
Gevlekte witsnuitlibel
(Le u corrh in ia p ec ton I is)
in De Wieden

T de Groot

Het bevest gen van veÍÍnoedens kan een
aangename bez gheid zijn. Vooral a s de
werkelijkheid nog ifaaer u lpakt dan je ver
ondeÍslê lingen.
In 1996 heb ikvoor Nat!urmonumenten een
aantal dee gebieden b nnên De Wieden
geinvenlarseêrd op lrêi vooíkomen van li-
be en. De lange lradite van NJN vooÍjaars
kampen bj DwarsgÍachi had al veel lnte-
ressanle belenwaarnemingenopgeleverd,
waaronder de Btrire katenba$ (Libellula
fuly4 en de Gevlekte w lsroir hel (Leucor-
thínia pectatats). Beken.J was inmldde s dat
ie e nd me aijd wel za n vjf à tien Ge-
vlêkte wllsnuillibelen per dag kon legenko'
men (Achterkamp. 199.1). voora len zu-
den van Dwarsgraclrl Deze soo.l is zeld-
zaam in NedeÍland en staal als bêdre gd op
de Nedeíandse Rode Lllst (Wasscher ln
prep.). Ook in de omrngende anden gaal
het s echl íÍet L. pecloralls de stalLrs va r '
eert daar van bedre gd ror !itgêslorv€n (De
KnijÍ & Anselin, 1996).
Toen kdanook op Slun 1996 eenveebe'
lovendê zonnigê warnre dag de besch k-
king kreeg over een kano g ng mln eêrste
locht naaí Dwarsgracht. Hoe groot zou de
popuaiê van dê Gevekte wlsnullibe al-
daaí zln en zou de soorl op meerdeÍe plaaf
sen binnen De Wieden voorkomen?

DwaÍlgracht
Tef zuden van DwarsgÍachl duwde k me
dooí een sma le zijslool naar een p as waaí
in vooÍgaande jaíen enkele Gevlekte wil
snu tlibelen waren gesignaleerd. Deze be-
schltte plas was begroe d met Kransveder
krud, Gedoornd hoornb ad en pukkên
Krabbescheer. Langs de oeveÍstond ondeí
andere Plu mzegge, ÍVoerasvaren, Rei,
evenals Gage enslÍuikgewas. Depias blêek
op êên gíi ige r.an eí va versma lingen en
verbred ngen dood te lopên op een moo
siukje Íiveen Verspreid groeiden Kleine
isdodde en F êt in hêt water en dreven er
bladeÍen van Witte waler e e. Gele p omp
en enkele Íonte nkru dsoorlen GÍooi b aas-

leskÍu d ontbrakevenín n. Laagveênmoêras
op haaÍ best. Om hel paíadilseljke te rela-
liveíen: er dreel ook algênllab.
Ditgehee ziendewas lk op mln hoede. Een
half Lrur later stonden er 19 manrêtles en
vier lafdems van de Gevlekie wilsnuit ibel
op mijn veldkaaíl. Bll een tweedê bezoek
op 17 juni vlogen er ln totaal 40 ínannetjes
op drie lraleclen van vjÍtg meler. Onge ool-
ljke aaniallen voor een soo( die e ders n
Nederand schaaís is de laatslelaren wor-
den er meesta n el meer dan een tot vier
individuen iezamen gezien.
llet oude waaÍnemingsplekkên en het díuk
bezelie botoop in Dwarsgracht n hel ach-
terhooÍd heb ik in de maand juni in enkele
andeíe deelgeb eden van De Wieden gê-
richte spe!rtochlen gehouden per kano. Dil
leverde zes vindp aalsen op, waarvan díie
bu len Dwarsgracht: één in de Schlnkellan,
den, één bij Zandg racht (bêide geb eden ig-
gen wesielijk van Belt-Schulsool en één in
Kerkgrachl (tef zuiden van Wannepêrveen).
De aanialen variêerden tussen de vjÍ en

Iliotoop in Dc Wieden
l-loezietnu het bioloop van de Gevlekte wr-
sn|] llibe in De Wieden êru l? De vindpaal-
sen worden gekaíakteíiseerd door heldeÍ
wateí firet een beschutle ligging. DaaÍnaast
lilken verspÍe d in het water gÍoelendê
langslengelige p anien a s Biet oÍ Kle ne
lsdodde noodzakelijk ie ziln, evenals dílf
vende watêrplanlen (bjvoorbeeld Wlie wa-
lerle ie). Soms is ook Krabbêschee r aanwe
zg en meesral ondergedoken wateÍvege-
ialie n dê vofm van KransvedeÍkruid, Gê-
doornd hoornblad. Groot blaasieskruid. Zo
vlogen bijde groolste v ndplaats ien zuidêr
van DwarsgÍachi een vjitenlal mannetjes
heên en weeT boven een d k pakket van
Kransvederkr!id en cedoornd hooÍnb ad.
Vermoedeljk worden hieÍin de e tjes aiqe-
zet, maar heaas heb ik geen eiafzettende
landems waargenonren. De pH waarde van
de waleÍen vareerde van 7 2 tot 8,05; de
Ecv-waarde van 452lot 582.
Doordal mjn eerste bezoekrondê aan
Dwarsgrachl noga laatwas heb ikzelÍgeen
exuviae gevonden. Echler, eerder in 1996
waren al exuvae onldekt, evenas enkee
Lritslu pende mannetles op Íeislengels
(schriit. nreded R. KeleaaÍ en B Achler-

K
ffi
4W
í&w
ffi'4W

&w
ffiw
ffia
w
w

rffi
6W

{lta
t"4.

,*,



dx
u
bm
d
tsleÍ

FÍ
a)

E
s#
w
q*

w4

E

kamp). De vindp aatsen van deze exuviae
weken enigszins al van de door mljgevon-
den vliegplaatsen Er wefden bijvoorbeeld
laÍvenhLridjes gevonden in een beschut lig-
gende krabbescheersloot en langs een re-
cenl omgêwoelde vrij kale oêver van een
sloot d e weliswaarverder een rijkê oevêrve-
gelatie en watervegêtatie had. Het s
ondu delijk of dil suboplirnale biotopên zjn
ol kaíaklêíistieke voortplantingsplaalsen
van de Gevlekle witsnuit ibe.

Eí zjn nog vele vragen le beaniwoordenl
wai is de ooÍzaak dai de Gevekle wlsnuit-
libelin de resivan Nederland slechts spoía
dlsch vooí komt? Je zou verwachlen dat êr
meer p aatsen zijn d e beantwoordên aan
de boioopesen van deze soorl. Verder is
hêr ond!idellk waaÍom r. p ectoralis p alse-
ing van somm ge vindplaalsen verdwijnl.

Zo weÍden erin 1983 in de Pee enkelelien-
tallen iÍnagos gezien (Claessens, 1989) n
een zuuÍ (pN 3,7 - 3,9) en redeljk voedse-
aÍm ven. Enkele jaren laler bleek de soorr
gehee veÍdwenen teziln,lerwij de omslan
d gheden van hetven nier verandeÍd eken.
ls dit een voorbeed van normale Í uctuatie
oÍ is êr iets ve.anderd aan de veíandings,
zones n heidep assên en vennen waaÍ de
soort tor in de lachtgeÍ larên vooíkwarn?
llet aalsie woord overde Gev êklê witsnu I
lbê is dus nog n et gezeqd. Dit gedt ook
vooÍ hei vooÍkor.en n De Wieden. Gezien
het bioloop van deze wltsnLrl en deverspre-
d ng b nnen De Wieden verrnoed k dat ook
andere de en van dit laagveênmoeías be,
volklworden doordeze zeldzame libe. Vlis-
schien dal gespeuÍ in de koÍtendelar€n dit
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In dit mooi geilluslreêrde en nretÍraaie kleu-
renfotos u lgevoerde boek wo rdên alle sooÊ
ien die op de Rode liisl van Vlaanderen siaan
u tgebred besproken. Devaslste ling van de
calegoÍieën isgebaseerd op de hu dige ze d-
zaamhed en een vêrgelijking n hel relalieve
voorKomên van waaínemrngen van oê soor-
ten uil de perode 1940'65 ên 1990- 95. De
maÍx waarmee dê sooftên in de verschil
ende cateqorieën worden ingedee d ljkt

gÍotendeê s op de Nedeílandse ndeiing. Dit
geldl met name vooÍ de indel ng vaf de
meesl bedreigde (uilgestorven, met uitsteÍ-
ven bedreigde, bedreigcle en kwelsbare)
sooÍien. Op de Bode jst slaan 35 soonenl
60% van de Vlaamse libellensoorten ln hel
boek wordt verdeÍ aandaclrl besteed aan de
meesi bedre gde biolopen voor ibelen mer
daar n een bespreking van de raaalrege en
voor bescherming en beheer daarvan. Aan
hel êlnde van hel werk worden de Vlaamse
Rode lilst met die van omr ngende landen

Vergêleken nretde Neder andse s tuate ko-
men in Vlaanderên meeídere bil ons niet
bedÍe gde aagveensoorten en sooíten van
heidevennên op de Rode Ístvoor. Een sooÍt
als bjvoorbeeld de GÍoie roodoogluífer
\Erythrcnna najas) vall bij hen n de cate-
gorie 'kwelsbaafl NIel narne voor r.ensen
die in Nêdêr and bij de aagveengeb eden
wonên ijkl d t haast aan hel onmogêlilke te
grenzen. VooÍ hen d e de situalie van de
zandgíonden in Noord BÍabani en LiínbLrÍg
kennen is hêl n et hee verbazend DooÍ de
recenle vooruiigang van de KanaalluÍÍer
(Cercian tindenii) ef de Vuuíibe íCroco-
thenis erythraea) zijíldr de en ge twee soor
ien die in de calegoíie 'onvoidoende geke nd'
vallên. Al Ínet al een zeeÍ ÍÍaaien goed ge-
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