De Noordse winteriuffer (Sympecma paedisca
(Brauer)) in de Weerribben en de I(uinderplas
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Inleiding

aan de bepaalde veÍlandingssladia een rol
TWEEL et a/. 1995)? Om deze
vraag te kunnen beanlwoorden is in het voor-

(vêígeljk VaN
De aalste decenn a zijn vêel pantêf- en dier
soortên n Nede.and sterk achieru lgegaan oí
zelfs seheelverdwenen. De oorzaak van deze
achteruitgang ligl vooÍa n dê sterke veranderlngen in het andgebÍuik d e hebben geleid
ioi veÍzuring, vêrmesting, verdroging ên veÊ
snippering. Ook andere íactoÍen als bijvoorbeeld klmaatvêrandêr ng speLen echlef een
Íol Een van de soodên die op grond vaf de
genoemde iactorcn op het punt eek le staan
ut Nedeíand te verdwijnen was de Noofdse
w nÍe\uÍlet \Synpecna paedisca = btaueri)
De soortstaalals êÍnstig bedreigd vermeld op

jaaí ván 1998 in de Weeribbên gezocht naaÍ
voorlplantings ocat es. n 1998 bleek dat de
Weerribben loch n ei de enige plêk was waaf
dê Noordse w nierjuffeÍ zich nog vooÍtp anttê.
Bjde KuindeÍpas in de Noordoostpolder (op
ongêvee. 7 km afstand van dê WêeÍíbben)
wefd evenêens eên popuate ontdekt. ln de
grotere aagveengêbiêden in Nooíd Nederland
(Rottge [,'leênlhe, Oude Venen en dê W]eden)
s de soori, ondanks geÍicht zoêken in 1997 en
1998, echteÍ n el aangetroffen.

de (vooíop ge) Nederandse Rode LÍsl (Was
scnER, 1990), is bescheÍmd volgens de Natuurbescherm ngsweten tevens doê soort voof
hêl natuurbeleid (BaL et al, 1995) Ook in dê
resl van WeslE!fopa is de soort zeldzaam en
eÍnstig bêdreisd (ScÊMrDr. 1993i Orr & P pER.

In d I aÍi kel willen we weergeven wat ef op dii
moment bekend is van de Nooídse winterjuffeÍ
in NooÍd-Nedêrland. Daarbij zeiten we onzê

1998)
Tot in hel begin van 60-erjaren was de Noord-

datgene wat in de Nêdeflandse en Wesi,
EuÍopese itêratuur s gepubiceerd NaaÍ za
bllken evert deze vefgê ijk ng een aanta ver

se winierjuÍíeÍ in Vlidden- en Nood Nederland

rassende resutaten op.

een verspred voorkomende soon DaaÍna
de soort ovêra zeldzêafl gewor,
den en na de hete zomers van
1976 en T977 eek de soort zeÍs

bilna

u

eNaringen uii T997 en 1998 aÍ tegef hisloÈ

sche waaínêmingen ui hei ibelenarchieÍ
(NVL/ElS Nedefand/De VlndêÍstichling) en

s

tgestorven llet aanral

waarnemrfgen van ae taÍen na
1975 is op tien v ngeÍs te tellen
Hel was dan ook zeer verhe!
gend dat n hêl najaaÍ van 1997
een vij groie popuate van de
NooÍdse w nterjuffer ln de Weer
ribbef werd ontdekl (GR FFToEN &
UTLHooRN 1997).

De Weeíibben was daarmee het

ense sebied n Nedeíand waar
nog een evensvatbare populatie

van deze sooft eek vooÍ le
komen. Dê vÍaag die zich toen
meteen opwiêrp was: WaaÍom
jusi n de Weêí.bben? Speelt

Figru' L l\hnn.rjI N{trr(L\. \'lr1.fiLrÍ]tr l5r,tD,, i,rr./idJ)
bi de Grole vulrv n, Wrr ribhcn, fr.i l99li.
det lLycaena d/spar), de bind ng ,Vdl( d/ S\frpe.nn |rrJis.r.
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Huidige verspreiding
De WeeÍbben en de Ku ndeÍpas zjn de
enige paatsen in Nederand waar na T975
voorlplant ns van Noordse winterjufÍeÍs is vasl
gesteld. Het zín tevens dê ênige ocaties waaÍ
recenie ijk grolere aanta len van dezê soort

zln aangetrotrên.

Bu ten de

weeÍ

bben en de

Kuinderplas zjn na 1975 aleên in Drênthe
enkele e)(emparen van dê Noordse wintêrjuf
íer gezen. Hêt s niel u I te s ujlen dal de soort

zch hler plaaisellk nog n klene

aaniallen
(heeÍt) voort(se)plani. Dê DÍentsê waarnemin
gen zouden echler ook betrekking kunnen
hebbên op zwervende individueni de Noordse
w nterjuffers ziln binnen een arsiand van 20-30
km van de WeerÍibben aangetíoffen.
| Íisurt 2 zijr de k lometerhokken aangegeven waar de aÍgeopen lwee jaÍen Noordse
w nteÍjufreÍs zÍn aangelrorien. vlet náíÍê in de
Weerribben s een dee van de ege kilometerhokken waarschrjnlrjk teÍug le voeíen op een te
lage onderzoeksintensiie t Eên belangrjkdêel

van de Weerbben was gedurende hei voor
jaaÍ uiigesloien van de veÍgunning n veÍband

M
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dekking van de popuailes was slêchts drie
maal eerder een ndvidu in de WeeÍibben
waaÍgenonren (in 1975, 1982 en 1988) d-a
soori was nos nooil eeder bij de Ku nderpas
gezien.

Leefgebied
De WeeÍibben is een litgestrekt laagveen

iellanden, moerasbossen en
hooilanden ekaar aí^,sseen Ten opzichte
van de andere groteÍe aagveengebieden in
het noorden van ons and s de rietcu tu!Í stêÍk
vertegenwoord gd en wordt hel ret op vrijgrote

schaa n de zornêrmaanden gêmaaid.
De WeeÍbben betreft een inzijsinsssebed
(VaN WRDUr,r

bepeÍkl tot

1991) Dê ro van gÍondwater is

hel ncdenlee naten van

waler
met een g.ondwaterkarêkte. vanlrit de om g
gende po ders. De if aat besiaat
echter voora ut boezeÍnwateí
(opper! aktewater). Walêrstand
íuctuaies spe en n hel overgrole
dee van het gebed gêen ro. Iij

dens de !oortplanllngsperiodê
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mei de kans op hei verstoren van bjzondere
bÍoedvogels. Hêt is echlêí niêt u tte slu tên dat
ook hier bil ntensever zoeken nog Noordse
winlerjuffers sevonden worden Voor de ont
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In lrer nataar werden voofal in de
veenmosr êt anden en schÍalê
Pijpeslrooije'vegetat es Noordse
w

nlerl!fíers aangeÍofien.

In

dichle r etvegetates werd de soorr
niel gevonden voortp anling wêrd
vastgestê d angs oevers van

bredeÍe vaarren en n petgalên
met een riêl en/of lisdoddenbe
gÍoêiing. Vooral bij inbocht ngen
van oevers waêr zich dode íet
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stênge s ê.d. ophoopten, weÍden eiaizetlende
€noems waargenomen.

Binnen het dooÍ ons intensiêf ondeízochle

l)r Linnn(lc,l,,,L(kcr \'[r rrL!e/,,.]r is frxu \rxr
sccn indn urn rljr unlctort!n riin xrngrg.lcn

dee van de Weerdbben (Schut en GraÍkam
pen)weíden de hoogsle aanta en zch voori-

D^rirrr,,,,,y'Sn,|ecn,r |rr(lncMi r9',trn,/
lrqs ll \ I ktr ntnu:). ttk,1\ r'/rdl /r. yrn\ r?1
wtdrl Íi tut e,r Írwt rn inliutnl NitL n ttnlt.

plantende Noordse winlerluffers aangêtÍofÍen
bt een afgedamd petgal, de Po leljessalen
(figuur 3) Hêt waler in dit petgat was zeer
helder en op de bodem was een dichte mat

ltlr.ltt)tnrt 2 ( 1993)

E

Bij de K! nderpLas is noch spfake van kwe,
noch ván sterke peilíuciuailes (Ínond. med.
dhÍ. Bergman, SBB; dhr Bremer, prov. Ove jssel). Een deel van de oever van de Kuinderplas is met Riet (Ptragmlres a./stáiis). lisdodden lTypha spec.) en Zeebies (Sc,l?us mál-

5

,limus) begÍoeid. De aanwezigheid van vegetatie mel hel karakteÍ van een moerasva€n elland kan veÍklaard woÍden uil het feil dat hel
Riel destijds is aangevoerd vanuil de WeeÊ
Íibben (mond. med. dhr BÍemêr, prov. OveÍijssel). Oe pH bedroeg in de voorlplantingslijd
voor zowelde poetjes als dê pas 8,9. De EGV
was 0,00-010 mS in de poeltjes, tegenover

9

1,50 mS in de KLrinderplas.

V(x)r'tplrntingsgedrag
werd mel name vastgêsleld in de meer
open deen van de rnet Rlei,lsdoddên en Zeebes begíoeide oeveÍ van de K!indeíplas. IncÈ
E afzet

denlee werd ook eiaÍzet waaÍgenomen in de
poelljes. Interessant is dal tussên dê Nooídse
winteíjuÍÍeG een dÍietal Bruine winteÍjufíers
lsynpecna fusca) weíd aangetÍoffên. Van
deze winleiuÍÍer was bij de KuindeÍplas eenmaal eeídeí (in de zomeÍ van 1995) een individu gevonden (DrJKsrRÁ & DTNGEMANSE, 1995).
Dal belrof een pas uitgeslopên víouwlje wat op
voorlplanting duidl

llnr!('t, iri (n ll'll(ri.\!rtcf in dc Wr.|nhltr
lhl)ihtt ir tht \\\uil)l)

van ondeíwateÍbladen van Gêle

plomp
(Nuphar lutea) aanwezs. ln af,rik ns van het
oveÍgrcte deel van de WeerÍibben Íuclueeri
de watersland in dit petgat wel. Geduíênde de
zomsrmaanden pompen rielleerc her (boezem)wateÍ in. Als hel watêÍpeil veÍvolgêns zakt
woÍdl na veÍloop van tijd opnieuw wateÍ ingepompl om het gewenste niveau te hêíslellen.
In tegenstelling tol de verwachtinqen hjken de
verlandde delen in de WeeÍibben en de daaí
aanwezige bizondere vegelalietypen ên successiestadia geen rol le spelen bij de vooltplanting. op (geïsoleeÍde) watêÍtjês op de
egakkeÍs weÍd, ondanks gerchl zoeken gesn
ei-afzet vastgesleld.

Dê Kuind€rplas is een circa 16 ha grole plas
lemdden van ooi- en naadbossen (figuuf 4)
De p as s het resullaal van zandwinning in dê

oercde '975-'981 D'ecl iadsL de pas z]n
fecentelijk enke e amÍbieénpoetjes gegraven

Waemem ngen tijdens de eercte obsêrvaliedagen gaven aan dat de NooÍdse winleÍiufÍers in

de oevezones vooíal hun eitles alzettên op

het aanwezige drijvende dodê plantenmatsÍaal, met name op dode riel en lsdoddensiengels. Om deze observaiies getalsmatg ts
kunnen ondeÍbouwen werden bij dê Ku ndeF
plas (op 12 en 13 íÍei)en n de WeeÍibben (op
16 mei) tandems van de Noordse winteÍjufÍer
gevolgd {mel een veÍekijker) om de zilplaat'
sên en hel al dan niet plaalsvinden van eiaÍzet
te registreren De resultalen bevesligen de
eercle indrukken en ztn weeÍgegeven in Íiguur
5.

Ccdrag
Eiafzet lijkl vrijwê altijd in landem plaats le vin-

den. Slechls incidenleel werden vrouwtjes
alleen eiafzeitend waargenomen, waarbj dit
altjd vrouwljes betrof die kort daarvoor nog in
landsm gevogen hadden. De solitairê e afzet
was stêeds van koíle duur Tandêms zeiten
geregeld op meerdere paatsen op één steng€l
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etjes aí en kunnen h er dan lanse(re)tijd aanwezg ziln. Langdurigê êiafzet werd sleêds op
drijvend máleraa waarsenomen De maxi
male verblilftiid op eén stengel was meer dan
TO m

nulên.

Op in het waleÍ staande stenges doet hei
vrolrwtle vÍijwel geen pog ng tol ê aizef. Vaak
ljkt het rnannelje haar hier wel ioe te willen
aanzetlên dooÍ zijn achierlÍi licht te kronrmen.

Twee maal werd waargenomen hoe een
vfolwtje zondêr succes op een verlica e stengêl tot eiaÍzêl pÍobêeÍde ovêr tê gaan. Op eên
droge relstenge stopte hel vrouwtje na éen
poging en wegede verder het achier ichaam
te kroíÍmeni op een verse isdoddenstengel
pfobeeÍde hêi vroirwlje 1ol6 maal toe om eiijes

aÍ te zetlen, maar saagde daar nlet in. In hei
laatste gevalvloog detandeÍn doof naaÍeen in
hel watêÍ iggendê dode íletslengê, waêr vot
tot e aízet werd oversesaan. Dal hel vrolwlje
indeÍdaad zachtêr panlenmateíaa píeiereêrt
voor eiafzet, suggereren ook waarnemlngen

weeísoínstandigheden waÍen in dêze pêfode

De hoogste aanta len Noordse w nterj!ffers
werden in dê Weêrribbên in het weekend van

9 en 10 mê aangelÍofiên. A een al in

de
omgeving van de Schui- en GÍaÍkampen weF
den toen een 30lal exenrplaÍen gezen. Hel

weekend daaÍop waren de aantallen Íeeds
dudeijk ager De laatste 4 exemparên weí
den dii vooÍjaar op 4 jun in de Weerribben
waaígenoÍnên. Daafna vogde een perode
nretveelresên. ook brjde Ku ndeÍpas werden
de hoogsle aantallen (maximaal 30 exem-

plaÍei) n de tweede decade van Ínei gêzien;

na eind mei werden hier geen winteÍj!ffers
raeer waargenomen.

De top van de voortplantng lag zowe n de
WêeÍ bben als bÍ de K!inderplas in hêl eerclê
deel van een warme perode die op 8 me
begon Daarna nam het aêntal landems gestaag af. E afzet weÍd tot eind r.e waar-

op gedeeliêLijk dÍoog drivend plantenmateriaalt hetvrouwtje Itkt op de iasi mel het achier
lchaam sesch kte plekken le zoeken, waarbij
eiaÍzêr u leinde ijk vooral op de natte, wekefê

Discussie
Vlicgti'd
De gegevens var de iwee rccent ontdekte

Vliegtijd

popu aues NooÍdsê w nterjlrfÍeÍs

wjken n een

aania opzichten aí van iteral!u€egevens en
oudere waaÍnem ngen Zo igt dê viêgtijd in

Omdai de Noordse wlnierjuÍfeÍ als imago ovef-

winleíi, zrjn er tweê vliêgtjden: eén voor en
éen na de ovêrwiniefing. In hel najaar verschenen de eerste iÍnagos de afgelopên lwee
jaar medio ausustus. n 1997 troffen we in de
WeerÍibben op 2T augustus verc uiigevlogen
Noordse winteÍjutrers aan, lerwij daar in 1998
op 19 ár'gLrsilrs de êeístê Noordsê w nteÍjlrf
feÍs weÍden gezen (mond. med. dhr Goudsmlls) Hoe ang de NooÍdse winterjufiêr in het
najaar dooruloog, is ons niet bekend.

In het voorlaar van 1998 werden de eerste
NooÍdsê winterjufÍeÍs beg n mei gezien (op 1
en 2 mei). Het ging toen deels or. zjch voort
plantende dieÍen. Gedurende enkele warme

zjn echler geen veldbe
zoek€n gebrachi, zodat de wintêÍjutrêÍs
moge jk al eerdêÍ rondviogên. n de pêriode
daarvoof s bl de Ku nderplas vanaí eind
dagen eind apíl

maart vÍij intensieí naar winterjufferc gezochl.
Er zijn toen geei w nterjuffers gezien, maar de
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het voorjaar en de voortplantingstjd (beide ln
de maand me )du dêlijk latêrdan op grond van
historische waarnemingen veMacht werd. De
nieêste vooÍjaarswaaÍnemingen in het libellenarchieí koíÍen uit dê tweede helfl van r.aarl
en dê maand april; mei-waarneminsen zijn
schaars (leÍ lustíaliê zie iguuÍ 34T in GErJsKEs & VaN ToL, 1983). Van juni s sechts één
waaÍneming bekend, uit 1918,10en in Leersum
op 30juni nog iwêe vowassen individuen werden waargenomen. De voodplantingslijd van
de Noordse w nteÍjufteÍ s niêi direci uii de segevens in hel libellenaÍchief af le leden De

spÍake s van een mindeÍ geprefeÍeeÍd bioioop, oi dat in het verleden ofvoldoende in

n de periode eind
maart tol eind apÍil suggefêeÍi evênwel dat de
voortplaniing vooÉl in deze pe ode plaêts

slandfl uctuaiies, grondwaternvoed en waleF

plek van waamem ngen

De keuze van hel eiafzetsubstraat is minder
veelzijd g dan n de liteÍatuuÍ beschreven siaal.
H erin wordt melding gemaakt van eiafzet op
zowe dood als levend planienmaleraa. Als eaÍzelsubstraal worden StJVe zegge lcarcx
e/áta), Kalmoes (Á6orrs calamus), ÍVattenbiês

(Sc/rpus iacuslrls), siengels van waterbies
(E/eochêris spec.)en Holpijp (Equisetun nuvi
arTe), veÍÍotie slensels en lakken van Riel
lPhragnites australis), Íespectevelijk ZwaÍte
els \Alnus glutinosa) en wigen (Sa/x spec.)
genoemd (oveÍzchi in JóDrcKE, 1S97). Zowe
in de WeeÍlbben a s op de KuindeÍplas was
spÍake van een vee bepeÍktere keuze van êiaÍzetsubslraat. Vooral hel íeit dat vrijwel uilsluitend op dood dÍijvend mateÍiaal eiijes worden aísezet is daarbj opmerke jk (zeker om'
dat volop levende, n het waiêÍ slaande
plantenstêngels aanwezig warên). Ef is sprakê

van een sterke overeenkomsi mel hel ei'
aÍzetsubsiraat van de BÍu ne winieÍjutrer (bijv.

laagvêengebieden gekeken s.

Worden de vooÍipla ntings ocaties in de WeerÍlbben en bij Kuinderplas nader bêkêken, dan
lijken zijook n een aantal andeÍe opzchien aÍ

ie wtken van de llleratuuÍ. Dê

bioloopeisen

van de Noordse winterjuÍfeÍ in WeslEuÍopa

ztn

geanalyseeÍd door ScHoRR (1990) en

(1993). SCHM or heeft in de Vooralpen
48 voortplantingswateÍen vergeeken. Als kenmeíken van het larvenhabilat noeínt hij: wateí
SCHM Dr

voering in dê zomêÍmaanden, waaóil hij
walerstandflucluaue als be angrijkste íactor
aanmerki. De invloed van wêterstandfluctu
aliês tÍeedi volgens hem sechis terug bijzeêr
slerke grondwale nvloed. SchoÍrvermoedt, op
grond van zijn analyse van Dultse iteratuurgegevens, dal een vodoende hog€ grcndwa
tersland de belangrikste factor is. Hij komt toi
deze conclusle op grond van het feit dat het
meÍendee van de pubicalies gÍondwateÍ bêïnvloede laagveengebiêden dan wel kwelwa
ieÍen als leefgebied aangeven. Opmerkeljk is
dat op geen van beide recente vindplaatsen
grondwaier een beangrijke rol speelt en dat
ook gÍotêrê waterstandfluctuaties maar op éèn
v ndplaêts, en dan nog zeer lokaal, oplreden.
De leefomgeving van volwassen Noordse winieÍjuffeís pasi beter b nnen hel in de literatuur
geschetstê bêeld. De situatiê in de Weeíribben
s uit víjwe nêadloos aan op een dooÍ ScHMrDr
(1993) gegeven beschrijv ng. As belangdjkste
stÍuctuuÍe emenlen noemt hil:
- extensieve (Pijpeslroolje)gÍaslanden (ln de
fasê d Íect na het uitkomen)
- veígeelde' hooigraslanden van minlmaal50-

100 cm hoog Ínet os slaande stengel

BELLMANN, 1987).

sroepen mel een dekking van mindeÍ dan

L.efgebicd
De leeigebiêden waar de Noordse winleÍjutrer

in de Weeíibben en hel

Kuinderbos zjn
aangetrotren, sluiten slobaal aan op de ller'

atuurgêgevens. Opvalend is echief dai zj niel
behoren tot de n de Nederlandse lteratuuÍ als
voorkeuEbiotopen genoemde mêsolÍoÍe vennen en grondwatergevoede poelljes (GEr.rsKEs
& VaN ToL, T983; WasscHER el a/., 1995). Hel
íet dal de soort luist in een laagveengebied
kon oveneven is dan ook min of meer ver-

Íassend Niet duideljk is of hiêr weÍkeljk

-

50% (in de nazomêÍ en in hel voorjaar)

kleinerc boscomplexen en bosschages mei
een kruid'en stÍuiklaag (vooÍ de overwinlenns)

De ondeÍscheden slÍuctuuÍêleÍnenten zin in
dê WeeÍibben aanwezig in de vorm van elzen'

broekbossen, schralê Pljpestrootlevegetaies
en veenmosriellanden met een ije begroei ng

Bj de KuindeÍpas is de overêenkomst met de
door Schmidt gegeven beschrijvins vaf de

Btr.lrttr" 2t2t it1)
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eefomgeving van de magos minder nadÍukkeljk aanwezig. In oveíeênstemmifg met zin
beschdjving wordt de KuindeÍplas omíingd
door (naald)bos en zjn têvêns srasanden
aanwezig. Bjde laatsle gaat het êchter niet
om schrale gÍaslanden Alleen diíect langs de
noordztde van de Kuindeplas is een smalle,
schrale vegelatiezone aanwezig die gedomineerd woÍdl door haarmossen en Dophede.

aantasting van de biotopen op de zandgronden kan verklaren waarom de soo.l zichju st in
een laagveengeb ed heefl kunnen handhaven
Op de zandgíonden h€eft de inlensivering van
het landgebruik hel leeÍgebied van de Noordse

winlerjuffer steík aangelasl. tíel name de
'voorkeuÍsbiolopen (mesotrofe vennen en
grondwater gevoede poeltjes) hebben slerk

ondervezuing

en verdroging

te eiden gehad

Welke rol deze zone en hel grasland werke ijk
spelen voor de volwassef Nooídse winlerjuf,
fe.. s niel bekênd. In dit veíbánd s het even-

Daarnaast is het aanneíÍelilk dat de popu atie
NooÍdsê w nlerjuíers in Nederland ook doof
k/imaatveranderingen achtêíuit is gegaan

opmeíkelijk dat tildens een bezoek in
seplembeÍ 1994 Íond de Kuinderplas geen

der gunslig vooÍ een sooi die hier aan d€

winleÍiufÍeÍs werden aangelroffên.

uiteÍsle westgrens vên haar verspreidingsge-

Wa.rom zijn Noordse winteriuffêrs bij de

bied leeÍt. Hel is niet ondenkbaar dat lokale k i
maatsverschillen binnen Nederland mede kunnen verk arcn waarom de Noordsê winterjutrêÍ

we

Kuinderplas aangetroffen?
Omdat de Kuindeíplas pas in de periode nê
1975 gêgíaven s, ljkt het aanfemelijk dêl de
Noordse winieÍjufferpopulatiê aldaar een vestiging vanuil de WeeÍÍibben is. Hêt zou (één
van)de êersle kolonisalie(s) kunnên zin nadal

de populate in de Weeílbbên

Koelere zomers en zachteÍe winterc liken min-

l!st n

êen foordeijk aagveengebied

Maar waaíom dan in de Weerribben en niêl
in andere grotê noordêlijke laagveengebie-

bijvoorbeeld

toenam ónder invoed van gunsligê weersom,
stand gheden (zie GR FFToEN & UrLHooRN,
1997). In dêze opliek voml de Weeffibbei het
rei!gi!m van waaruit (her)vestigingen in d€
omgeving (kunnen) gaan plaêtsvinden. Íoêkomstige vesligingen in de nabijgelegen
Wieden en Rottige l,,leenlhe liiken dan voor de

Hel aniwoord op het êêrsle deel van de vÍaag
lijkl minder rnoe ijk te geven dan hel antwoofd
op de lweede vraag. De veíschi en tlssen de
nooÍdelilke aagveengeb eden zijn slechts

gíadueel En ondanks hel Íeit dat in deze
gebieden na de ontdekking van Noordse winlêrjuffers in de Weerribben gerichl gezocht is,

hand le llggen.
Dat de Kuindêrplas voor lbe lef uit
de Weeí bben goed bereikbaar is,
s!ggeÍeren ovenge waarnemrngen
ler plaatsê van typische laagveen-

soonen als VÍoege glazenmaker
(Áeshra ,sosce/es), Bruine korênbout (L/bêliula fulya). SmaÍagdlibel

(Cordutia aenea)

kon

en Glassnider

lBrachytrcn pratense), waatbij
alleen van de laatsle twee sooÍten
voodplanting
vaslgestê d.
Everitueel zoLr gesugger€srd kun-

s

nen worden dal de NooÍdse winlêÍ

j'rfÍer samên mêt hel riet uil de
Weeíibben geïntroduceeíd is in
Waarom kon dê Noords€ winteÊ

juffêr juist in de Weerribbên

Een aniwooíd op deze vÉag kan
slechls speculatieÍ zín. De slerke
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kan niêl uiigêslolen woÍden dal ook hieÍ nog
NooÍdse w nterjufferc voorkomên. Toch is het
niel gehee onaanneme ijk dai de overle
vinsskansen in de WeêÍ bben betefzijn dan in
de andere aagveengebieden. De ooÍzaak
moel dan vooÍal gêzocht worden in de schaa
waarop voor zowel magos aLs vooÍ de arven
een gunsiige eeÍomgeving aanwezig is De
veÍzlrring van het (andbiotoop n het) gebed,
de omvang van hel zoÍneÍmaaibeheeÍ en de
op gÍote schaal aanwezge rietcuLtuur spelen
daarbij waarschijnLijk een belangdke ro.
AÍgaande op de analyses ván SCHM Dr (1993)
is in de WeeÍÍbben door de combinale van
bos, schrale hooilêndên ên open veenmosriel

landen

eên dêae

leeÍomgeving vooÍ de

mago s van de Noordse winleílufiêr aa nwez g

De op re atief ruimê schaa optredende verzu
ring draagt n beangrijke mêle bij aan het
ontstaan van open íietvegetalies (zie WEÊDA et
ái., 1994). Een belênsrík dee van deze open
rielvegetaties woÍdt samen met de hooilanden
zome6 gemaad (mond. med. dhr. Breden-

beek, SBB). DaardooÍ zLjn buiten de zoíneí
maanden op re ateÍ grote schaal ongestoorde
vegelaties mel de juiste stÍuciuur beschikbaar
voor dê volwassen Noordse winleiutrers. Dal
het belaig van de leeÍoÍngevng van de
imago's niet onderschai moet woÍden, wordl
ondeÍstreepi door de constaterng van Schmidt
(1993) dêt in de Voofalpên bÍ het vervaL van
het irnagobiotoop de populatie achteruitgaat.

dewateÍstand met hetoog op de riêtteel wordi
gefêguleêrd, van cenirale betêkenis voor het
instandhouden van de populalie. Om dt veÍmoeden le toetsen z|jn gegêvens over voort
planlingssucces noodzakelilk. Deze gêgevens
ontbreken en nader ondezoêk lijkt hier dan

Conclusies en aanbevelingen
Onafhankellik van het anlwooíd op dê vraag
hoê be angrijk laagveengebieden in het
veíeden vooí de Noordse winterjuÍfeÍ war-^n,
s duideijk dat laagveenrnoerassen nLr eên

vooÍaanstaande posiiie bÍ de bescherming
vooÍ deze soorl moeten nnemen. In huidigê
bescheÍming sp an nen lgi het accent nog te

vaak op de tradtionee voorkeursbiotopen'
(zie bijv. BEENEN, 1998)

s op gÍond van hetgeen nu over de NooÍdse
w nterjuffer bekend is ieis znvols te zessen
over concíele bescherm ngsnraaÍêgelen? Hêl
combineÍen van nfoÍmaile u t de lteraiuuÍ mel

gegevens van de recente vindplaatsen ijkl
Ínaar beperki ruiÍntê ie lalen vooÍ genera-

lsaties ten aanzen van de Leeiomgêv ng
Dudelijk is dat het voortplantinsswalêr bj
voorkeuÍ niêl te zuur is en geduÍende de

zomermaanden niet mag uitdrogen; ook moêt
vegetalie in hêt waleí aanwezg zrjrl voor e-

aÍzei. Daarnaasi ljken volwassen Noordse
Ook geschikl voortplani ngswater lijki bifnen
de WeerÍibben n ruime mate aanwezg te zijn
Dit zou afgeled kunnen worden u I het íeit dat

eiatzet onder meêr op de gÍoteÍe vaaÍten
geconslateerd werd Het jkt erop dat vooÍ de
vooriplanling aleen nietzuurwatef en drljvend
dood plantenmaleriaal noodzakeiijke voorwaaden zijn. ook waaÍnem ngen (in 1974)
van êiafzetiende Noordse winleÍl!ffers op het
voedseklke Íenhovense kanaa (ANoNYMUS,
1996), wljzen op een minder kr tische nslêllng
tên aanzien van vooÍtplaniingswaleren llaar
waarom woden dan nlei in veê meer gebieden vooíplaniende NooÍdse winle!ufieÍs gêzien? [,4o9ê ijk spelen de aigedamde petgaten
met helder water en een íluctuerendê watêÊ
stand een veel belangr|lker rol bt de voorlpanting van de Noordse winterjuffeÍ. De bee bijde PoLleljes
gaten werden gêvonden zouden herop kun-

d!idênd hogeíe diclrtheden
nen wizen.

l\,4ose

d

ik zjn deze petgaiên, waaÍ

winlerjufíers specifieke {strucluur)esen aan de
eefomgêving rê srellen.
Bij verseikins van de lwee Íecente NêdêÊ
andse v ndplaatsen zijn dê bêlansrjkste

oveÍeenkomsiên: een bosachtlge omgevirg,
niet zuuf, tenminste okaal, helder water mêt
plaatseljk dÍijvend dood planienmateÍiaal en
de aanwezigheid van rietvegelaties mel een
open vegêtatieslÍuctLruÍ.
B nnen de WeeÍÍlbben ikt het nauwkeurg volgen van de onhv kkeling van de Noordsê win-

ierjufíe|populat e (montoring) een eêrste
veÍeste om hêt voortbestaan van de soorl te
kunnen waarborgen Bovend en is hei wenselllk dat voor de gehee Weeffibben de voorlp antings ocalies in kaart worden gebracht. Dit

ls onder Íneervan belang onr'hot spois (zoa s

de Poletjessalen) op te spoÍen. Als bij dit
onderzoek ook hei vooirplantingssucces wordl

beiÍokkên, zljn bovendien bredeÍ ondef'

llt tit' u:t2J: ]5 lj

bouwde concllrsies

len aanzien van

het

gewenste beheer ie tÍekken. Het íeit dat de
Nooídse wlnieiufÍeÍ ln de Weerribben heefi
k!nnen ovêrlêvên, duidt êrcp dal bij hêt hLridl-

regeen van êen booi êvenals Jaap Do sira
voor hei desgevraagd telkens wêêÍ vaaíkaaf
leggen van diê

bool Kaas-Douwe

Dijkstra,

Robert KêtelaaÍ en llaÍcel Wasschef worden

ge beheer dejuiste omstandisheden aanwezis

bedankt vooí het veÍstrekken van o!dere

têrughoudend
moeien zin mel veranderingen in dat beheer.
De omvang van het natLrurÍeservaal de WêeÊ
Íibben lÍkt echier tol op zekere hoogte een
gaÍantie te bieclen vooÍ het voortbestaan van
de soort. Mede dooÍ de gÍoleíê habilatváíatie
is de kans dal een popu atie seheel uilsterft ln
grote gebiedên immerc gerlngeÍ dan in kleine

waarnêmingen ên/of iteratuuÍ.

zjn. DaaÍom

sebeden (ze

het vrij omvansÍjke zomermaalbeheer Deze
voÍm van maaibeheer zorgi ervoor dai na het
van de winieÍjufÍeÍs ln de maand
'rtvlegên
augustls op ruimere schaa onsestooÍde vegetates nret een gesch kte stÍuciuuí aanwezg
zjn. Een aanvu ing op dt beheeÍ zou een
geíaseerd ínaa beheer kunnen zijn, vooía op
paatsen waar pas na medlo jui over gÍotêre
oppervakten geíÍaaid wordl. Een tweede
beheêrsaspect dal mogelijk van beang ls, s
het wateípeilbeheeÍ n een aanlal afgedamde

Bij de Kuinderplas s het met het oog op de
voortpanling van belang dai de aanwêzige
fietvegetatiê zich handhaaíI. BeangÍijk aandachtspu nt daaíbij is dat plaalse ijk eên m ndeí

dichte besroeiins aanwezs

bift.

De sraslan-

dên rond de plas ijken, ultgaande van dê door

(1993) gegeven beschÍiiving, iiet
deaa voor Noordse winlerjutrers. Een meer
siruciuuffjkêrê, schÍalere vegeiaie s hier
ScHMLDT

gewenst. In hel zuidelijk deelvan de pas siaat
hu dige vri intenseve begÍazing onllikkeing van dergeljkê vegetaliês in dê weg.
Evêntuee kan een seÍaseerd maaibeheer

de

rond de pas bijdrcgen aan de onlwikkelng van

de gewenstê gÍaslandvegeiaties. Ook

bj

de

Kuinderp as is het monitoren van de populatie
Noordse winleíjuffers wenselijk.
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pànl materiàl The íáót that the spêciês ónly
suruved here s somewhat surprisinq as both
hábiláltypès wèrè not mèntióned n the Dutch
lilerature as ravoured habtats In bolh a.eas
neilher qroundwaler nor waler leve iuclua
tions pày a majoÍ Íolê Th s is also in conlràsl
wth habtat informálon n Íoregn terature.
The asl two years Synpecma paeclisca wàs
iound from ha i ALgust onwards nlo áulumn

h lhe spring oÍ 1998 (he spec es was obseruèd
tÍom the beg nn ng oÍ l,4ay unti lhe beginring
oí Ju.ê. Most rêproductvê activity look place
durng a warm spe in the beginn ng óí May
The f ght period in sprng was alef lhan
expecled on account oi h storica obsetoalóns
Íhê choce of subskáte ior oviposiiion was
reslricted n boih areas nearly ony dead Íloat'
ng planl material wás used (especá y sta ks
oÍ reed and reed mace). The question why
Synpecmá páedisóá on y sutuived hêrè and ils
habtal requÍemenls are dscussed. The answêr on ihe Írst qleston is ráthèr speculative.
Pe.haps lhe acdÍication oÍ lhe baks ('lesakkers') ánd the intênsty oí háymak ng durng
lhe summe. are mportant Íactors. The habtat
reqL rêments áre argey Lnclêár. The Dolch
populatons survived ufder condilons whch

lacked eements that wêre thoughl to be
essèntiàL M nmal rèqurèmènts ior repróducton are non acdic wáler which is avaiabl€
during (he summeÍ and ls party oveÍg.own

Surnmary

with watêrvegêlát on. For adu t suÍvi!alcenain
stru.iura condtions musi be mel.

Grifiioên, R.H.W. & H,ÍM,G, Uilhoorn, 1999.
Synpecma paedisca \Bta!ê4 in the weeF
ribben and the Kuindêrplas- Brachyho.

Odonáta, Zygoptèra Lestidae, Sydpecna
páedBca habilal. WeeÍibben KuindeÍplàs,

212):3543.

Two popualons oi Synpecma páèdisca,

a

rare speciês n fhê Neiherands are descfi
bed. Theywere dscovered n 1997 and 1998
in lhe WeeÍibben (province oí Over!sse )and
the Klinderpas (Flevoand) t was lhê ÍÍsl
time in more than 20 yeaÍs thal popuLalons oí
this spêóes wêre found in lhe Nethedands.
Íhe populations are pÍesenl n à lake crêatêd
by sá.dlig (Kuindêrplas) and a lowland mÍe
{lhe WeeÍibben) Simiariles belweên thê two
Dltch locations áre a ioresled envro.ment

and non acidic, clear waler wilh Íeed-beds.
The rêed-beds aÍe characierised by an open
vegetàtion shucture ánd localy dead foalng
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