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De laaislê jaren s êÍ vee aandachi vooÍ de
ibelleníauna n de duinstrook. Dt heeÍt eên
grotê hoeveelheid kennis ovêr de hier voorkomende soolren opgeleverd. Het is gebleken
dat de du nen een Íijke libelleníaufa hebben,
die volop in ontwlkkêling is. Zo zjn populaties
van bijzondeÍe soorten ontdekt, hebben zich
invasies voorgedaan en zijn zweíveís waaÍgenomên. Dii ariike gaat in op de ontdekkingen in de laalste vijÍ jaar (1994 tol en mêt
1998), waarin bijzondêr actieí s waargeno'
íÍen. In deze periode is er evenêens vee ge-
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beurd op het gebiêd van naluuronhv kke ins. n
de dscussle woíden de achtergíonden van
deze gêbeuíenissen iegen hel lcht qehouden
en wordl vooruit gekeken op de moge ijke oni
wikkelingen die nog zullen volgen. De behandelde gebieden zijn weergegeven n figLruí 1.
Er wordt niel ingegaan op de libellenÍauna van
de duinên op de Waddenêianden.
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Het duinlandschap
De duinen voÍÍnen een bljna onafgebÍoken
strook zandgrond langs de Nederlandse kusl.
Dezê speciÍeke ligging is van belang voor het
vooÍkoÍnen van llbêlen. De dulnên lggen dooÍ
een brcde sÍook kle en veengrond (minimaal
40 km breed)geilolêeÍd van de binnenlandse
zandgronden. De aangrenzende zee voímt
een baÍrére vooÍ zweÍvende ên irekkende
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libellen, waardooÍ zij zich n de duinstrook kun
nen ophopen. Bovendlen voÍmên dê duinen
êên coÍidoí waáíangs libellên zlch kunnen
verpaalsen. Vergeleken met Hoog Nedêrland
zljn de duinen mindef Íijk aan ibellensooiren,
ínaarten opzichte van hêt aangfênzende Laag

Nedeíand is de soorlenrikdom grooi. In de
meestê d!ingebleden s zoel opperulaktêwatêr
aanwêzig. In veel gevallen belreÍt dit (lesen

wooÍdlg vooÍgezuiveíd) riv eÍwateÍ dai is
aangebracht voor inÍllrate in speciaál daaÊ
voor aangelegde bekkens. Dll zjn meesta
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gÍote, heldere, vÍij voêdsekilke waleren rnet
steile oevers In veel gevallen komt er vis in

pantserjuÍíer (Lesi€s

voor. n de dieper gelegên dêen van h€t du n
kunnen dooÍ kwedruk pasles onlstaan. Deze

ra

hebben vaêk een goed onlw kke de vêgelat e
en zijn klein en visvrlj. De kwelp assen zJn zeeÍ
gevaíeerd van u terlijk. Vee van deze plasjes

drcgsn in de zomer rcgelmalig uit. In de
drepere en meer permanente kwe plassen kan
zich e€n laagveenachligê vêgêtalie onlwikkelen (liguren 2 ên 6). Deze, vaak natte, verdiepingen in hel duinlandschap woÍden mel
dveÍse lermen aangeduad zoals dal. glop. pan,

vallei en wei. Dezê toponiemen zijn vaak
slíeekgebonden. Zo liggen er in de duinen
tussen Hillegom en Den Haag dellen, komen
vlakken met name in Nooíd Holland voor en
spfeêkt mên op Schouwen van putten

Soortbespreking
In de peíiode van 1994lot en mel 1998 zijn er
37lbe lensoorten in de Hollandse en Zeeuwse
du nen vastgesteld. Dai is iêls meer dan de

helft van dê Nedeíandse soorlen. De Houl,
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Waiersnulíe

a cyak ige ru n), LanlaaÍnlje (/schrue/esans), Paardenbijtet lAeshna mixta),

(En at tagn

Grote keizeÍlbe lAnax inperator), Gewone
ae\et be \Otthetrun cancêl/átlm), B oedrode
(Synpetrum sanguineunl, Bru nrode (S. st o/alum) en Steeníodê heidelbel (S. yulgatum)
komen algemeen voor. À,4eeÍ paalseijk zin
ook Gewone panlseÍjuffer (Lestes sporsa),
Kle ne roodoogjuffer (Erythrcnma andutun),
Blauwe glazenmaker lAeshna cyanea) èn
VieNlek \Libe ula quadrinaculata) aanwezig
Nog lokaler komen AzuutuaterjufíeÍ (Coenag.ion puela), VaÍiabêle waleíiulíer {Coerágr,on putchelun). Grcïe íoodoogj!ÍÍet lErylhronma najas) en BÍuinê glazenmaker (Áesl,ra
grándis)vooÍ. Van de overigê lwintig sooíen is
recenl opvallende nieuwe iníomate verzamed, die s samengevat in dit arlikel. De
gekozen selectie d entteÍ illustíatiê van de processen die in de discussie woíden besproken.
Hel overgÍole deel van de waaínemingen is
aikomsiig !it het lêndelijke libellenbesland van
de NVL, EIS-NedeÍland en De V inderslichtng.
Aanvullende waarnemingen zjn veÍkfegen van
Harm Nesen, PeteÍ Pall Jonkêr, Hugo van
der Wal, Arnold W jker de
KNNV-LibellenwêÍkgÍoêp ZuidKennemerlánd en Naluuóalans
/Limes Divergens. Nauwkeuriqe
gebiedsinfoÍmalie is verkregen

uii verslagên van hêl Zwanen,
waler en Duin en Kruidberg (DE
GRoor, 1997), dê Kênnemeídui,
nen en Middenduin (vÀN TR,cr.
1998b), de AWD (KNNV-LTBELZUo KENNEMER,
LAND, 1999: vaN TRcr Tg98ai
WasscHER, T995t WASSoHER &

.'--
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duynen, Be.kheide en De Kip
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1999), WalcheÍen (GEENE, 1996) en ZeeLrws

eeíst in hel Nederlandse kustgebied waaí

V aanderen (CaLLE, 1997).

genoÍnen. De soort wêrd iussen 9 en 23 me
aangelroÍíen bij Caslricum, Berkheide Voorne

weidebeekiuffeÍ (Cdl,pt. ryÍ s pl c t d. n s)

en Walcheren. Daaóij ging hêt steeds om eén

Zwervende indivduen bereiken zo aíên loe de
kust. WaaÍnemingen zljn gedaan ln 1986

(Walcheren), 1991 (Heemsrede), 1993 (Kal
wijk), 1ss4 (Voome), 1995, 1996 (beide laren
n de Amsterdamse WaleÍ eid ngdu nen
(AWD)) en 1es7 (castricum). In e k jaaÍ sins

hêi om eén waamem ng van éen nrannetle.
Alleen n Katwjk is een ongedocumenteerde
waarnem ng gedaan van enkele indivlduen,
waaronder vfouwljes en tafdems. Van de
gedateerde waa rne mingen zijn erdíe van elnd
jul en êén van e nd augustus. Er is sechts éen
oude waarnem ng bekênd van dê omgevng
van Loosdulnên, waaÍ de soori op 29juni 1902

oí enkele ndividuen. Aanslutend

werden

jul n deze sebiêden, evena s bj
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Bergen, Egmond en de AWD, pas u tgêslopen
ndiv duen gevonden. De voorlplanlingsbioloop betíoÍ lêlkens Íijk begíoeide kwelplasjes,
meesial met Rlei (Phragmiies ausira/È) en
Grote lsdodde (Iypha /átifoi'a) (Ígulrr 3b).

Zwerven.le pantseri(flet (Lcstcs bifia s)
Deze pantserluffeÍ is vên oLrdsher bekend uil
de duinen, maar de mate waar n hij de laatsle

vijf jaaí voorkomt is van een gehee neuwê
orde. Dll bêgon met een nvasie in 1994 die op

jui

nzelte. Hel hoogtepunt werd bereikt in
augLrsiLrs. 1995 was hêt
bestejaaÍ ooit, met 93 waarnemingen dooÍ het
14

de êeíste helft van
Bruinc winteÍjuflèÍ (.sJ,nrwii fuÍi)
In me 1938 werd deze sooir, tijdens eên peí

hele gebiêd Dit ls veÍmoêdêljk ten dele ie
danken aan nagesLacht van het jaaÍ eÍvoor

ode íÍêt waím weeÍ ên oostenw nd, voor hei
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een voomame nsl.oom van nieuwe inrmgranlen, aangezen 1995 een topjaaí was voor
de binnenkomsl van zuidelijke en ooslellke
libellen In 1996 slortle de duinpopulatie door
een langduÍig aanhoudende droogle weer
volledig in. Aangezien de achtlien waaínemingen in dal jaaÍ allemaal na 9 augustus vielen,
is hel aannemelljk dal er geen oÍ vrijw€l geen
dieren zijn uitgeslopen In 1997en 1998 werd
in de du nen weêÍ vooÍtp anling aangeloond en

werden veel waarnemingen gedaan, echler
n

et in de male van 1995. Zekere voortp anling

werd de aigelopen vijf laar gevonden bij
Bergen, Casricum, Du n en Kru dberg, Be heide, Hoek van Ho and, Vooíne en Goeíee.
maar geziên aantallen en dala gebeurde dil
ook in het ZwanênwatêÍ. de Petlemerduinen.
de AWD. de Coepelduynen, lveijendel, Walcheren en Zeeuws-VlaandeÍen. De soorl kan
in hel duingebiêd in zeêr grole aêntêllen
voorkomen Bij Hoek van Holand en Voorne
zijn de groolste concênÍates gevonden mel
naar schaltirg 1000loi 1500 individuen, terwil
jn de Coepelduynen en N,4ejende ook honderden ndividlen bijeen weÍden gezen

Ihngprnsicriof Ícr (r.s..s ír,Jz's)
In de jaren 1982, T989, 1990. 1993, 1994 en
199s zijn er in lolaal acht waaÍnemingen van
deze soorl gedaan op Vooíne De víoegstê
waarneming (26 mei 1990) en meldingen van

enige lienlallen individuen bijeen doen vermoeden dal de zich hier een populalie bevond.

Builen Voorne is deze luifer a leen waargenomen in de AWD, de Coepeduynen en Berkheide. Het betreÍi vier waarnemingen vên 2 tot
en met 17 auguslus 1995 en twee op 13 en 16
êugustus T997 EÍ heêÍste gedurende beide
peÍodes warnr weer met oostenwnd. Elke

waarneming belíoÍ íÍaar éen oÍ twee indivi
duen Het ljki hierdus zwêrveís te hebben be-

líoíen. Op 18 mei 1998 werd in BeÍkheide een
zeer jong vÍouwlje sevangen. De belreftende
locatie rs in de winteÍ 1994195 heÍingeíichl. In
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1998 was hel een zeeÍ ondiepe plas mel een
haliopen vêgetatie van voornarnelijk Grotê lisdodde Dit is het eerste onbetwislbare gêva
van voorlplanting in de Nederlandse duinen

'IergeÉ paÍrscriuffcr (.rl.cJ,t,"/J)
Dêze jutrer is in 1995, 1997 en 19S8 waargenomen bij Castricum, de AWD, Berkheide
en [4êiendê|. Ale vondsten werden tussên 5
augusius en 5 september gedêan, voorê mel
oostenwind. In vriwel alle gevalen werd maar
een enkêl indivdu gezien Aleen in Berkheide
werden óp 13 augustus 1997 op éên localiê
acht Ínanneijes waargenomen. Eef week later
waren hieÍ nog vjf manneljes aanwêzig Hier
werd op 19 augustus 1998 wederom een mannetje aangelroífen. Dilmaal was de wind in de
vooralgaandê wekên echter wesleltk. In dezelfde periode (17 augustus) wêíd bij Caskicum een vrcuwlje gevangen Kan de soorl
ook ondeÍ minder gunstigê ornstandlgheden
de kust bereiken of is er sp€ke van voorl
p anling in zeer lage aanlalen? VooÍ d t laatsie
is geen ênkee aanwijz ng, zelfs niel n de vorm

'IengeÈ gÍasiuÍcr (IJrt"nnt wnit io)
In mei 1998 weden op d e locates rond
WassênaaÍ veÍse imago's gevonden. Het bel.eíen de eersle wêarnemingen van dêzê
soorl vooÍ hel Hollandsê- en Zeeuwse duingebied. Vri,wel alle waarnemingen werden
gêdáan tussên 12 en 29 mei. Daarnaasi werd
op 3 augustus een jong vrcuwtje gevonden n

is geen nadeíe documentalie (WasscnER,

Berkheide In de tlssenllggende tijd weÍd h er
regehatg gezochl maar was dê sooÍt ai
wezig. n de onrgev ng van Bonn is het aange-

1996). In 1998 wêÍd een populatie n de wjk
Bu ten de veste bij veere gevonden. D r igr net
bu len hel du ngeb ed maáf veraadl we lichi
de oorsprong van een waameming u t 1987 n

loond dat /. pumlro een lweêde genêíatie kan
produceÍen. indien hj een vroege stair in het
voodaaÍ heeil (NDEN LoHMAR, 1998). Dat lilki
hief ook hei geval te zjn. Gezien de waaÍne
mingên nam de ontwkkeljng van de lweede
genefaiie lussen de tien en eli weken in be
sas Ale drie de pekken zijn enkele jaÍên
geledên heringerichl vooí naluuronlw kke ing
en hebben een d!ide ijke kwelnvioed. Het zijn
vrjondiepe waleren Ínet lralfopen, n hetwater
staancle, vegetalie. Op De Klp langs de Was
senaarse S aq slroomt dii water ef bestaat de
begroeing ondeÍ nreêÍ u twalereppe en waler
eÍept )s (Veranica sp). De twee localiês in

hêt noorden van Walcheren. Ten nooídên van
het Noordzeekanaal s a een n 1920 een
paartje bj Bersen verzamed. De localie van
voortpanling in de AWD beÍeft het Verefgde
Ooslerkanaa, welke in 1996 is omgêvormd tot
een dulnÍe. Het is êen zwakstromend vege-

tatiêrijk wateirle met een enigszins h!meuze
ondergrofcl Recenl zljn in nrêerdere duinge
beden deÍgelijke b otopen aangelegd.

Gkssniidcr (8,?!./Ut,r,r i,,rrtu,jr)

n de jarcn negenig is onldekt dat deze soort
algeÍneêJr s in een aantal duingêbleden.
Vanaí 1992 z jn er waaÍnêÍÍ nsen uit Nrleijendel
en Voornê ên vanaf 1994 uii de AWD Larvênhudjes zlln nmiddels bêkend uit de AWD en
Berkheide en seres van waamemingen suggereren de aanwezgheid van populatiês bij
CasÍcum, de Kennemerduinen, Middendu n
\,4êjende en Voorne. In T998 weÍd de soorr
bovêndien ontdekt in Zeeland, op de Schotsman. Hei bolweÍk van de soort in de duinen s
de AWD HieÍ p ant de soort zich vooÍai voort
in kwelplasles, maar ook n watefen die vool
de wateM'nn ng in gebíu k zijn De bioioop
heêft een aagveenachlig kaÍakief, mel een

vrj

Bêrkheide zijn onder meer begroeid met Grote
lisdoddê, Riel en Zeêbiês (SciÍpus ÍnaÍllinr!s)

\t$i\trrc |

(P I r,h o\ o tu | r I y ph t llt )
De meeste recenie waarnem"1 ngên koÍÍen

!it

de omgev ng van Haafem. De eercte daarvan
werd gedaan ln 1994 if Zandvoorl. VanaÍ 1995

werd de soort qemed

ul

de AWD, waar

n

T998 vooÍtp anting werd bewezen. In hel nablgeeqen Middenduin werden in 1995 ên T997
VuuÍjuíeís gezien. In 1997 werd eéf mannetje

ln Duin en Kruidberg wêargefomen. Builen de
omseving van llaarem zjn eÍ wenig íecente
waarnemingen In me 1998 werd de sood

semed n BeÍkhede. waaÍbt twee tandenrs
weÍden gêzen N4o9e lk betrcí hei her een

rrlke oeverbegÍoeilng van onder meer lisdodde
( Iyphá sp
n het ver eden kwanr de c assnij

)

atie, mogellk sêchts zwetuers Deze
locate werd e nd 1998 gehee vergraven ten
popu

der ook voor in de duinen. De oudste waaÍne
nr nsen stammen a u t 1850 bj Katwijk. Tot en
mei 1923 zln êr regematig vangsien gedaan

behoeve van natLruÍont,,rikke1ng. De soort zo|]
verder in N4ellênde voo*omen, maar hervan

bil Loosduinen In 1957 ên 1970 is de sooir
gemerd van vooÍnê.

,d

Zuklrli jke Slázenmài(r lAttltrut ltlfi ,ís)
ln 1995 vond voor het eerst eên invasie van
deze soort in NedêÍland plaals (vaN As ei êi.
1995), waarbij de hoogsie aantalen in dê du
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nen werden gemeld. In lotêalwêrden in de peode van 13 juli lol en mel 27 augustus minstens 40 indlviduen waaÍgenoÍnen, vêrspreid

over de Coepelduynen, Berkheide, l,4eijendel,
Noek vên Hoiand (Íguur 5), Voorne en Wêl'
cheren. De groolste concentraties werden gevonden op 5 auguslus bij Hoek van Holland
(twinlag mannetjes en eén vrouwtjê) en in de
Libêllenvallei in lveijêndel (zeven mannetjos).
In allê gevallen betrcf de biotoop uitdrogende,

zeeí ondiêpe waleíen met eên lêge, losse

begroeiing van Riet oÍ sdodde WaaÍnemingen van vier individuen op eén dag in 1396 en
zeven in 1997 suggeíeren dê aanwezigheid
van een tijdelijke populalie bÍ hel voormalige
fon De Haak op Walcheren Hoewel er wêl
eiafzet werd waargenomen, werden hier geen

laNenhuidjes oÍ verse individlen gevonden.
Toch ljkt hel er op dat hsl hier de eerste vestgng van deze sood n NedeÍland bêtíoÍ De
biotoop was een begraasd, aa. de duinen

grenzende weide met êen klein íietveld omgeven door biszen. Gedurende bij.a het hele
jaaí staat êÍ ongêveer tien cenlimetsrwater In
1998 weíd de soort hief ondanks inlensief
zoeken niet meergezien Op 15j!ni1996werd
eên vrouwtie waaÍgênomen op voorne. Gezien de vroege dálum isditeen aanwrjzing van
voorlplanling aldaar ln 1996 en 1997 vonden
er kleinere invásies in NedeÍland plaats. Dê3Ê

van zijn twee Ínanneljes in de AWD op 14
september 1997 dê ên ge wêarneming in de

(ÁrJf

Vroegc glàzcnnrakeí
i{,s."Lr)
In 1998 werd voor hel eeÍst zekere voortplanling van deze sooí in de duinstrook áange
toond. Bij twee laagveênachlige kwelplasjes in
de AWD weden in loiaal bjna 80 aruenhuid
jes sevonden (fisuur 6). Hieraan vooraísaafd
weíden gedurende de jaÍen 1395, 1996 en
1997 acht waarnemingen van één tol lwêe
individuen in de AWD en
Berkheide gedaan. Verder

werd op 1 juni 1998 êen
vrouwtje sevansen n een
mistnet van de vogelringbaan
le Caslficum. Hisr wêd op 16
mê al een indvidu gezien. Á.
isosce/es is veímoedelijk aliid

i,

I

I'il'tilt

,.t

-r

al

zeldzaam geweest in de
kuststrook In 1850, 1902 ên
1963 is de soorl op vieÍ plekken in de omgeving van Den
Haag veÍzameld. Waarschjn-

lijk bevonden zich hie. popu
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juni 1996 weÍden twee,

mogelÍk dÍie indivduen waargenomen boven
waletuinplassen n [4eijende (N4osrERr,
1996). Dil was gedurende het warme weeÍ dat

ook dê Sympetrum forsco/omb,i invasie van
dat jaar leweegbíachl. Hêl betroÍ de lweede
waarneming van deze sooÍt in Nedeíland

Beekro boÍr (Co"'phus wlgttissi'"usl
Op 20 juni 1998 weÍd een nog levend mannetje gevonden langs het stÍand lussen Noord-

wijk en Kalwík (persoonlijke mededeling P-P
Jonker). Nooit eeder werd de soo( in NêdêÊ
land zo veí van bekende populalies aangetrof-

llÍNl,(',nr |'xk1sr d,./ l-(rrrn',hnrix Nl,ionih

llmtlrtn\t J tl nntl

gf .nslibcl (S),ríÍd, I on n eti I i.n )
Een vrouwtje dal werd gefotografeerd op 29
juni T997 in de AWD belÍeft de eerste Nederandse waamem ng n de du nen Welswêar
wed er in 1986 e€n dood individu gevonden in
Thjsses l-loí bij BloeÍnendaal, maar hervan

Mctarf

wordt vemoed dêt hil êls lêrue is meegevoerd
met waterplanten (WasscHER & vaN VELZEN,
1998). Kennerjk is de líelaalglanslibel een
zwakke zwerver, zekerals mên bedenkl dal de
veel zeldzameÍe Hoogveen- (S. arcl,ba) en

echteÍ. Hêt vermoedeliike voorlplantingswater
betreft een veÍbÍeding in de slotgÍachl. Deze is
dep mei eên Íiêlkraag en zeer helder wêter
datvo ledig is d chigegÍoeid met AarvedeÍkruid
lMyriophylum spicatun). Hoewel de soort hier
in 1998 net werd gezen, werden wel twee
indivduen gemed nabij hel25 km oosleliiker
gelegen Nisse (BMJENS, 1999). Op 13 augus-

tus 1997 werd een Ínannetje gevonden

in

Gevlekte glanslibel í5. navonaculata) teeds
Íespectievelijk een' en tweemaal op de Wad-

Beíkheide bij een vrijwel idenliek biotoop als
dat in WalchêÍen. Dil was de nooídelijksle
Nedeílandse waameming sinds de allereeísle
vondsl bijBakkum in 19s8 (Kraura. 1968).

deneilanden zijn aangetroíen (KÁLKMAN, in
prep.). In dal licht kan êên waaÍneming van

Zwa(e heidelibcl (S.r"tptttln rlntuO

êen metaalg anzend groene" libel op

Dezê soorl beÍeikt vêmoedelijk jaaÍ rjks, doch

I

augusHaÍERo, 1994) niel

in wissêende aanlallen, het

weÍd één individu. vemoedelijk een zwerue(
gemeld uil líeijendel. Waarschtnlik begon dê

du ngebi6d. In
1995 kwam een wat hoger aantal dan gewoon
lijk mee met de invasie van S. flavealum. Een
bijzondeí opvalende ifvasie had n 1997
pêals. Deze speelde zich hooÍdzakelijk af lussen 6 en 20 augustus, ínaartol êind seplembêr
werden individuen gezien. Tidens invasies
worden op sommige localies lienlallen indi
vduen gezien, waaÍonder vele eileggende.
Dat hier ênig ÍeproductieÍ succes uil voo(komt
blijkl uil waarnemingen van lage aantallen larvenhLridjes ên vêrse imago's bii BeÍgên, Cas

rekolonisate van het duingebiêd pas in 1994.

tíicum, de Ken.emerdulnen, Berkheid€,

tus 1994 op Voome (vaN

DE

aan een bepaalde sooÍl worden

loege-

Pt^Íbnit< (Li ht l l tl.t t t' t. ssa)
LrEFÍrNcK (1926) zag deze soort "veel op
vochtige plaatsen in de binnênduinên . Daarna
verdween hrj echleÍ geheel uil hel kustgebied.
Alleen in '1970 en 1987 werden eenmalig een'
zame individuen op Walcheren gezien. In 1991

dat jaaÍ werd een mannele gezien op
VooÍne en vanaÍ 1995 woÍden daar jaarijks

n

ve e waarnêm ngen gedêan In1995werdde
sooir voor het eerst gemed uit Du n en Kíuidbefg en de AWD In 1396 volgden BeÍgen,
Berkheide, Wa chercn en Zeeuws-Vlaanderen,
in 1997 de Scholsman en in 1998 Egmond. In
1998 weíden bij een poel bii De Klip (Wassenaar)24 latuenhuidjes vêrzêmeld Ook in Duin

en KÍuidberg. de AWD en BeÍkheide heeÍt de
soo( zich €cenleliik zekeí voorlgeplant. Bii
BeÍgen, Voorne. de Schotsman ên Walcheren
zijn meerdêre wáameÍningen gedaan, vaak
van meeídeíe ndividuen en jaÍen. Hêt is goed
moge ijk dal de soort zich h er even,êens voortplant. De popu atss worden vrjwelalleÍnaal in
Íecenr gegÍaven ot herstelde poelen gevon\C I o.oth!"tis t 1!t|"ttt\
In 1994, 1996 en 1997 was dê soorl aanwezig
brj Kasleel Wêslhove in de binne.duinrand van
Walcheren. EÍ werden maximaal zeven indÈ
viduen biêen gezien, evenals paíingen en
eiatuet. Diíect vooíplanlingsbewijs onlbGekl

v!\ttlih.t

ltt1!tltttt1,t

Mei

endel en WalcheÍen In de AWD zijn dooÍ
inlensief speLrÍwerk enkee honderden exuviae

(lccfvlekheidelibel (S.r

p.tn l|t|

\nunt)

Het vooÍkomen van S. taveolum in de du nen

is vercelijkbaaÍ met dai van S. dárá€. Zwer'
vêrs berêiken regelmatig, doch in wisselend
aanlal, de kusl en kunnen zich veívolgens vooÍ
enige lid vêsligen In 1992 en 1993 zijn geen

wáaÍneming gedaan. In 1994 werden vanaÍ
half juli wêl wat individuen gezien. Nageslacht
daarvan weÍd in 1995 op Vooíne gevonde..
VanaÍ 31 juli 1995 had een zeeÍ gÍootschalige
invasis plaals (WasscHER, 1998). Waarnemingen van voor die datum in de Petlemerduinen,
Kennemerdu nen, AWD, Berkhede, À,4ejende
en GoeÍee duiden wellichl op eerdeÍe, kleinschaLigere vluchtên of plaatseljke vooípan
ting. De gíote aaniallen begin augustus, zoals
enkele duizenden in de Coepelduynen op 2
auguslus, zrln echleÍ zekeÍ niel van lokale oor
sprong. In dejaíên na 1995 bleek de sooí zich
mel redelik suc@s in het duingebied vooí le
planten. Bewijs hieNan kwam uil Bergen, E9-

:J( I

): 1r-21)
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rnond, Casaicum, í\,lidd€fduin, de AWD, Berkheide, VooÍne, Goeree ên Walcheren.

ZweÍvende heidelibcl
(qr u Ft i n Ío,s.o I o I I' i i )

" in Nededand
"
In 1996 vond
de grootste invasie

van deze soort ooit plaats, mel de meeste
waarnêmingen in juni (DuKsrRA & vaN DER
WEroE, 1997)- WaaÍnemingen

weíden van 6 tot

en met 26 IUni gedaan in hel Zwánenwaler,
Duin ên Kíuidberg, de Kennemerduinen, de
AWD, Berkheide, Í\r€ijendel en Voome. De
aantallen waren veÍmoedelijk erg hoog. Allêen
al an Meíendel warcn halveÍwege juni circa
400 imago's aanwêzig. Deze schatting is ge-

vên i0 tot en mel 19 mei gedaan. Daarmee
was deze invase zon dÍie weken vroeger dan
de van 1996. Op 13 augustls wed een pas
uitgeslopên vrouwtje gevonden in N4eiendel.
De voorlplanlingsbaotoop in Meijendel bestaat
uil inÍillralieplassen die open, helderen ondiep
zÍn. zijwarmen daardooÍ snelop.

Ccvlcktc Nitsnuitlibel
lLc u.o tt'h i 1t i i ttcto'n I ir)
Tot ieders verassing nam AÍnold Wiker in
1998 tweemaal een mannelie van dezê soorl
waar in de Noord-Hollandse duinen. De eerste
waameming was op 10 juni bij Caslricum, de

tweede prêciês een week laler

bj

Berg€n

daan op grond van de waaÍgenomen dichtheden en de hoeveelheid beschikberê oeveÍ
aldaaí. Aêns uilend werden op 5 sepiember n
Meilendel tenm nsie zevên verse ndividusn
gevonden. In 1997 bleel hel bj óén waarneming van een jong mannetje in Berkheide op

(figuuí 7). De dichtslbÍztnde populatie bevlndl
zich op 50 km in het Vechtplassengebied bij
Hilversum. De populaties n De Wieden en
WêerÍibben liggên op bllná 100 km len ooslen
van de NooÍd Hollandse duinen. Hêl s aan-

auguslus. In T998lrad een kleine invesie op
met waarnem ngen bi CastÍicum, Heemsk6rk,
de Kênnemerduinen, de AWD, Berkheide,

twintigsie eeuw veGpreid voorkwám
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Solleveld, VooÍne en vermoedelijk Ouin en
KruidbeÍg. De meesle waarnemingen werden

nsm€ljk dat deze soori tot haveMêge de

n het
duingebied. WaaÍnerningen zljn bekend u I de
omgevng van Loosduinen (1902, 1903 en
1915) ên Voorne (1957 en 1963).
N@rdsc \vitsnuitlib€l

il,

lLtu.ont' i i i'1tb i.t tuta)
"
Waamemingen
in het duingebied hebben

ver

moedelijk zowel bêlrekking op zwervers als op
kleine, wellicht lijdelÍke, populaties. In 1988
weíden opd.iedagen van 25 meitol2l junitot

:\

zes individuen biieên gêziên in het Zwanenwater In 1992 werd op 29 meieen individu gezien in fileijendel. In dat jaar werden tevens
twee individuen van de Venwitsnuillbe (1.
drlbiá) genreld van Schouwen, waarondeÍ êen

veÍs individu. Gezien hel beeld dat in de du nen voo?l L. rubicunda opduikt en hel feil dal
dit zichtwaarnemingen beÍofien, s hier mogelijk spÍake van een determinai efout. In 1995

werden op lwee plekken op Voome op vier
dager van 16 iot 22 mei vijÍ individuen gezien,

Ectr

nranndi. (levl.klf \ritsntritlibcl

lt,k,,rrrtr

l)ii( n!Íirunr l)./r
Nr.mcDnrg oli lo iu,i lt)9ll Ji..fr r.n (hr rh/( h'
(le,ltrin.tr ung.sro^cn soon h \ror n [(r gLbn\l
rl\ /sa^tr rc h{rcik .
n ,,1L r/ L.ud,Íhnrir |ec('nlir dt (.,brtDr 7rrÀ
ntuln, Ilt htu l9tA ph"i\ tli \\rít nqk '1. il
tulj'n( n'dL4hn Intu\, t n it t.tt ^rínrl
/r11drrln),'p htt lJsbmntic

^
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waarondeÍ een landêm. Op 18luni T996 waren
drie mannetjes aanwezig in de AWD. In 1997
werden waarnemingen gedaan in Bergen (16
iuni, twee mannetjes) en Duin en Kruidberg (7
iuni, één oÍ lwêê manneljes) In dat jaar weíd
de soorl, ondanks geÍicht zoeken, niet gevon-

den in de AWD. Op 4 mei 1998 bleek echler
dal de sooít zich hier had vooígeplánt. Hêl
belrof dezelíde locatie als in 1996. Dit stemt
oveÍeen mel dê tweejarige levenscyclus van
d€ze sooÍ1. Door intensief te zoeken weÍden

Ihlk tt'1 3 ( 1999)

op veí locêties in de AWD in
lotaal 39 larvenhuidjes geraapi.

Alle locaties belreíen

kleine.

beschutte kwelplasjes mel een

moddeÍigê bodem en

íijk

!!!!!!!

bê-

sroeide oeverc (Íiguur 6) In
1398 weÍden van 16 mêitol en
mel
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juni Ínannetjes (n lotaal

minstens iw ntg)gezien op acht

ocates bij Bergen, Egmofd,

tralgemeen

I

o\€.iq

.selectie

.df \qqprs \q!!ró
Caslricum. de Kennerneíduinen,
"o' *rn ,o'r'"o .+o'9 .di6e
Berkheide en M€ijende . Hel
begin van deze peíode was erq waÍm. EÍ ztn
I l(1 mr(lrrl \rn t^(hillen(l( ytrrr!r(Rt'er nr h.r
daarom twee mogêlike verklaíingen vooÍ dêze
opleving van waaÍnemingen. Hel kan gaan om
,rnrrl \.rrnrNnr$rr i,, !l( (h'nnr,8nu'.n,1. r.'
\.hill(i!l( tunde\. l). (lie \(Br'!r,(|en /iirr
êen invasie vanuit het binnenland of de AWD
Ook is het denkbaaÍ dat zich een aantal hele
r\hrtrrcctr l)r n.A.n rl!.mfrr ÍÍtrrer ,ln.dn [.1
,\1r.qri{f (lcrl \rn dr \,Lrnr(rrfrÊfn !,trnrd
kle ne popu ates in het duingebied bevlnden,
die in noíma e jaren n et ot nauwelijks de aan1l l{!r1t)rir{Li,Lllf' (L.\r,\ fr?/rJ) \\1deriiullil
dachi irekkef (zle de vondsten in eerdeÍe
I I )rnlt1lr,t a.t ht!.t1rt ), LantrÍrri( l/irMu,l'
jaÍen). Ondanks de vondst van exuviae in de
E,^t, l' rdcnbi jrrr t,1r/,,d,rilr,r) (ir{)Lr lr.i/'li
AWD wêÍd daar maar een handjêvol imagos
L).1 lrua' n,/,,,Íd, ). (;cNi n. !tr\l1lih. 1írrtrt r
gezi€n. Eên gemiddeld€ van tien laívenhuidjes
i,r?1rrr,). lJl(,ednrl. 1SÍtrN nd \nt! i)n\u, t.
&rnrtrl(

peí plasje is laag voo. een gewoonlijk massaal
uitsfuipende vooÍjaaÍssool als L. tubicuncla.
Deze werden louleí ten gevolge van het zeer
antensieve zoekwerk aldaar gevonden.

De laaisie laÍên zln zes sooíên vooÍ hel eeÍst

S( l(\1n l)r \flt.rn u'r r\'rrti! iri (LiL rLrik.lhr
.ln,,lur .fhr$.. (xrkn l),.trfrnrlr\ /iin, r(rn

in de Hollandse en Zeêlwse dunen waarg€nomen, tetutl va. minstens zes (deels andere)
soorten voor het ee.sl vooÍplanling weÍd

l(rrrr)

aangêloond. voorls weíden van enkêlê soorlen
grote invasies gemeld. De vraag is waardoor
deze ontwikkelingen zijn leweeggebracht. Een

tltl

rmxnrfnrnrlrcn). l9(x).

l9lsl),

l92o

'tv rl99J. 198(r.8911S.1) /r,/ l(r(r(l(rt I lsí)O)
tht lidti,,t.tttn ut,tt mun| 4 nr4n\ th th,ó

th|\

vêÍandêrcnd k maat wordt algemeen áls de
vooÍnaamsie oorzaak gezen van de vooÍuif
gang van een aanla zuderlke soortef In het
duingêbed speen dêaÍbij ook tjde ike weeÍ-

th\^ lt tiol\.1,r't11t1\' 1tr,i\

t\l*ttrt

lh.

nDn

!n,r/r /r.

nu"tu \,ti\ trn tu^tLt,tr\

I,rn1

r/r rrlr,y' /i! ftr^ íL$t$ \irnli llrrLlhgf[.!x
rhi!.ntrn. l\rhnufr.Lr.!x'i\. /\r\l,hr trri\Lx
\

somstand gheden en natu uÍontw kkeling, die
rêspectieve jk de beíe kbaarheid en hetaanbod
van nieuwe biolopen veígíoten, eên belangÍÍke
íol. Ook heeÍl de ste loegenomen waamem
ingsintensiteit halveMege de jaren negentig

^
i iit\1[,1. (lrhr(nnn .u.r ldrtrr \\ trrt11,uri
\rrruirrnn,, S. Íri,rrtnn drl 5. $rlgrrunr).

trlai!: I:ilht rt l r\1tl \\\'i\ | l.rnr' 'lx,Nr,
(i'd,,gr i',r pncl|' . (: f ul(h(l|lnn. U'\'[',trnnrx
nnir\. ll. virnlLrhDr. Àtnrn..rrn..,.,\. Jlhndn,,,/

ongetwijfeld enige nieuwe veíschÍnsêlên in
beeld gebracht. Bij de meesle sooÍten speelt

I-ilk llulx ! d,inrx.!h1l/
Sfuli. lln ll,rtitlt !1 t^thtt !ra, ,l41ii\ ,,,,hv,
ii th^ ttnlt,t thr tt,tirl\ dn: litlntt Ittn) (1tl
n\rh^), ll)t)t) t9l!.l), 1920:J9 0.1), l9lt) i9
r)7t ). 1, l rr ), l 9\t)- tt)
t t 31 ) t6t ) 69 ( t.t 7 ), t

uileíaaÍd een combinatie van deze íactoren. Bij
enkele soorten as L. pacloralis, S. metalica en
G. vulgatissimus kunnen we eí vooÍalsnog
Vanuit gaan dal hêl om toevalligê waarnemingen gaat van incdentelê zw€ruers. Het geeft in

tltt

írn,rrrnr $ strr1Í'n[ h.nlrlilÈl

(\1ri!: r\rh( nreer thxr{liike vtr,r.'r t(i$,,r.
Itnnr\tull.r (lÁn\ !rtr^. r. ?\/u{n(rerjull.l
(( i,.rr!,i/r l),!7r,). \'Iixh.l( r'rrfrtrlld 1( j,rl
lilrnn) linlr tLttrIL,n,Lt r&,i,r'l (f l(Lifr rxnl.
,tr)!ifller (l ,trr,/,,,), lllnLtr\r 1/\ir/,rr.rd,Írl ef
lnrL r. !lu.nfrxl(cr t1 fr,,/,1) (n !n!\'l.k (lir,/.
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iedergevalaan dat deze sooÍien in staatzijn het
duingebied te bereken. Onderstaand woden
de belangr jkste aspeclen besprokên.

Bij een aanlal sooíen is het aannemelik dat
de recente waÍmere klimalologische omstandigheden een belangÍijke rol spelen. Dit zijn
soorlen mel een ovêíwegend zuidelike veÈ

spÍeiding waarvan vroegere waaÍnemingen
nauwelijks oi n et bekend waren ln het d!ingebled. [,4er name S. frscá er C. erythraea spingen daarbij in hel oog Ook de opva lende in'
vasies van L. barbaflrs A. áff,iris ên S forsco"
lombii zih hiet waaÍschjnljk ten dele debet
aan De opkomsl van A. inperator l\a^al de
jaren zeventg) en die van E. vtridutum l\anaf
de jaÍen tachlig) vallen builen de tiidspanne
van dil arlikel, maar hebben eveneens betrek'
king op dil íenomeen. VooÍ S. fusca lijkt het er
op dal de omstandrghêden in hêl voorjaêí van
1998 het vooÍ hel eerst loestonden dat deze

soorl het gebied kon koloniseren. n vooraígaaide jaren was a een opkor.st n hel binnenland vastg€sled met la oze nieuwe vondstên n Limburg, Bíabant, het Riverengêbied,
de Ve uwe d€ Ulrechlse HeuvelÍug de NoofdoostpoldeÍ en Drenthe (diverse auteuís en peÊ
soonlike mededelingeni. Dê warmle en oosl
enwind in mei viel peíect samen met de
vlieglid van de geslachts jpe imago's C. e/y-

lhlaea Íukt vta twee fÍonten op vanuil hel
zuiden. Het oosteliike (Limburgse) írcnt s
beschÍeven doof

HERMANS

& GuBBErs (1997).

Het weslelitke Íiont loopt door Zeeland lÍr
1993, 1994, 1996 en 1997 werd de soon gezien in Zeeuws-Vlaandeíen (CarrE, 1997). De
in dit a kel gepresenleerde waaÍnemingen

l). tr'n(l(\ ru {rrnr \lri rrr (Í^r \i'kl \rIbil
\el( ..hrr'\. .n /.1(l/,tritr (xnt.n nr nuin.n

Uii hei waarnem ngênovêrzchl b lkt het belang
van heersêndew nden en lemperaturen voorde
aanvoeí van zweívers lil hel zuiden en oosten.
De ideae omstandigheden zijn oostênwind en
warm weeÍ. Tabel 1 geefi een oveÍzichtvan de
b€langÍijksle peÍiodes mel dercehjk weer en
mel opvallende invasies en zwervers. De

meeste van de invasies werden ook waar
gênomen in onze buuÍlanden. De soorlensamenslêling ên aantalsvêÈoudingen gedurcnde deze peÍodes wisselen slêík. Dit is na
tuur jk aÍhankelik van de situate in het bÍongebed van de zweruers De gging hietuan
hangt saÍnen met de heersende uchislrcming.
l\,4looy (1986) analyseerde dê invloed van hel
wêêrop hetvêschÍnen van libellen op helwaddeneilandje Schaóóm. Op goêde dágen was
telkens sprake van een lagedrukgebied in hel
weslên (bivooóeeld boven de 8Íitse eilanden)
en een hogedrukgebied in hel oosten (boven
OoslEuropa). Dezê brengen een luchlstÍoÍnlng

vanuit hel zuiden teweeg die in Noordwesl
Europa resulteerl in een waímê, oostelijke of
zu dooste jke wlnd. Wdke libellensoorten in hel
brongebed in aa.meík ng kornên onze stÍeken

te beÍeiken heeÍt ondeÍ m€er te maken met de
tijd van hetjaaÍ, de aanwezige aanlallen en hel
gedrag van de soonen.

NatutrÍonhvikkrlinS r'r bch.eÍ
Sinds hêt bêgin van de jarcn negentig vindt op
groie schaal naluurontwikkeling plaals in hel
dl] ngebied. Er woÍden poelen aangeegd, infiltraiiebekkens omgevormd, veíuigdê valeien áí
gepaqd, rellên gegÍaven (zie hieroverhet kader)
ên rnaalregeen genomen om dê watêÍspieg-alte
verhogen. lven slrceft hieÍbij naar een situatie
die oveÍeenkoml met de vo€dselaímê, vochtige
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Opvállendste betrokken soort6n

juii
1994
1995
1996
1997
1994

tu

augustus
L. barbarus. waaFchijnlitk S. l/ávsoldn
L. baíbatus, L. dryas, L. vnens. A. aíinis, S. flaveolom
H. ephippiget, S fónscolonbi
L. .tryas, L. vnens, C. ery'h.aeê, S. danaè
íors.o/oabU mogeliik L. rubicuoda
S. frsóá,

s
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valleien die aan hel begln van deze eeuw in hel
dulngebed nog voop aanwezg warên. H erdoor
onlstaan tal van 'n euwe' biotopen voor libelen.
Zoals uit de soonbesprekingên blijkl hêbben een
aantal sooílên hun h'ridigê voorkomen in de
du nef hieraan rnede te danken Onder hen zijn
typische pionieÍs d e van dê heÍnieuwde situatiê
ptoíitercn,zaals L pumila en L. deprcssa, maar
ook andeÍe soorten waaíondeÍ l dryás en P
nynphula. Hel wateÍpeillf de wateMingêbieden
is steík afhánkelijk van hel beheerdattên bêho
eve van de prcducle wordt sevoerd. Dit kaf leiden tot potse nge en vaak onnatuurlijkê dalingen en stilgigen van de walerspiegê|. Enkee

De ontuild(eling van

d

inrellen

and diverse teÍefbeheerdeÍs en .ai!urbeFáveMege de laren negentg kwam de duin-

ng nee.s n ee.

nel

slroomversnel ng.

zozeer hêt

Íet

dat

náluuróntwikke ng vóet ààn de gÍond had gekÍegen ofdal er meer dan ooil een behoeÍie beslond
om de noslaqe van weeeÍ le doen herleven; de
duin.eonlw kkèing wás | lee geva en gewoon

noodzaak n lerband nrel waleroverast. Dezê
waieroveÍ.sl werd door versóhrlênde gebêLíenssef vercofzaakl A ereerst waren dat de ralte
wlnters van 1991 en 1995. waafran de qevoge.
ook la.gs de bi..ênd!l.rand wêrdên erváren In
Èloemendaa kwamen keders bank le slaan e.
de kránlen stonde. bolvàn dê bêrchle. over de
wateroverasl. ln het Nalonaa Park Ke.nemeÊ
du nên spèede oók de sleÍk verminderde wateF

winrng mee Deze had evefeens eef slijging
van de grondwaterspegellol gevog. Erwèrdèn opzín zachtstgezeod vráa9teltens gezel bjeên
verm nderde walerwinn
S echls wein gen
leken zich te íealseren dat hel wêtèrpèlrlim een
eeuw kunslmalg aag was gehouden door een

ng

slerke walerontlrekkng

!il

zich in het voorjaár.azefdsnel tot imago
ontw kkelen. Dêze eigenschappen stelen zê n

staal om hel wisselende aafbod aan tijdelijke,
doch aanlfekkeljke wateÍên te benutlen. Dit zilf
de ondiepe, en daaÍdoorwarme en voedselrilke,
maar herhaaldelÍk u ldrosende plassen in de

dàing

s eÍsleeds vakersp.ake van een stj
sins van de grondwáleÍsland. bivoorbeeld dooÍ

schermingsoÍgafisaties. liel de Íevilalsalie vaf
de du nrelêf 2ei aa.vanke tk op zich wachlen.

Reden heruoor was

situalles. Dil zijn mel naÍne L. baóarus en S.
tayêolum. Deze soorten vallen op doorde hoge
aanta en die mei gunstig weeÍ van êdêís
aangevoêÍd woídên ên hel grole voorlpant
ingssucces dal zij veÍvolsens in hel duingebed
wêarmaken. Zij ovelw nteren als ei en kunnên

eên

Reêds i. dê iêrên tachtg verschenen er vêrschl
Lende slukken oveÍ het oplmêiseren van de
naiuuMaarden angs de binnenduinrand (vaN DER
GoEs ér á/. 1986; TEN ÈlMF & BÀK(ER 1986:
SCHUURKES elal.1989) O.danks tientallen publ
caties óvêrdLinrê envên dè prov ncie Nóórd-Hof

relontwikke

libellensoorten kunnên píoíteíen van dergelijke

het duin Teqen-

woordig voeren vee waterleidingbedrjven een
natuurlitker beheer RegeneÍate van vochlige en
natte duinvaleien hoondáarook bij.In plêats vàn

lrnlttt\rt

het kunstmallg opzetlen van hei peil. Die vèrnat

lng zou zondef vêrdêre máàtregeler voor oveÊ
lástzorgen in de bnnenduinrand Vanuitde hoger
geegen dlinen strooml het wáter imme6 ondêÊ
oronds .aár de lager gelegen polders waar hel
als kwelaán de oppêtu|áktê koml Om de overasl
le vooÍkomer aal men het water alvoeen va
een stelse ván duinre en In sommige gevaler
wás dat stesel nog aanwezig, zij hel ve aaÊ
loosd. Greppels hoeÍde men dán nièt te gÍaven.
wel moestên de oudè relen worden geschoord
Nel ale dlinrellen werden onlwlkkeld met wateÊ
overlast a s voornaámste aánleiding Zo slartle na
járenlang ordezoek bj Snl lvlaanenszêê al n
1993 èen dLinrêl enproject Ookdeinl996gere
alseerde Oosterdu nre indèAWD s pluÍeen
nátuLroftwikkelngsp.oject Deze dlinre s qla
gg ng arwllkend omdat de2e niêl

váf wesl naar

oost stroomt, maar van zLid naar noord. over
gêns s èen dL nrelaltd ee.. mn of meer rechle
gegraven wateroop i. lêgènstêlling tot een
(dui)bêek.denal!urljk sen een kronkelend veÊ
oop heefl. Hoedan ook, voor belen bedenaldie
neuw ontwikkelde walerlopen qoede toèkoms!
perspectelen .iel n de láálsie paais vanwege
de Íys sch-geógÍaísche dfferentialie Van dun
naaÍ poder ztn er vee gradiè.te.r geológische

(van zand naar ke en veen) geomoriólogisóhe
(hoos naár aag), hyd.óossche (dÍoos naar nat)
en chemsche (kakrilk naar ká kárm voedselarm
nááÍ voèdsedk) ook dê sÍoomsnelheid en de
afvoerschomme ingen kunnen vooÍ vàrate zóÊ
gen. De libelên zulen zióh moelen inslelen op dil
gevàrèerde miieu. De Itd zal eren welke soorte.
dat kunnen en op welke wilze zè datdoen.

3( I
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wllrÍnrningsnrtcnsitci(
Dooí de sreík roegenomen aandachtvooí libel,
len is hêt aanlal waarnem ngen recent sterk

gestêgen Het ls aslig om aan te geven in
hoeveÍre de ioegenomen llaarnêm ngsinten

sleil veÍanhvoorde ijk is voor de toename van
het aantal bijzondere ontdekkingen In hel
duingebied Figuur 8 laêtzien dal de verdeling

van de waarnemrngen oveí de sooÍlen is
veranderd. Dê nêgen agemene soorten die
tegenwoordig nreê derde van de waarnern ngen voor huf reken ng nemen, namen in het
bêgln van d,a twinligsle eeuw nog maar een

derde in beslag Hel aandeel van de in dil
arlikelbespíoken, schaarse soorten nam in de
loop van de eeuw slerk af, maaÍ |tkl nu weeí
toe re nêrnen. Het deplepunl lijkl le worden
gevormd door de zeventger jaÍen In hoêverre
het aandeel van waaÍnem ngen van schaalsê
soorlen n het vereden is beinvoed doof
selectieÍ waarnemen is moeilijk te zeggen.
Hoewel er waaíschilnliik daadwerkelijk sprake
is van een verbeleÍing in de laalsteFrên. is hel
in een paar g€vallen aannemelijk dal de toe-

9

gênomen waarnemingsinrênsiteit heeft btge'
dragen aan de bljzondere ontdekkingen. De
vondst van populaties van A. pratense in de
d!inen in de jaren negentig was destlds noga
onveMêchls. Als de soorl geprofiteed heefl

van hel onlstaan van iníllÍaliegebieden, dle
vanaÍ de járen vijftig zijn aanqelegd. dan is hel
onwaaíschtnhjk d3l dêze soorl zich pas Íecenl
gevestigd heelt. Andeziids is h€t mogelijk dal
pas .ecent de kwalileit van de biotopen dusdanig s geworden dalzê geschikt weíden voor
de Gassnlder. Gezen de waamem ngen ln
het vereden s hei waarschjnljk dat een aantal soorlên, zoals L depressa, indedaad een
tijd weggeweesr uit hel duingebied Wanneer
's verdwenen en wanneer zij zrjn teÍusse
zii zijn
keeÍd (en wal daarvan de precleze oozakên
zijn) is êchler n et meer te achterhêlen.
Naasl de ntensle I is ook de manier van waaF
nenren veranderd. In somÍn ge teríeinên (met
name dê AWD) is inlensieí gezocht naar lar
venhuidjes. HErdooÍ is van veel soorten voor
het eersl vooÍlplanling aangeloond. VooÍbeel
den daaNan zijn P nynphula, A. isosce/es. S
danae en L rubicunda Vaak zjn de populalies
s echls tijdeljk okaal en klen. Daárdoor
va len ze nêuweljks op. Veelvan de beÍokken
soorien zijn in het binnenland lal|'k en bereken vêímoedelijk frequenl hêl duingebied ais
zwerver Hel is daarom aannemelik datzijzich
eerder hêbbên voorlgeplant in de duinen
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Gezlen de hu dige ontri/ikkeli.gen lgt hei voor
dê hand dal de sooÍtêníijkdom van de duinên
de komende jaÍen veÍder zal loenemen. Een
aantal soorlen zal ongêlwiiÍeld protirerên van
de natuuronlwikkeling. Bij de natuuronlwikkelingen die nu hebben plaalsgevonden, zrjn
díe kantleken ngen te plaatsen. Ten eersie
zoÍgl de gÍole voedse Íijkdom d e in een aanla

gebieden door iníiltÍatie vên ivieruater is
ontslaan ervoor dal de successie zeeÍ snel
verloopl Deze eindigt in een zeer dichle, voor
libellên ongesch kle, vegetalie. DaardooÍ kan
een heÍlnrichting al na een paaÍ jaar te niel
woÍden gedaan, Dit effecl kan we licht len dele
mei beqraz ng of geÍaseerd maaief beslÍeden
woÍden (figLrur 9). Sooder ats t. punitia en L.
deprêssá, die snel hebben ingespeeld op dê
nieuwe biolopen, zullen dooÍ de vooÍlschrijdênde successie sowieso wêeÍ vedwijnen. Dil

bi

zjn imÍneÍs sooÍlen die specfiek aan eên plo
neÍstuatie aangepasl zijn. Ten tweedê is het

sooÍt zich

walerpêil in wateMlngebieden sleÍk afhankelilk van hei beheer wal ten behoeve van de
prodLrcte woÍdl gevoerd. Zoas al ls aange
gevên kan dt lêdei tot plolse nge en vaak

noemdê soortên, naast de vasigesielde doelsoo.ten, a s beiansrijk om de kwa itel van de
n aiuuronlwikkê ing in het dlringebied te toet'

onnaluualjke dallngen en sltg ngen van de
waterspegel D t versloort de ontwikkeling van

Hel s van belang om een hoge sooílendiveÊ
siiet n hei du ngebed na te streven. Naast de

waler- en oeveÍbegroê ng en kan daaÍÍneê de
slab itel vên een voor de libellenlarven gunslig nr cÍoklmaat onlwrchten (nguur 3). EÍ ziln
rnaar enkele be ensooiren d e kunnen proíteren van een bioloop datgefegeld veÍzuipt oÍ
tdíoogt ZêkeÍ de k\,!êtsbaÍe soo.tên, lraaÍop

natuuronlwikke ngen die íeeds plaatsvinden,
zou dê aanleg vên enkee mesotroÍe duinplas-

'r

natuubeheer vêak geficht is,

zjn

gevoelig

het heÍstel vên du nbeken en

Wj bescholwên dê ge

rellen weer vesligen.

sen een belangrtke bijdíage aan dit saeven
leveÍen Dit zouden bj !itstek waleÍen moeien
zijn in het beschutie binnendu n, die een zodan ge gÍooiie en diêpie hebben dat uitdÍoging

aandacht is de beschLrit ng. De duinen zijn van

veÍmêdên kan worden. Daafbij kunnen laagveenachtge moêrasvegetalies zch onlw kke
len. Een grllige, vlakke oevêrvorm werki dii n

nature winders. hetseen de imago's bij hun
gedÍagingen kan h ndefen Daarom ls het van
belang om de beschuttende weÍking van vegeialie en duinre ëf bj de heÍnÍichiing van het
landschap in ogenscholw te nemen. Ondanks

zeef geschikle bioloop voor soorten as S. irls
ca, L. vnens, A. isosceles, B. pratense, C. aenea èn L. pectoralis, r.laar komt ook een hoge
bodversiteii n hei dulngêbiêd ten goede De

vooÍ deÍgellke vêrstoí ng Eenderdepunlvan

deze kantleken ngen mag veMachl worden
dat de onlw kke ingên êidên lot een toêname
van de kwanlitel en kwaltet van libellenblolopen n de duinen

de hand. Een dêrgelijk m ieu is n et alleen een

senoêmdê soorlen zjn allemaal (voorseste de)
doelsooÍien voor het dLr ngeb ed en/of soorten
van de Rode Ljst (WasscHEF' in prep).

Bar et a/. (1995) sle en r. v/rers en a. pfálersê als doesoorten voor hel dungebed
voor Bil L vters s het vennoeden dat deze
soofi zch vroeger vooripanlte in dê duinen

W

(GEJSKES

is

schai aan inÍoímalie. Cof Smit (PWN) en

waarschtnltk gebaseerd op oude waaÍneÍnin
gen van meerdere nd vduen bjeen. Uit de re-

Johan Stuari (Het NooÍdho lands Landschap)
gaven waáídevolie aanvull ngen oveÍ de onf

cêntê waarnem ngen b jkt dat dit ook zwervers
hadden kunnen zijn WasscHER (1996) stelt
vooÍ ook L pecloraiÀ en dê SmaÍagd ibel

wrkke ing van duinÍê

& !AN NrELrkÊRKEN, 1978) Dl

Dankrvoord
jwillen a le waarnemeÍs bedanken voor hun
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populalies n de d!inen. als doelsoorien te besclrouwen Waarsclrjn jk kllamen deze soorlen n het vereden n aagveenachiige dunplassen voor waar bjvoorbeeld ook A pra,
lerse en Á ,sosce/es te vnden waren. Hel s
gebleken dat L virens er L pectarcts ir edel
seval n slaêi zÍn de duinsÍeek te beÍeken.
Cor.luha aenea is wellswaaí lange tjd niet
meêr waargenornen n het dungebiêd, maar
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ván deze sooir bev nden zich populaties n de
Nieuwkoopse Plassen, sechis 25 km naaÍ hel

oosten De oude vangst van C. sp/enders bj
Loosdu nên weÍd moge jk gedaan bil de Kijkduinse beek, een duinre die hier deslijds nog
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slroomde. Gêzien plaats en dalunr s hei denk
baaí datzch hieí een populalie bêvond (GEJs
KES & vaN NTEUkERKEN, 1978). Welicht kan de
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The coasta dunes are solaled Írom the
spêciêsÍich habilals onsandy soilsl.land by a
be t óí relal vely inhospilable po deE w th peaty
and claysoils Theyalsóíórn an almosiunbÍo,

ken natuE coÍidoÍ through which dragonfly
migration is possible, wh lst lhe sêa is a

barer

lhát iorces mgranls Írom the eást lo sellle.
Remarkable invásions, colonizalons ánd
vagrancies by Odonata durng thê àst Íve
years along lhe Dutch cóás| excludlng ihe
Wadden Sea sánds, are lsled. Therè we.e
ialge invásións aÍ Lestes batuatus, Aeshna
àffihis, Synpetrun danae, S. flaveolum aft S.
fonscolónbii, al oÍ whch reprodLced in the
area subsequently. syhpecma frsca, lesles
dryas, lschnurc punilio, Pythósana nymphu
la, Brcchytrcn pralense, Áeshrá 6osce/es,
Libelula depressa, C.ócóthènis erylhraea and
Leuconhinia tubjcun.ta bed successÍully. A | ói
lhese spêóies were eilhernew n this sense, or
had been absent fof many yëas Calapteryx
sp/erders Lesaês vnens, Henianat ephippiger, Ganphus vulgatissituus Sanatachlora
neta ica ànd Leu@rhinia peclóálB rêached
the reg on ás vágránls. thus provng thèy áre
cápàbe or reach.q new habiláts when rhese
are crealed. Hábital rêstoÍaton ncreasing ob

servalon inte.sily prevailing weather á.d
expand ng ranges are discussed as íactors to

expláin the new records Mosl oi lhe treáled
specres appear lo have reáched the area wth
thê he p of eaíeny w nds and fine wealher.
Habtal íestorátio. has prncipally crealed
opportun ties

lor pioneer speces ánd
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lt

those
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nog minimaal 99 van de Zwartê hetde ibel

ongeveer een kilometer van de Betgische

gfens. De vegelale Íond het vên wodl
gedomineerd doof Pitrus. In het ven is,
naasl algen, mei algen overgroeid veenmos (Sphagrrm spec.) aanwezig. In de
zomêr vallen delen van hetven dÍoog. Het
ven was op het momentvan terrêinbezoek

Ím

TeÍ-

maat bt tweê andeÍe locaties zeeÍ verse
nd viduên waaÍgenoínen. Op 7 augustus
werd in Belglë, op honderd meler van dê
Nederlandse grcfs ('157.3 363 7), êen pas
uilgeslopen vrcuwije gevonden bij een ven

dal onderdeel uitmaaki van het Hagevef
complex. Dit vên s ondiep, heeft moddeíge kanten, is omzoomd doof PltÍus en
heêÍt in hei waleí een begroeiing van
Knolrus (Jurcrs bulbosus). op 9 augusrus

werd bij de Reusese lloeren (138.7
369.5) êên evenee'rs pas uitgestopen
exemplaar van S. depressiuscutun aangetroffen. De dieple (20-30 cm) en wateÍvegetalie (veel russen) veÍionên overêenkomst mêl de andere iwee venfen. Nel a s
bij het Biesven wêren op bêide andere
rocaties veel juvenielê zwarle heidetibê ef
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delibel (S- sÍrlo/aium) gevonde.. Hei Bies,

ongeveer 30 cm. diep.
n dezelide periode weÍden doof
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