De Groene glazenmaker (Aeshna viridis)
in de provincie Utrecht
T.H. de Jong

Inleiding

sooftbeschermingsplan Rugstfeeppad

ln 1992 vêrscheen hei Beeidspan NatuuÍ en
Landschap Utrecht (PRovrNc E UTREcFÍ, 1992).
HieÍin woÍdt, as aanvulling op de ecosysteeíngeÍichte benadeÍing, het soorlenbeleld
as eén van de hoofdlinen van beleid be-

is

al

verschenen (BEENEN, 1998b). In 1999 s het
gecombineerdê soortbeschermingsplan vooÍ
Krabbescheer (Stratiotes a/odes) en Grcene
glazenmaker \Aeshna viridis) in de pÍovincie
UÍecht veÍschenen (DE JoNG, 1999). Voor dlt
plan is ln de zomer van 1998 het aalste veld-

schreven. Als r.ritweíking hiervan verscheen in

1998 het WeÍkdocument Soortenbeleid,
ondefdeel Fauna', met daarin opgenomen de
oíciê e provincia e ijst met aandachl ên prioÍita rê soorien, de zogenaamde 'Oranje

Tot en met 1997 waÍên er van de GÍoene
glazenmaker 95 waarnemingen uii de provincie uirechl bekend, ult 27 kilometeÍhokkên

Voor de prioritalre
sooÍien uil deze Oranje llsten zu len soorl

aikomstg ult slechts zestiên k lometeÍhokken
in het plassengebied. Uii k omeleÍhok 134469 (KroÍnnre Radê) stamÍnen dê meeste

lijsten

(BEENEN, 1998a).

beschermingsplannen wordên opgêsted. Het

(fisuur 1). c rca 90% van de waarneminsen is

waarnem ngen, namelijk 42% van
het tolaa. Er zijn veÍ waaínemin

gen bekend uit de oostelijke helÍt
van de provincie. WaarschÍnlÍk
betfeffen dit zwervers, hoewe
daaf nog niet zo ang geleden nog
Krabbescheervegetalies aanwe
zig waÍen, bijvooóeeld in de
UtÍechtse Valei. Ult het UtÍechtse
veenwe degebied zijn negen
waaÍnem ngen bêkend, veízameld lidens de PÍovinciale lvlileuinventaÍisatie in 1993 en '1994 (DE
JoNG, 1995). Gezien de lakijke
aanwezished van Krabbescheer
in het gebed weÍd vêMachi dat
de Groene glazenmaker op nog
meer plaatsen zou voorkomen.

Om dat te ondezoeken werd in
1

998 verspreidingsondeÍzoêk ver-
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Het ondeÍzoêksgebed betÍeft het Utrechtse
veenweidegebied gÍofweg gelegen tussen de
stad Utrecht in het oosten, WoeÍden in het
zuidên en de provinciegrens Ínet Nooíd- en
Zuid-Ho ánd in het noorden en wesien. De

oppervlakte heÍvan bedÍaagt ongeveeÍ 150

Itirtutl))hon :J(2):

1
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km2. Hel veenweidegebied is een zeer open
landschap met overwegênd een agrarisch
gíondgebr!ik. Van hel rolale oppervtak agÍa
rische cultuurgÍond is Íu m 90% in gebÍuik als
gÍaslandtde Íêst is bouwland ofwordl gebÍuiki
voor tu nbouw De kavels zijn lanq en vrij smal

en wofden van ekaar gêscheiden door vaak
Het vedweík werd uitgevoeíd in de augustlrs
en sepiember. Hêl eerste bezoêk vond plaals
op 6 auguslus, het laatste bezoek op 7 septembeí. Voor het veldwefk zijn alle bekendê
Krabbescheervegetalies op eên kaaíl van
1:25000 ingetekend. De gegevens zijn aÍkom
slig van Bufeau Nlil eu- nventaí salie en
GÍoene handhavi.g (R[,4c) van de pfovinci-.
UÍecht. Hei merendeel h eÍvan was nlei oudeí

dan tien jaar. Uii dê gegevens van het Bureau
Rl\,4G bijkl het aanlal kilometerhokken mêt
vndplaatsen van Krabbescheer sinds 1984
met ÍuiÍn s5% t€ zjn afgenomen.

Per ondezochlê localie werden op een vêld,
Íorm!lier de watediepte, waleÍbÍeedle, helderheid en hei elektrisch geledend verÍnogen
(EGV) insevuld. Van dê Kíabbescheervegetalies wêrden dê omvang, aanial planien per
viêíkante meler, percentagê ondergedoken
vegetatie en de geÍniddelde bad engte boven
wateÍ genoleêrd. Verder werd dê abundanlie
van een aantêl walef- en oeveíplanten genoteerd. Van de ibelleníauna werden soort, aan,
ta, stadrum, geslachl, pêring en eiaÍzet vast

.'.'",

Resultaten
Voor dit ondeÍzoêk ziln 69 locates met
KÍabbescheervegetaties op kaaít inge,
iekend. HleÍvan bleken ef nog slechls
33 aanwezg te ziln, een achteruiigang
van íLriín 50%. Op locaties waaÍ geen
vegetaties mêeÍ werden aangelfoffen
wêrclen veelal nog we solitane planten
gevonden. In lotaal zÍn s6 localiês veÊ
spreid over 31 kilomeleíhokken onder,
zocht. Van 16 localies hervan was de

aanwezighed van Kíabbescheervegetaties toi nu toe niel bekend. Op 7
locaties was geen spíake meer van een

KÍabbêscheervegelal e, maaÍ waÍen
wel losse planten aanwêzg. Dê oppervlakie Kfabbescheêí vareerde van mindef dan tien lot vee honderden veí
kante mêlers. n soínmige sioten groeide Krabbescheer oveÍ een grote engte
van oêvêí tot oever (Íiguur 2).
Bij 29 localies (in achttien kiometerhokken) wêrden éen or meer croene glazenmakers gezief (íisuur 3) Op negen(in twaalf kiloíÍeter,

ten van die localiês

hokken) werden eiaÍzetlende vrouMjes
aangetroffen. Waarschijnlijk zijn niêt alle

FiguÍr 2.
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elafzetiende vro!wtles opgemeÍkt. Bl
het angslopen vlogen ze net allijd uil
de vegetaliê op en doorhun schutkleu r wêrden

ze dan niêi opgemerkl. Twee keeÍ werd een
GÍoene glêzenmakeÍ vef van ênige Krabbescheervegeiaiie waaÍgenoÍnen. Maximaal weÍden eli exemplaÍen bij ééf slooi gezien. Deze
slool ligt iussen iwee Ínaisakkeís n, waardooÍ

BnchJtttun 3 (1999)

er altld wind uwe pLaatsen ie vnden
zin. De maisaanplant woÍdt gebÍuikt
als slaap en rustp aats, niet alleen dooÍ
dê GÍoêne glazenmaker, maar ook
dooÍ BloedÍode hêidelibel (Sympeirum

sanguineum), Gewone panlserj!ffer
(resles sponsa) en Paafdenbijtef
Tabel i geefl een ovezichi ván eigenschappen van de onderzochtê Krabbe-

schêeÍvegetalies. Er is gezocht naêr
vêrschilen tussen KmbbeschêeÍvegeialies mel en zonder G.oênê glazênÍnakeÍ ên met ên zonder eiaízet. Deze

zijn maar ten dee gevondên.

Het

meÍendee van de gêvonden waarden
llgt erg dicht bj elkaar Hoewel niet

statistsch getoetst líeden de volgende veÍschllen op de voorgÍond:

Krabbescheervegetat

es waarln eiaizêt

s

geconstateerd zrjn gemjddeld groter dan vese
taties waar geen eiaízet is vastgesteld oíwaaÍ
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Het water van locaties waar eiafzet s geconstaieerd is gemiddeld r!im ten cenlir.eter die
pêí dan Krabbescheêrvegelaties waaf geen
eia2el is waarsenomen.
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A. vnidis eiaÍzel A. vi.i.lis

(19locatiês)

(m)
(cm)
Geeidbaa.heid (EGV)

(29

aanwqig A,vindis

locatiês)

alwezig

(27 locatiês)

gemiddeld bereik gemiddeld bêreik gemiddeld bereik

44 2A
5,3 39
5,4 115
88 45-125 74 50-125 76 4A-120
497 165-7Sg 527 436 - 644 445 215-668
OppeNakie KEbbescheer (St€roles a/odes) (m:) 649 60-1000 492 120-1000 234 5'900
Aanral Krabbescheerp antên pêrm'
21,9 11 25
22 2A 24 19,5 4 28
Badengte KEbbescheer boven waler (cm) 17,5 15-20 17,4 15-20 16,5 13-20
Fláp en kroosachtgen
5,1 2 12 6,7 2 12 6,2 0 12
Kikketbeel lHydrocharis norsueranae) 4,4 0-6
4,9 0-6
4,5 0-12
Puntkoos (Lemna l'Su/ca)
4,5 06
3,8 06
3,4 012
smaile wàtêÍpest (E/odeá rrflániil
4,1 0,6
4,2 a "6
4,5 0 " 12
Waterb@edte
wárêrdiepre
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oe bedekking van flap, kÍoos lLenna spec.l

en Gíole kroosvaren (Azolla filiculojdes) is in
vegetalies waar e aízet s geconstateerd ager
dan in veseiaties waaÍ geen eiaÍzel eniof
Groene glazenmakers ziin gezien.
De bêdekking van SmaLle wateÍpesi (E/odea

nuttallii) is op localies waaí Groene glazenmakers z|jn gezien lageÍ dan daaÍ waar geen
Grcene glazenmakels zijn gezien
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Discussie
Sclcctie van cinÍ7c(pl.atscn

Uii het ondezoek blljkt dal

eiafzetlende
víouwtjes een vooíkeur hebben voor Krabbê
sch€êÍvegetalies mêl dê volgende kenmêrken:
- De vegelátie is min oÍ meeÍ homogeen van
karakler en woídl door KrabbescheeÍ ge-

-

Dê bedekkng mel kíoos oÍ GÍolê kÍoosvaren,
met naÍne bnnen de rozeíen, s geíng

-

Smalle walerpest koml

-

Dê bladeren sleken ienminste 15 cm boven

-

n

geringe male

Per viêÍkante mêtêÍ ztn êÍ ongeveeí 20
dÍijvende rozetten.
De dieple van het water is nr nimaal 45 cm
en rnax mêal 125 cm.
De vegelatie heeft een oppervlakte van
400 m2 of meeí.
In de vegelalie zijn planten met bÍuine bladeren en vedode bladpunlen aênwezig

Deze KÍabbescheervegetaties komen oveÍeen
met de vegetalies die GEENE (1988) heeft beschfeven. GÉENE vermeldt een constant vooÊ
komên van Waterccheea n9lcicuh vnasa) in
die veqetalies, WaleíscheeÍling is een plant
van dÍÍftillen en veÍgaande verlanding (WEEDA
et al, 1991). In de hieÍboven beschreven ve
gelaties is Waterschêêíllng sechts ncdenteel
aangetÍoffen. W€lichl komt dal omdal het hier

slootvegetalies beifefl die door soolondefhoud net verlanden, waardoor hel vêdan

{',

dingsstadium waarin WaleÍscheerling optreedt

Tijdens hel veldondezoek viel de voo.keur
van eiatuettende vrouwties voor vegelatiês
mêt planten met bÍu nê en veÍdorde badpun-

len op (íiguuÍ 4). Helaas is dit net sleeds
genotêêíd. Plaatsen met veel van deze
planten zlln a op afsland in de vegetatie te
heÍkennen. Een mogelijke verklaring vooÍ
deze vooíkeur is de volgende:een KÉbbescheeÍplanl onder optimale omstandigheden
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gÍoeir in 80 - 100 cm dlep wateí en kan tol60
crn lange bladêrcn krjgen die wel 25 - 30 cm
boven wateí uit sleken. De bladbreedte kan
dan oplopen lot wel vrjí centimeler. I aderen
van deze breedte kan het vrouvvtje m€i haar
poten niel omvatlen waardooÍ deze planien

voor eiafzet ongeschikt

zin

Worden de

groeiomstandigheden mandeÍ van kwaliteil,

bijvoorbee d door het ondieperworden van het
water en het dichleí op êlkaar gÍoeiên van de

panten, dan neemt de vita iieit van enkele
panten aí, maár nog

n

êt

de kwalileit vande

vegeiate. Er is dan bjvoofbeeld nos sleeds
sprake van een dichte vegetalie. Wellcht
duiden de br!ine punten op een minder vitaLe
pant met een geringeÍe bladbÍeêdte. Het
vrouwtje zou de badeÍen dan nog net mei haaÍ
poten kunnen omvatten Ze zel dan weliswaar
êeíen ai op een kwa itatief mlndeÍe plani
maaf wel n een oplimale vegetatie.

gauw heeft ze de bêschlkbaÍe Íu mte van het
blad vol geprki mel eiefên. Ze v iêqt dan iets
op om, binnen dezefde rozet, in een ander

blad opneuw eiefen aí te zetten. Op deze
witzê worden van de geseecleêrdê rozel in
ale vier of vijivoor de ibe bereikbare bladeren
eieren aígezet. Herna zoekt ze eên andeÍe
gêschikte rozel. In een smalle sool met eef
opên KÍabbeschêeÍvegêlatie is éen keer ei
alzet in Grole egelskop (Sparganiun erectum)

Aanwêzigheid van vis
Eiafzetgedrag
aÍzet werd vooral s middags en n de vrcege
avond waargenor.en. op 4 septembeÍ werd
bjvooÍbeed oÍn 18.45 u!Í nog een eiaÍzettend
vrouwtje geziên. GE JsKEs & vaN ToL (1983) en
DE GRoor (1996)veÍmelden ook eialzêt n de
namddag. Wai verder opvel was dat het
vrouwtjê bij de eiafzêt te kens ênkele bladeÍen
van dezefde plant gebruikl. Ze daalt if de
Íozet nêeÍ, kÍLript naaÍ benêden en zêt haaÍ
êeren net ondeÍ de waierspiegel aí. Tijdens
het aÍzelten kruipl ze net noemenswaaÍdig
veÍdeÍ naar benedên. Vlet anderê woorden, al
E

,\rrgril,,lt!r Liltll., bii KtrLIb.s.l,rr,r,fg.rrlic\

itr

Lbêllênaruen zijn een prooi voor la van
dieÍen waarondêr vissen HGrER (1977) vêÈ
meldl dat n dichte KrabbescheeÍvegetalies
geen vissen vooí kunnen komen. Aldls wor
den de arven tegen pÍedatie beschermd. In
onderhavis ondezoek zljn regelmalg kleine

vissen (tol tien centmêlet, Ínet naÍne Riêtvoorn (scardi,ius erythrapthalmus) er Baarc
(Perca fluviatilis), tussen de KíabbescheêÊ
plantên gezen. Predalie van larven van libel
en door deze vssen s waalschijnlijk. Grote

vssen (meeÍ dan lien cenlmeter)
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dergelijkê vêgetaties a leen op de wat grolere

rln

B.
c.
van 56 ondêuochle % van de 29 locaties
Gemiddêld aantal
locaties waar de soort mêt Áeshrá yiridis waar exemDlaren Der locatie
(waáráanwezig).
is aansetrofÍen
de soorl voorkomt
%

Coenagian pulchellun

Adhelruh càhcèllàtuh

91,1

93,1

51,8

100,0

26

33,9
30,4
25,0

44,A

126

24,7
24,1

21,4

2,1

13,8

Syhpèttun sahguineun

7,1
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2,9

10,3

3,4
3,4
1,8

2,6

00

2,3
1,3
1,5

0,0

1,0
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open pláalsen en aan de Íanden gezien,
Snoeken (Esox /ucrrs) ínet een lengte van 20
tot 50 cm zin daár r€gelmatig waa€enomen.
De vissen kunnen de open plaatsên in dichle
vegetaties beíeikên dooÍ ondeÍ de KÍabbescheervegetátie door te zwemmen. Binnen de
roze$en zijn een enkele keeÍ zeeÍ kleine (mindeÍ dan d e cenlirneter) vlsjes gezien. On,
duidelik was welke sooi( het belroí. DE JoNê
(1S98) veronderstel dal defgêlíke kleine vssen zo laat in hel jaar Veljes (Leucaspius dêr-

grole ifbreng en accuratesse bij het veldwerk
had dit ondêzoek niet uitgevoerd kunnen wor

Slot
Behalve de Groene glazenmaker ztn eÍ nog
lwee insecten strikt aan K€bbêscheervege-

lates gebonden: de snuittot Bagous binodutus
en hel v iegje HydrcIia sl?llol€e (WEEDA el a/.,
T991). Daarnaasl zin ertêlvan andere soorlen

die vooÍa op KÍabbescheeÍvegetaliês vooÊ
Naast de GÍoene glazênmaker zijn tijdens hêl
ondezoek lwaalí andere libellensooden in hel
onder2oeksgebied aangelroffen (tabel 2). Het
Lanlaaírlje (lschnu.a e/egans) is zowel qua
locaties als exemplaÍen de meestlalÍijke soorl.
De meesl bijzondêre vondsl is een pas uitge-

slopen exeÍnplaaÍ van de Bruine winlerjuffer
(Sympecma fusca) bij een fÍaai begrceide
sloot. Als we de koommen A en B vercelijkef,
zien ws del 6en aantal soorten relatief meer of

mnder voo*omt op locaties Ínet Aeshra
vlridls. De Varlabele wareiuííet (Coenagrion
pulchellun) koml opvallend vaak met Áeshra
v,lidis voor. Lasles sporsa is in hel veenweidebied vrij zeldzaam en komt daar v jwel
alleen bi KÉbbescheeÍvegetaties voo. Áesl,-

komen. Krabbescheervêgêlátiês als levensgemeenschap blijken complex en zeerdiveís van
samenstelling te zÍn. Het aanlal soortên en
individuen wisselt lijdens de diveGe verlandingsstadia (H|GLER, 1977). In de provinciê
Utrechtiseen grolê achterualgang in helaantal

Kíabbescheervegelalies 9ecoaslaleerd. Hel
gt voorde hand dal daaÍmee ook dê mogêlijk

heden voor deze levensg€meenschap zijn
vêídwenen. Onder anderc op basis van de
gegevens uit dit onderzoek wofdl een gecomb neerd soorlbeschermirgsplan voor Krabbescheer en GÍoenê glazenmaker geschrevên.
Hêt hêrslel ên behoud van Krabbescheerv€ge-

lalies als levensgemeenschap is uilgangspunt

bt de voorgêstêlde maatregelen.

,a

vlr?rs is respecrieveltk bij 57,1o/d en 68,40/.
van de localaes mêt Lestes sponsa en Coenagrion pulchellun aangelroffen. Deze soorten
tken een vooÍkeurte veftonên voorde botoop

I'h.r H.

waaí ook de Gíoene glazenmakeÍ zich thuis

voelt. De Keif€ roodooqjufíeÍ \Ettlhranna

vlíd!/um) en de Gewone oeverlibel lotlhetrum
cancellalum) veÍlonen daaÍentegen eerder
een voorkeur voor iocaties waaÍ de Groene
glazenmaker ontbreekt. Dit hangt veÍmoed€lik
samen meteen mandersteÍke onlwikkelang van
de oeveruegetalie en een gÍotêre bedekking
van algen op die localies.
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In 1 998 iocáliliês with St€ltotes a/oides (mosi'
ly ditches in ágriculluÉL and) in lhêprovncêot
Ulrêchl were suryeyed Íor Áeshra vindts. The
specieswásÍoLnd at29 oÍthe 56 visited siles.
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Oviposlon was reco.ded al nineleen lo€tions. The loralnumb€roi individuals seen was
75. Tho maximum number oÍ specimens found
al a single locallty wás eeven. Vegetations
wrh Aeshna viidis were on aveÉge more
extensive, the water was deepêr and th€ covêr
oÍ Azolla filiculoides, Etodea nutalii a.d grcen
algaewas ess. Homogeneous SlraÍloles vege-

tations wiih a surfa@ oí 400 m, or Ínorê and
only a slghl cover oÍ Lemrá spec., Azo a fili
culoides and Eloda nutallii, wee prefêtred for
ovipostion. At sLrch siles, lhe densit of Stratioies is about 20 pianls per m2, with leaves
prolruding al leasl 15 cm above the water suts
la@. Li wás obsêrued that Íema es ovipost in
al accessible eaves of á single plánt befo€
moving on to another pánl. Thêy seemed lo
prÊler planls with withered, brown leafiips. lt is

suggesled that such

p

ants háve narcwer

leaves, which makes thern easier to grasp Íor

the female. Besides Á. yiritA twêlve olher
spêcies oí Odonála wêre seen ai lhe

Si€lioies

vegeiaiions. lesles sponsa and Coêragrion
pulche un appeat lo show a smilar habilal
prefêrênce !o Aeshrá vltdts.ln cont6st howev

et E 4hromna vindulun and Anhetun 6n@Ialum seem to avoid such ocalilies. Although the lêavês of SiËtiotes are ihoughi io
prctecl lhe atoaeagainst predaloÍs, fish arger
than 10 cm wefe oftÊn Íound in open spots in
the vegetaiions and lish smaler than 10 cm
were even sêên betwêen lhe planls.

odonata, Anisoptêra, Aeshnidae, Áesnra
í7tdts, Slratloles a/oides, dist bulion, habitat,
e@logy, oviposition, Ulrechl, The Nêthenánds
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