3

56

l87
l58

31

2

l5

73

123

49
l4

l

88

87

z5
l

9

27

73

79
l7

status aantal

larven-

huidjes

aantal

levende
larven

soort

l

2

3

4
5

6

7

8

9
10

11

12

l3

l4
l5
l6
l7
l8

l9
20

21

22

23

24
z5
26

z7
z8

29

Calopteryx splendens
Lentes barbarus

Lestes sponsa
Lestes virens
Lesten viridis

Sympecma fusca
Coenagrion puella

Coenagrion pulchellum
Erythromma najas
Erythromma viridulum
Pyrrhosoma nymphula
Enallagma cyathigerum
lschnura elegant
Aeshna cyanea
Aeshna grandes
Aeshna isosceles
Aeshna mixta

Anax imperator

Brachytron pratense
Libellula depressa
Libel lula fulva 'f

Libellula quadrimaculata
Orthetrum cancellatum

Sympetrum danae
Sympetrum flaveolum
Sympetrum fanscolombi
Sympetrum sanguineum

Sympetrum striolatum
Sympetrum vulgatum
Sympetrum stri/vuig

VP

VP

VP

VP

VP

VP

VP

VP

VP

VP

VP

VP

VP

VP

VP

VP

VP

VP

VP

VP

VP

VP

VP

VP

VP

Weidebeekju#er
Zwervende pantserju#er

Gewone pantserju#er
Tengere pantserjuKer

4 Houtpantserjuffer
Bruine winterju#er

Azu u rwaterjuHe r

Variabele waterjuKer
Grote roodoogjuKer
Kleine roodoogjuKer

l7 VuurjuKer
Waters n uHe

Lantaarntje
Blauwe glazenmaker

Bruine glazenmaker
Vroege glazenmaker

Paardenbijter
G rite keizerlibe

Glassnijder
Platbuik

Bruine korenbout t
Viervlek

Gewone oeverlibe
Zwa rte heidelibe

Geelvlekheidelibe
Zwervende heidelibe

Bloedrode heidelibe

Bruinrode heidelibe

Steenrode heidelibe

Bruinrode/
steenrode heidelibel

Venwitsnuitlibel
l Noordse witsnuitlibel

2

l7

27

43z
5

z5

l

20

BRUI NE KOREN BOUT
De bruine korenbout (Life//u/aju/pa) is in

de tabel met een asterisk aangegeven
Deze soort is nog niet eerder in ons telde
bied waargenomen. Ze is ter beoordeling
of het een correcte waarneming is geweest
voorgelegd aan de Commissie gaarne
mingen Nederlandse Odonata(CWNO)
Mocht deze geaccepteerd worden, dan zou
het totale aantal soorten over de afgelopen
jaren voor Zuid-Kennemerland in het duin-
gebied zelfs kunnen oplopen tot 35 soor-
ten, dat is bijna vijftig procent van het
totaal (71) in Nederland waargenomen
soorten libellen

21

24
7
l5

83

955
822

95
l

53

10

452

76

4
l

l

5

l Ma da en Frans Koning co6rdineren de Libel.
lenwerkgroep van de KNNV-(gdeling Haar-
lem

Het adres van deze Libellenwerkgroep is.

Koning, M. Hobbemastraat 37, n02 B]
Heemstede, e-mail: koning.f(®wolmail.ni.
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