
De trage terugkeer van libellen naar
tiideliik opdrogende duinplassen

f -|. Reul<ema & R. Mangcr

lnleiding
Veel ondepe wateíen zoas vennetjes en
du nplasjes. kunnên in regenrjl<e pêrodei
taÍen achlereen door lbe en bênLrl wofdê.
om vervo gens n een laar rÍêt we nig neers ag
volledg op te drogen en alle ibe ei t€ ver-
lezen. D t Íenomeen hebben we kunnen êan-
schouwen n de GraÍellkheidsdlrren bij Den
Helder in hel droge laar 2003 (1"4^NcER & BELJ-

KEMA 2007) In d I gebled heeÍl lbellênond€r-
zoek plaatssevonden bt de ondiêpe Kijkd!in-
pas de n 2003 gehee uitdroogde en bij de
grotere en d epere Harms oot diê n alle jaren
watêr bleef beholrden Regelmatgê tel ngen
maakten het moge lk om hel veíoop van de
herbevo king door verschil ênd e be ensoorten
van de ondiepe plas in 2004 in deta ie volgên

en deze tldspatronen te ,..r:: ..êr met dle n
andere jafen aan dezê i.ê . :s :. .ret d e aên
dê anderc p as . hetze'.= ,.zl

Hvpothcsc
De verwáchling s dêt d? be enÍêLrra van de
twee passen rn de meest:rarei êen vefgeijk
baÍe ontwlkke ng n d€ o.p !,:- het seizoen
laal zen Echter if 20!.1 h:r .êar na de !itdrc
g ng van de ond epe K rkc, ni êsr letuachlen
we dat daar nel a ee. a? a.it. er be eír
agerzu len ztn (zie M-r..=r & Br ':Er.a 2007),
rnêar dat ze e. ook laier n i:er sezoen zu ên
versclrijnen dan in ancÊrê a':r D e af,'/jken-
de aantallen en Itdspeir-.^ê..,Êfurachtên we
n 2004 aan de ondiepe p:r .rCal Ne belen
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daar na hei droogvallen net meef aÍkonrstig
konden zjn van ter paatse opgêgroeide en
uitgesopen arven. Zê moesten van eders
komen, wat ongetwijíeld Ínet ên gê veÍiraging
zal plaaisvinden. De hypolhêsê is dus dat de
libellensoorlen in de meeste jaren aan beide
plassên êen gelíklopend seizoênspalÍoon van
hun êánialen aten zien, maar bl de onclepe
Kijkduinplas na hel ncdêntee opdÍogen in
2003 lrêt daaÍop volgende jaar (2004) venaat

Onderzocksgebiecl
De GÉÍelijkheidsduinen liggen in de kop
van NooÍd-Holland, daíecl ten zuiden van
Huisduinen (gemeente Den Hê{der) Twee
duinwaleren zln eÍ uitgedepl ef veígÍoot
in 19S4, de groterê HaÍnrsloot (10 hectare)
wal diêper dán de ke ne (0,5 heciare) Klk.
dunpas (íguren 1 en 2) De afstand tussen
be de p assen bedraagt r! m 500 nrele. N4eer

dan twiniig klene passen (waaÍondeÍ oude
bomkÍatêrs) ligge. veíspíeid in het duinge-
bied OngeveeÍ de hê|ft bleek qedurende de
ondêrzoekspeÍiode peÍmaneni waie oudend.
de rêst vêl n sommige jaren ulde jkdÍoog.De

d chtsiblzijnde poelen lggen op ca 300 m van
de Kijkdu np as.
De beginlaÍen (1999.2002) van het moni-
loingpÍogÍamma weÍden gekenmeíkt dooí
hoge waterstanden. maar in de hete en
díoge zomer van 2003 daaldê de watersland
zêêí slerk. waaÍbrj len slotte in de loop van
augusius de Klkd!inpas gehêel opdroogde
en enkee maanden droóg beef. Vanaf end
2003 slond ef weer water en in dê volgende
twee zomers bleei de KijkdLrinpas ook n de
díoogsle maanden peÍnranenl waleÍ bêvêlien
Gedêtalleêrde oppeívaktewalearrcnds ziln
eldêÍs in dI tijdschí]fl gepubliceed (MÀNGER 8
BEUKETTÁ 2007)

Mcthode
De tell ngen angs vaslê lrênsecten aan be de
plassen \i/êrdên veícht vogêns de methode
van hel Landelilk N4eetnet Libellen (zê KETE-

rAAR & PLAÍE,2001) n hel a gemeen eens per
lwee weken in de p€riode half-mei tot begin-
september. Zodoende werden er FaÍliiks ach(
te!linger veÍicht, gelijkínaug verspreid over
hêt lbellenselzoen. Omdat de waaÍneÍningên
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van 1999 ên 2001 ncompleet zijn gebruiken
we in dl adike alleen die van 2000, 2002
2003 en 2004. De te resultaten zijn as vogt

1 Bj de enige i alle jaren in srote aanta ên
voorkomefcle soortj het Laniaarntje (/schnura
e/esars, iigLrur 3), is het hee seizoenspatÍoon
besdrÍeven door de waarcenomen aantallen
pêr ieli ng u I iê dÍlkken a s pêrcenlage van
hetjaartotaalen deze percentages uit le zetiên
tegen de lijd Zo wordên de laafljksê schom-
mel ngen in toiaa aanla en gemáskeerd. t-êrwl
seizoênspaÍonen van de ve|schiltende jaren
ên plaatsen goed vergeljkbaar worden.

2 Omdai eÍ van de andere soorten vaak
ie wêlng jndviduen gêleld weÍden om deze
mêihode te kunnen gebru ken, moesten we
bij die soorten de vogende anayse toêpas
sen. Voo. elke sooít wefd voor etk jaaf en
aparl voor elke duinplas de datum van êerste
verschr}ring gêschat. Onrdat de tellingen êêns
pêr twee weken werden uiigevoerd, waren dê
soorten in werkeljkheid waarschijn tk a eeF

der bl hel watef aanwezg dan op de daium
waarop ze voor het eerst werclen geiêld. De
eerste vercchijningsdat!m is daarom gedeÍin -
eerd als het gem ddelde van hêt dagnummef
wáarop de soon voor het eerst n het sêizoen
wero waargenornen en ner dagnlmmef van
de leling daaruóór. Vervogens s uitgêrekend
hoeveel dÊgen de zo berekende eerste veÍ
schijn ngsdata van de versch ende sooiren
aan de Kikdu npas n 2004 aiweken van (a)
die aan dê Narmsoot in helzêíde jaar, (b) d e
van de gemiddedên van ver jaren aan de
Hamsloot en (c) die van de dÍe êndere jaren
aan de Kijkdu np as.

Result:rten
T. Seizoenspatroon van het Lantaarnije
In sltuaties zondêf vooraJgaand droogva en
zagen we bijbeide plassen onseveer helzetfde
seizoefsveAoop, zê de dichle pLrnten in íiguuf
4. De aantallen nemên loe n de loop van nrei.
berelkên êen piek n de êeÍsle heft van juni
en nemen daarna selede jk aÍ Gêzien het
ongeveêr selike veíoop aai beide plassen

-*J;.a'
IigÍuf 3
Ilei LDrrarnri. r/nln n .lt,,rt \.rr(l,eer in 200j rnee narndu !r .t3]l1 bij de ltijldujnl)trs
,, zrr(r i. lsclmur r .l.gif s ,rtpàrrn .L tu lol ]tnlitltfil|t: t nt t 1lto aJ Ln hoxÀ!.
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mogen we dil het "nomale seizoensvedoop
voor deze soort in de GÍafe ijkhe dsdlinen
noemen. r,1 2004 was het aantê sveroop aan
de Kijkdu nplas (de open punien n fguur 4)
echtef heel anders. Pês in de oop van jLrli

narÍei de aanta en sieft toê. De top v/ed
begin augLrst!s bereikt bijna hree nraanden
latef dan normaai. Aan de Harmsloot zagen
we n 2004 wel ongeveer heizelfde vedoop als
in anderelaÍen Heiweêr was n2004bjkbaar
n et de oorzaak van het lale arrivefen van llbel
len bt de Kjkduinpas

2. Eerste vêrschiln ngsdaia van vti agemene

ln Têb-. 1 staan dê rcsultaten van befekef n
gen van het aanlal dagen dal dê verschiiende
sooden if 2004 laler dan normaal verschenen
aan de Kjkdu nplas Voor het Lantaarntje kun-
nen wediook n Íiguur4 aÍlezen en dÊl maaki
de geta ef n iabel 1 meleen ifzichte jk. DooÍ
extrapoate van de eersie dichle punten n

ígulr 4 vinden we voor normae jaren een
geschatte versch lningsdatum van resp. dág
nummer 134 en 135 aan dê lwee plassen.

Htr ft dlq.r diL lrljl) rljrerncen yo.rkoD..ne libeller!!)Í.f n 2t)O,l llrer rfiyr.rd.n bjj d. ii (le
.t/on,ef vltr 2001i drDgq.\illlrr KLlldrri,r|l$ cn rcf .|7i.lrL( ru een unul L.l. . rLirfiurtir!
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Zwetuende pantseduÍler

Brui. /Stêenróde heide lbe

135

166
180

145
145

186
186

Daqnummer eerste verschiinên
Kijkduinplasa) Harmsloot Harmsf@t
2000,2002,2003 2000,2002,2003 2004 2004

196
196
196
196
223
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n de vogênde reges van de
label zln voor een aanial andêre
ibe lensooaref dergellkê bêre
ken ngen Lritgêvoerd Omdal
we de Bru nrode en Steefrode
he de be (Syrrpelru,ï sl,o/alum
ef S. yulgêÍrrt rnoesten samen
nemen (ze waren nlel atijd van
een aÍstand le ondersche den).
zjn er schattngen van tolaal vijr
soonen. Bij allê soorten vonden
we n a e koornmen a een posi
teve gela en wat belekenl dat
ze ale in 2004 atef dan normaál
vooÍ het êerst in lret seizoen wer
den gezren aan de Klkdlinpas
Deze aiwilkingen varieerden per
soort vai ca twee weken tot we
ongeveer twee maanden Voof de
Harmsool was er in 2004 geen
systematsche an/r'ilking ên waren
de aiwlkingen ten opzichie van
andeÍe laÍen ger ng

Conclusic
De waafnem ngen bevesl gen
onze hypoihese. dai de ibelen
in 2004 vefaal aÍrivêren aan
dê plas die het jaar ervoor had
dÍooggeslaan. De vei(rag ngen n

de herbevolk ng werden waarge
nomen bÍ aie min oí meer tê rÍk
aanwezige sooften Ze iepen
u leen van btna iwee maanden bll
lrei Lantaarntle en de WatersnLrf-
íe (Enalagna cyathigerLtn, Íist )ul

I

Dê datlm in het jaar na droogva en van de
ondiepe pas (open punten n fgulr 4) lgl
daar dan echter pas brj dasnummer 196. De
berekende vertraging van deze soort (êêrste
geta lenrege n tabe 1)levêrl gela en a s T96-
135 = 01 dagen ten opz chte van de norma e
veÍschlningsdatlm aên deze plas 62 dagen
(196 134)ten opzchte van de normae datlm
aan de Harnrslool en 51 dagen (196 1.15) ten
opzichte van de versclrijningsdatum n hei
zelde jaat 2AA4 aan de Narmsoot n 2004
verscheen hei LantaaÍntle aan de Ktkdu nplas
dus een vole twee naanden laler dan 'notr
maal' en bijna twee maandên ater dan aan de
diepere plas d e in het voorcígaande laar n et

5) lot ongeveêr twee weken bÍ de Gewonê
panlseÍuíer (resles sporsá, ísu!r 6). De
ZweNende panlsedufier (1. ba|baÍrs) en de
he dei be en zalên daartussenin met ca. een

De herbevolkng van een ln hêt laar daarvoor
drooggevalen dLnpas ijkt dus een engs-
zns moeizaarn verlopend procês, ondÊnks
de bêtrekke lk klêne aÍstanden (300 toi 600
rneter) tol naburige pernranent waterhoudend-ê
plassen [,lassale en Íequenle overbr!ggingen
van zulke alslarrden van sechls honderden
meiêrs vonden b ijkbaaf niel p aats De relateí
sne le aJnarne van de waaÍgênonren aanlallen
van het Laniaarntle in het laaiste deel van
rrêt waarnemingsseizoen van 2004 aan de
KÍkdu np as (op€n punten in íguLrf 4) jken eí
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op te wijzen, dat d€ plaátsgevonden nirek vai
koÍte duur s gêweest. De (denkbêeld gê)ljnen
door de gesloten puniên ln Íiguur 4 laten €6n
ve-À geleidelijkêÍ da inq zien rond ê nd algLrs-
tus en begin septsmber, waaÍschrlnllk doodat
laat uilsluipende dieÍen de aantallen in andeÍ€
jaren aan heteinde van hel seizoen nog enigs'
zins op peil hielden.
In de literaiuur zijn enigê gegevens te vinden
over het verbrê dingsve rmogen van ibelen
Speclaal bt kleine soo ên met een bepêrkt
vliegvermogen ijkl de dispersie maar bêpêrki
lê zin, zowe qua afstand als wat bêirêft het
percentage van de diêfen dat een ander wal€f
opzoekl. Gepubliceerde waarnemingên van
lerugvangslên van gemerkte exemplaren van
Zygoprera leiden in hel algemeen tol de con-

ook van s echlv isgendê soorten (bijvoofbe€ld
de lerugvangst op 20 km van de ínerkplaats
van een Noordse winteÍjlffer, zie RurrER el a/.
2007)
Brt typisch zwervsndê sooden als de Zwer-
vende pantseÍiuffer kan hêt verschijnsel van
'homing' (terugkeêí naar water van hêíkomsl)
het êfiectieve kolonisalieveímogen ondanks
de zweíneiging toch sterk beperken (UTzERl

et al ,2ao3J.
Ut a die gepublcéêrde gegevens ontstaat
de indÍuk, dat we net al te vee mogen veÍ-
wachten van de snehed van heÍbêvolkng
van leeggeraaktê plassen indien de afstand6n
tol bewoonde wateren grool zijn oÍ als er bii
de dichtslbÍzijnde bewoonde wateren in het

Dc 8$ron< !.rnrnrifÈr rl.rr.J 'tua/) reÍ\(h.dr sl.chr\
nck.n lNc! du noÍnHl
I *r* stinsn dunrr,i dll' rtrr ^tL\ l,rt,t nnrr ut ptrru^ ur\
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clusie, dat vêíeweg de meeste
nd viduen aan het wat€r waaÍ ze
zijn u lgeslopen b jven. De d eÍen
dlê zch we verp êatsen naar -.,.n
ander water eggen degê ijks ti-.n-
tállen meters aí en zelden meeí
dan enkele honderden melers
(zie CoRBEr, 1999: blz. 386 en
veÍdeÍ). verplaalsingen ovêí
de lrele levensduur als volwas-
sene zln wat groter, v€ak enkee
hondeÍden melêís maar zelden
rileêr dan een hav6 k orneier,
zoa s bj de N,4ercuuftvaterjuffer
(Coenagnon meÍcuiale) ts waar
genomen (PuRsE et al-. 2oo3l
Warrs eÍ al, 2004). Wanneer
poelen oÍ andere waleíen Íedelijk
dicht bl e kaar iggen (T00 íneleÍ)
dan blJkt r!im iên procenl van de
popu ate zich tidens h€t vowas-
sen even naar êen andêIwatertê
verplaatsen. Derg6liike waaÍne-
mingen zÍn er ook van Lantaarn
tje en WàlêÍsnuffel (zie CoNRAD

et a/. 1999). De percentages
veÍhuisde dieÍen namen zeer snel
(exponenleel) ai nret de alstand
tlssen de aízondefljke waleren.
Afstanden grcteÍ dan êen have
kilometer werden s echls door
enkele prccenten van de popu-
laties van veíschillende soo.ten
oveÍbÍugd. Oveígens zijn er wel
wat incidentele waaÍnemingen
bekend van heel grote aígelegde
aÍstandef door indivduêlê diercn,
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betrokken jaar maaÍ wêinig dieren aanwêzig
zijn.
We kunnen er alêef over specueÍen wat
de oozaak is gêweest van trage teÍugkeer
van libellên naaf d€ Kilkduinplas n 2004. De
dichtstbijzÍnde passen mêt belen lagen niet
enkêle hondefden r.eters niet êrg ver Weg
maar libellen waren loên overal in het omrin-
gende duingebied b€lrekkelijk schaaE dooí de
nog bêlrekkelijk lage waterstanden (À,laN6ER &
BEUkEMA, 2007). Zeer grotê libellenpoputaties
in de wat wijdsre omgêvng warcn eÍ n 2004
eigen lk alleen vên hel Lanlaarntle maar det
was op êen atstand van meer dan êen kilo-
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Numbers oÍ Odonála w€re colntêd irice-
mófth y lor Íour yêáfs àong lhe banks oí lwo
iêárby (0 5 km) Êhálow adíca ponds in the
dLnes orlhe norlh-wêstern pai( oÍ The NelheF
ánds The shalowêsi pond d ed up @mpletely
m laiesummer ot2003. In lhe subsêquênl yeaÍ,
numbeG of Odonáta wêre abnormally low al
lhis pond. Mo€oveÍ. lie ÍÍsl individuàls aÍÍived
much latêr in lhe season as ompáed lo olher
yea.s and to the olher (psmanênt) pond This
wás so in allnve common spècês The eaÍy
spÍng specles /schruE e/egarsand E a/agm,
cyáth,gerum werê bêáted by lwo months. rhe
órher speces (Lêsiês sponsa. L. bahàrus,
Synpetrun spec ) by lwo to íour wèêks These
res! ts a€ in êccordancs wilh rêpórts on olhef
siudres, which indicalê lhal €lchánge between
populations oÍ neaÍby ponds g@s generally
slowly and involva only low pÍóporlions of

Odonala colonsalon dune ponds. The
Neiheránds, Glai€l jkhêidsdu nen dispeÍsion
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