Waar overnacht de

in NooÍd-Brabant.
Hier is een grote populatie van de SpeerwateÍjutrer aanwezig. Het ven heefr een
verlandingsgordel met onder andere Snavelzegge (Carex rostraÍa,), Draadzegge
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(C. lasiacarya), Zompzeqge (C. cufta),
PitÍus fJr"cus efusus), DuizendknoopÍ onteinktuid

EÍ is Íelatief weinig aandacht bij libel

(P ota n og eton

p I oygo n iÍol i u s),

Klein blaasjeskruid (Uhcubna nino),

lenondetzoekeÍs voor de plek waar libellen overnachlen. Op het eercte oog lijkt
dii ook gerechwaaÍdigd omdat libellen
oveÍ hêt algemeen weinig voorkeur lijken

veenmos (Sphagnum speê), Wateraardbei
(Potentila palustrís) en Riel (Phrcgmítes

aLlstrár9. De verlandingsgoÍdel van hêt
vên is vÍij brêed, variërend tussen de twee
en vijfrien meteÍ bÍeed. In deze gordêl

ie

hebben vooÍ een overnachlingsplek.
CoRBET (1999) geeÍt aan

dat kleine waterjuffers vrij

6

laág bij de grond op grassen en russen overnachten. PantserjutreÍs, beekjuf-

feÍs en koÍênbouten over-

q

nachten in bomen en slrui-

ken en de gÍotere

gla-

zenmakers hoog in bomen.
Op deze regels zÍn uileF
aaÍd vele uiEonderingen
van loepassing. Zo overnacht de Weidebeêkjuffer
(Calopteryx splende n s) ook

graag (in gÍoêpen) in ruige
grazige vegetaties langs de
beek. Er zijn echteÍ ook
libellen die een duidelijkeÍ
vooÍkeuÍ hebben voor een
bepaalde ovemachiingsplêk of op een opmerkelÍke

manier ovemachten. Eên
goed voorbeeld is de Tengêre pantserjuffer íLesles
v,irers). De dieren van één
van de groolste populaties
in Nederland, op het Uffelter Binnenvêld in Drenthe,

oveÍnachten in groie soli-

laire pollen PijpensÍootje
(Molinia caerulea) op de
heide in gemengde groepen
met het Heideblauwlje fPle-

-,

beius argus). In 2000 ontdekten we een oveÍnach-

lingsbioloop van de SpeeÊ Figuur l.
waleíufíer (Coenag on ov$nachliÍgsbiotoop van de SpecNàrc4fffer íCdu{'r,x
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s de SpeeMaterjufÍeÍ normaa gespfokêf
mel tenlalen exemplaren aanwezig. Op
hêt r.oíÍent van aankomsl (11.30 uuo
was het weer zoáls de hee ochtend koud
en bewolkt. We vonden hleÍ s echis dÍie
mannetjes en vermoedden dal de dieren
nog op hun overnachtingsplaats zouder
zijn. We steden ons a snelde vraag wal

die oveÍnachtnqspek dan zou kunner
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dieÍen zalen welswaar iels gecl!slêrd
n deze lchtere bosdeen, maar zekeÍ

niei in groepên. Veíeweg de meesle
nd viduen zaten b nnen T50 nretervan het
voo.tplantingswaler. De veÍsl veÍwijdeÍde
Speêrwaterjutrêr die wil konden vinden
was ongev,êer 300 meter van het watêÍ

verwijdêrd. Ondanks inlensieÍ zoeken
konden we geen enkêl vÍouwtje vinden.
Dat foept de vraag op oÍvrouwtjes (allid?)
var de nrannetjes rusten en

gescheiden

Het vên wordt omsoten dooÍ

droog,

halíopen dennenbos mêl een ondergroel
van vooíname ijk Bochtige smelê
(Deschanpsia flexuosa) en kleine berken
(Betuta spec.) Na enig zoeken beek dit
de biotoop te zjn waar de SpeeMaterjuffer
zich opheld (Figuuf 1). We vonden hêí
minstens 40 manneijes vedicaal ziltend

op de grasslengels. De meeste deren
zaten op dê paalsên mêt de meesle
lchinval, vemoedelijk omdat hier de
grazige vegetatie ets hogeí was, of omdat
hier de ochlendzon beter doordrngl De

Een opmerkelijk kenmerkvan allê biotopen

van de Speêtualerj!trer n Nedeíand s
hel feil dat deze door bos oÍ d chl slruweêl
omslolen zln. Náast de Íunclie van

saapplaats houden ook !iiklêuÍende

individuen zich bil hel Klokketorênven op
de Kamp na gÍaag op in hetdennenbos (D.
GRoENENDJK pers. med.). We veMachten
n et dal díoog dennenbos van essenliële
betekenis is, maar mogelik wel dicht bl
hef waler gelegen, ha fopen, m n of meer
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dÍoog bos Ínet een ondergroei dle wordt

IníoÍmaiie over overnachlingsplaatsen van

gêdomineeÍd door gÍassen. Een aanwijzing
hiervoorisdateÍenkeeinopen landschap
gelegen vennen bekênd zijn diê wel het

libellen dEagt bÍ aan een beteÍ begrip
van de ecologie van een soorl. Het is
te veíwachlen dat vee soorten vooral
zullen letlen op de sÍuciuur en ligglng van

geschikte voortpiantingsbioloop lijken te
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bieden, maaÍ geen Speeíwat,orjuffers
bevatten. Mede op basis van dezê

wilzen (STERNBERG & BUcNWALD, 1999), zai
de SpeeMateÍjuífef in de geaclualiseerde

het overnachtingsbiotoop. waarschijnlljk
is dat ook voor de SpeerwaterjuffeÍ het
gêva. lvleer waarnemingen zijn echler
noodzakelík. Daarom roêpen we hierbij
iedeÍeen op notllies ie maken van
overnachtingslocaUes van libelleni net

natuuÍdoeltypensystênratiek êls doelsooÍt

alleen van de SpeeMaterjuÍÍer, maar ook

waarneming, en de (weinige) beschrijvingen in de literatuur die ook in dêze richilng

vooÍ dergelijke bossen geldên mêl de
aaniekêning dat deze bossen belangrijk

ztn vooÍ niet aan

voortplanting

gerelateeÍde activileiten (D. Bar pers.
med.). Ook bij het herstel van vennen

Robol lQxlndl
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kan met de overnachiingsp ek van de
SpeeMaieduffer íêkening woÍden
gehouden Hel vrijkappen van vennen
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Kenibe en (zygoptera) Vêrag

te oÍ Co-êrágnb, hásrrlát m

near one of the largesr popllations

in

The Netherlárds was foond in dry open
p ne íoresl.

Thedarnselflies perchêd veid-

caly in gÉssy vegetation in lhe

und,"F

growth, preleEbly in the lighter país
of the iorest. Remárkaby, ony máles
coLld be derected. Thê vast majority oí
the individoáls roosted within 150 metels
d slance oí lhe reprodoct on water. Therê
is a láck of knowledge on speciêsiêlated
roostng siles n dEgonflies. This can bê
importantfor a beltêr undêrstanding oÍ the
ecology ênd conseryation ol specles.
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