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BiotoopverschuMng van de Gevlekte witsnuit-
libel (Leumwhinia pectoralis) in Nederland?

T. de Groot & M. Wasscher

Inleiding

De Gevlekte wllsnuitlbe (Leucoff /n/a pec
lorals)is een zedzame vêrschijning n Neder-
land. De aígelopen laíen neernt hei aantal
waarnemrngen van deze sooÍi in de aagveen-

Noordwesloverijssêl echter
toe. Op enkele plekken zjn zelis enige ten-
lalen individuên gêzen. E ders in Nederland,
n vennen en plassen op de zandgronden, ijkt
deze íraa e libel hêt niel zo goed te doen. Dit
ari kê gaat in op de mogelijkê ooÍzakên van de
verandering if dê biotoopke!ze.

Status in Nederland
en omliggendc landen

n NedeÍand is de Gevlektê witsnutlbe
waárschlnllk nooit algeÍneen geweesl. In een
groot aanta provnces kwam ze slechts ver
sprcid voor (Íiguur 1). Paatsêlijk kon de soori
wê in gfoie dichlheden voorkomen, zoals rond
1900 bij Pasmoen in Limbu€ (eên kwel
moeÍas aan de voet van êen stuwwêl mei
mesotrcol water) en in 1963 in het Quack
jeswater in dê duifen van Voofnê (vaN DER

WEELE, 1904; Kaura, T964). Vên vee van de
v ndplaatsen is ze inmiddels verdwenen ên eÍ
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zijn wêing niêuwe watefen bezet (figruÍ 2).
Hel verspre d ingsbeeld na 1990 áal slechts
dÍie concentÍalies zen (iguur 2). Door de
hu dige zeldzaamhed en de achleruitgang in
de loop van deze êeuw hêeÍl de soorl de sta-
tus bêdreigd gekregen op de Rode Lllst (Was
scHER, 1999).
Ook elders in Eufopa aal dê velsprelding aan-
z en ike hialên z en De voorrp aftingsplaatsen
in Wesf en N/lidden-EuÍopa liggen meêst€ ge,
isoleerd en eÍ zln her slechts enkele gfoie
popuates (igulr 3) n hel noordoostên van
FrankrÍk komen twee grote populaties vooÍ. In
Oost Dutsand, ten zuiden van BeAlln en in
Zud-Dulsland zÍn enkele vindpaatsen be-
kend waar tientallen Gêvlekte wllsnuit ibe en
zich vooirplanten. VerdeÍ weg zijn aan dê voet
van de Alpen n Zwitsedand en bll Neusied,
leÍseê n Oostenrijk enkele populaties aanwe-
zg. Op alle andere vlndplaatsen wofden le-
qenwooÍdig sêchis eén of enkele individuen
peÍ jêar gezien. Dat het lnderdaad op Euro
pees niveau niet goed gaat met deze wl
snuit ibelgetuigi ook dê opnar.e in de soorlen-
ijst van dê Europese HabiiaÍicht in van Bêín
(Raad van Europa T992 in WasscFrER, 1999).
De veedien libêllensoorlen op deze ljsi
hebben een beschermde slatus in EuÍopa.
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Biotoop

Buten Nederafd worden Gevlekte witsnlitl-
be en n êen breed spectrum aên waieren ge-
zien. N,4êestal gaat hel om sne opwaÍmêl]dê,
beschut iggende, keine waleíen met een
goed onlwkkelde verandingzone. In Wesf
Europa en een deelvan l\.4 dden Europa ziln dit
váak licht zure bosplassen en veênpulten met
mêsotÍooi tot cht euÍoof water (SCHEL EN

BL,CHWALD, 1998i schrilt. med G. Jacquemin).
Volgens Dutse lleratuur (GEFKEN, 1982 in
ScHoRR, 1990)zou de sooÍ in vroeger eelwên
in a er ei jonge ver and ingsstadiê n mesolroÍe
vênnen en randen van onder andeÍe hoog

aanwezig geweesi zjn. on-
dudeljk is oÍ de Gevlekte witsnutlibel ook n

Nederand deze engszins veÍrjkte Íandzones
vaf hoogvenen (lagg zone) heeÍt bevolkl.
Gezen de vespreid ng in NêdeÍand n het
begin van 1900 s het aanneme ilk dat de sooir
in ieder geval mesotrcíe verandingszones in
vennen, du npassen, riv êÍbeg eleidend moe,

rcs en laagvenen kon bevolken. [,,laar dê
Gevlekte witsnuitlbel is hier ook wel waaÍ-
gefomên bil voedse arrnere en voedseklkere

De waiefen op de zandgronden waaÍ L. peó
Íorars vooÍkomt hebben dooígaans een rede
lik goed ontwkkêde oevervegetalle met
Gaget (t\4yrica gale), Ret lPhrcgmites aus-
Íralls), Piirus (Jrlrc,s efustrs), en êen wateÊ
vêgelate van d rijÍbladp anten. soms drjft len
ef d[vênde veenmospakketten. Ook n enkele
matis voedserijke bosvênnen is de soort se-
signaeerd Hiêr gÍoeide onder andere Wtie
snave bles (Rhyrchospora a/ba), Waleraard
be lPotentila palus/ís) en l.4oerasheÍtshooi

In aagveênmoerês wordt de Gevlekte witsnLrit
lbe vooral in veÍlandingszones in venige pel
gatên en kleine plassen gêvonden, maar ook
in beschutlê kíabbenscheersloien en smale
soten rÍet een ile waieÍetvêgelate (DE

GRoor, 1995, 1997). De grootsle populaUe in
de Weden voog bj een beschLrt liggend veÊ
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landend, ondiep (50-80 cm)petgat met een ijle
heloÍylênvêgêtatie van Riet en lisdodden
(Iypna sp.), drifr llen mel Pluirnzegge lCalex
paniculata) en veldên van ondergedoke.
walerplanten als Kíansvederkru d (Myrlophyl
lum vêdicillatun) êf Gfoí hoornblad (Cerato-
phyllun demersun). Hel wateroppervlak was
deêls bedekl Ínei drijíbladplanlen als Wlts
wale elie (Nymphaea a/ba), Drijvênd Íontein-
ktuid lPotanogeton natans) en Krabbenscheer
(Slralioles a/oldes). Het was een klein petgat
(ongeveer 15 x 40 m) dal versmalde an een
kÍonkslige sloot langs tÍilveên.
In de WeeÍibben vliegt de soort op enkele
plaatsen talriiker en is de veÍspÍeiding veÍ-
moedelijk groteÍ Vooral geïsoleerde, beschut
laggende slolen mel helder wateÍ, fonlein-
ktulde", lPotanogetan sp-), díljftillen en veelal
Krabbenscheer woÍden bezet. Langs de rijk
gestrucluíêerde oevers worden de oveÈ
hángende halmen van Riet voop door leíitori-
a e manne!es gebÍuikt (schÍifl. med. R. Kele-
laar en K.-D.8. Dijkslra).

Status in Nederland

Situatie zaÍdgronden
In de duinen was de soorl rond 1900 v j alge-
msen rcnd Den Haag. DaaÍna is de Gevlekle
witsnuitlibêl uilsluitend bekend van het Quack-
jeswate( waann de jaÍen zestig enige tiên,
tallen individuen werden gezien (Knura. 1964).
Pas zeer receni, in 1998, is de soorl weer in d€
duinen waarcênomen. Er vloog zowel bj BeF
gen (NH) als bij het ijsbaantje van Castrcum
een mannetjê (D JKSTRA ef a/.,1999) Die áál
ste omgeving (heldeÍ wateÍ en êen goed onl-
wikkelde wateí en oevervegelat e)lijkl voor de
Gevlekte witsnu tlibelgeschikt om zch in voon

Rede ijke aantallen bij vennên zjn slechts hier
en daar, en zêldên êên êngere lid áchler el-
kaaí. geziên. In de zevenligeÍ jaren was de
sooí vÍij talÍijk bt enkele vennen in de Gas-
lerense duinen le Drenthe (DurMER, 1977). In
de Blauwe Koepel bij Baarn as de sooít vijfjaar
achteÍeen gezien (1983 1987), maaÍ mel nooit
mê6r dan vier individuen (vaN o€R PoL, 1987).
Deze beide populatiês zijn verdwenen, even-
als de populaties n de meeste vennen op de
Ve uwe en de populaiie in de OveÍasseltsche
en HaieÍtsche Vennen (bl Njmegen). Op-
merkelijk s dat de sooÍi fond 1930 bj de ioen

vaak bezochte OisleMijkse vennen sechts
zeldên is gevonden, teMil hier ínatig voedsel-
ílik water in alleíei gradaties vooÍkwam.
Ook het hu dige beeld van hel voofkomen bÍ
vennen ziet eí verbíokkeld uit, Nergens leven
grote, stabie e populates. De soo.t duiki
eígens op, vestigt zich in sommige gevallen
enkee jarcn ln kleine aanta len, maar door-
gaans blijft hel bijeenmalige waárn€mingen. In
1998 zijn nog nieuwe vindplaatsen ontdeki. In
het Meddosche Veen in Ovedsselweíden één
á twee individuen gezien (mond. med. R K€te-
laao. In de Groote Heide. onder de rook van
Eindhoven, vlogen bij een ven naást het
Kanunnikesven lwee mannetjes en twee
tandems (mond. med. V.J. Kalkman) Op deze
plek ontbÍak de soorl mel zekefieid in dêjáÍen
zeventig en tachtig. Er is een mooie verlan-
dingzonê aanwezig in een deelvan dil ven. Op
enkele kilomelers aÍstand van dit ven wordsn
de laaiste jaÍen fêgelmalig waarnemingen van
mannetjes gedaan bj een schiit€.end Ínatig
voedselÍjk bosven bij de brandloren vên
Heeze (mond. Íned. B. CÍombaghs). Het blijÍl
echter giswerk oí beide vennen tegenwoordig
een kleine populatie herbêrgen.
De gmotsle populalie op de zandgrcnden be'
vindt zich momenleel op het GÍoot Lonneker-
meer in Twenle. Dil is een gegraven kwelplas
mel laagveenachtige ÍloÍa en Íauna. In 1993
tíoffen de bêide auteurs van dit aíikelde soort
hier voo. het eeÍst aan. In 1999 bleek de
waleíkwaliteit van deze plas ste* verbetord en
was de Gevlêkte witsnuiUibe langs de helê
nooÍdoeveí tê vinden; op één plek zelís mel
zo'n 15 indivduen peÍ 50 meler oevêr,

Si(uatie Iaagveenmocrásscn
Ook in het aagvêen zijn vên oudsher waaíne-
mingen gedaan van Gevekle witsnuitlibellen.
In het Naardê.íÍeer werd de sooít n de twin-
tigerjarcn sezien in de omgeving van hel Jan
Hagensbosch, waaÍ loen ook de Donkere
watetj!ÍÍet íCoenagrion amatum) vloog. Eí
wás een gevarieerde veíandingsvegetalie mel
ondêí andere Krabbenscheer aanwezig. In de
Ankeveense Plassen weÍden in 1921, 1943 en
1956 enkele individuen gevonden. In beide
natuuneservaten is de soorl tajdêns recente
inventaíisaUês niêt meer gezien (DE GRooÍ,
1995, 1997). In het Vechlplasseng€bied weel
sl€chts één keine populatie alvelejalsn stand
te houden. Dêzê bevindt zich in Het Hol bij
Kortenhoef (DE GRoor, 1995).



De Jeugdbonden voo. Natuursludie hebben
vanaf de lachiiger jaren tijdens de PinksteÊ
kampen in de Wieden vnjweljaadrjks Gevlekte
witsnuitlibellen zien Íondvliegen. In 1996
bleken tijdens een invenlaíisalie de aaniallen
onveÍwacht hoog te zrjf, met a s mêx m!m 40
ind viduen pef 150 mêieí (DE GRoor, 1997). In
deWeeÍibbef werden n 1997 ef 1998enkele
tientallen mannetjes en tandems waarge-
nomen. In een ongeveeÍ 300 meteÍ lang pel
gat met een groot kÍabbenscheerueld liepen
de aênlallen op tot zon 80 daeren. Ook in het
iels noordelijker gelegen aagveenmoeras de
Rottige lveenthe s de Gsvlekts witsnutlibel
inmiddels gesignaleerd, ínaarde vraag is oÍde
soortzich hier kan vooÍtplanten gezi€n het onl
breken van mooie veÍlandingszones (schriÍt.
med. A. van de Burgh).
Dê ontdekking van qÍote aantallen Gevlekte
wilsnuitlibellen in de kop van Overijssel bele-
kent dal dsze laagveenmoerassen, alle be'
schermde naiuuíesêÍvaten, een van de gÍool
ste populaties n NoordweslEuropa huis-
vesten (Íiguuí 3).

Discussic

Vcrspreiditlgsbeeld
LEFÍNcK (1926) schrêef over hei vooÍkoÍnen
van de Gêvlekle wilsnuitlibel: 'niet zeldzaam,
doch lokaal, aan heiplassen en vennen in
boschriike zandstÍeken, alsmede in de duinen.
Zeldzaam in het laagveenmoe.as. Tegen-
wooÍdig ljkl dii beeld oÍngekeêfd te zijn.
S echts sporadisch worden er waaÍnemingen
gedaan bij vennen en plass€n op de zand-
grcndef waarbi dê aanlallen allijd laag zin
(maximaal zes individuen). In de laagveenge-
bieden komen nujuistde gÍole populaliesvoor
(fguuÍ 2). Daaímee lijkl een veíschuiving van
het voorkeursblotoop van de Gevlektê wit-
snuillibel opgekeden te zln, namelrjk van de
vennen op de zandgronden naar de laasveen-
moerassen EchteÍ, s dl verandede beeld
niet hetgevolg van een waaínemerseííecl? De
duinplassên en hei en bosvennen zrjn in hel
verleden redelijk intensieÍ bekeken. De achteÊ
uitgang in deze bioloop is dus íealislisch. Uil
de kop van Noordwesloverijssel zijn echter
nauwelijks gegevens bekend van vooÍ de
jaÍen tachtg. We blÍkt ut enkele waarn€min-
gen in dê jaren tachlig dat de soorl daar vooÍ-
kwam. maar het is niet bekend oÍ er toen ook
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midden en het oostef van hel and en in
Noord-BÍabant zljn de water en venand-
Ingsvegetaties van voedsela|r.e walêÍen zeer
stefk achteruitgêgaan (vaN DER N,lEJDEN el ai.
1989) Vegêlates van zwak gebufferde wa
leren zijn sterk in kwallet aclrterult gegaan
(BRouwER el a/, 1996) Hel zijn juist deze
(matg) voedsearme tot malig voedseklke
vennên ên p assen die benut \4erden a s voort
plantingsplek dooÍ de Gevlekte witsnuit be.
In de laagveenrnoerassen is de veÍijk ng vaf
hêt wateÍ (onder ande.e door hel nlaten van
voedseklker en vervuid flvieMater) een groot
probleem voor veel planten ên dieren. Toch lkt
de nêgêlieve invloed van verzuring en veÍ
rnesling op dê vennen voo. deze lbel drasti-
scherte zijr geweest daÍr de negatevê invloed
van de eulrofèr ng op de laagveenmoerassen
n enkele groteÍe laagvêenmoerassen zln nog
bêhoorllk gelsoleerde delen le v nden waaÍ de
walerkwaliteit rede tk lot goed is. Daa. s nog
tÍilveen aanwezig en, wat voor libellen belan
grilkef is, jonge verland ngsstad a die pas tol
ontwikkeins kunnen komen bij een goedê
waterkwa iteii (waaronder panlen als Krcb-
benscheer en drjÍti en met WateÍschee. ins
lcicuta vtrcsa) en Wáteraardbe ) Voor deze
moerassige deen met matg voedselrlk en
helderwater b tkt de Gêvekte witsnu llibeleen

karaktersteke soorl die hogêre eisen stêt
dan een karaklerstekê laagveensoort als de
Vfoege g azenmêker (Áeshra /sosce/es).

Toekonrst

Het aanta mesolroíe vennen ls drastisch
gedaad Er wordên echtef de aalste larcn
regelmaig (vooral voêdse arme en zure) ven-
nen n lrêt kader van OBN-maatÍegelên (oveÍ
levngsplan Bos ên NatuLrr) hersleld door ul
baggeing en door vergrotng van de grond-
wateÍinvloed (BRouwER el a/ 1996). Bij het
aanpakken van wat voedse rjkere venfen
k!nnen zch daaf weer mesotroie ve.andifgs-
zones gaan ontwikkelen. Gezien het zwerfver
mogen van de Gevlekte wlsnuit ibe sdekans
gÍoot dat er voortplantingsplaatsen gevonden
worden in deÍgellke vennen. Op de lange teÊ
mijn heeil echter alleen êen andellkê aênpak
van de ve|zuing ên vermesting zln
In de laagveenmoercssen woÍdt hard gewerkt
aaf de vêrbelêr ng van de wateÍkwaltê l. Dit
gebeurtonde. andeÍe doorde bouwvan insta -

laties om hêt in te laten gebiedsvrcemd watêÍ
te deíosfaieren en dooÍ buffeÍzones te creèren
waardoof mindêr water hoeít ie woÍdên ingê

NaluurmonLmenten en Slaats-
bosbeheer zijn vanai de jaren
tachtig in enkele laagvêenÍno
efassen opnieuw petgaten aan
het graver oÍn hêt hee scaLa
aan ve ênd ng van opef wateÍ
tot moerasbos in dit andschap
ie behouden (onder andere n
De Wieden en de Westbroekse
Zoddef). vlocht de hu dise
waterkwaliteit behouden blijvên
(ofzelís verbeteren), dan zal hel
aanbod aaf jonge verland-
nsssiadia vêÍzêkeÍd blrjven
Voora n die geb eden waar nog
kwelinvloeden aanwezig zijn
zu len er prachiige mesotroÍê
parad jsjes kunnen ontstaan.
Dat laatsle kan as egitimaiie
gezen worden onr het areaal

F

t.f nrxnncrjc uf (1. g.vl( L{( \'nfnLlrLil,rl

/1 ,rA ,/ I rL(,r rl,,lx |re.!!rli\

aan moerasbossen niel verder te lalen vef-
qroten, al bllft het altijd p|Jf doen om nrooe
woeste moerasbossen te zen verdwilnen
Ut onderzoek in Zwitserand bljkt dat de
Gevlekte witsnu llibel nieuw gegrcven meso-
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tÍofe veenpassen in koÍte iid vanuitin de buuir
liggende populatiês met succes bezet (WLDER-
MUIH, 1991). Gezien de h!idige voorkeuf in de
Nedeílandse laagveenmoerassen zal de sooít
waarschijnlijk vooral aÍkomen op de klelnere,
ondiepe (0,80 1,50 meieo petgaten met een
ven ge bodem. Of dê Gêvlekte wlsnuii ibel en
andeÍe libellensoorten ook daadwerkelijk van
de ngrepen gaan proíleíen is devraag, dalzal
Ínonitodng van deze waiefen moeren Lrif
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