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Nieuwe waarncmingen

de Noordse winterjuffer

Op 12 mei 2001 vonden de eerste

(Slmpecmí paediscd, in

winlerjutrer in het cenlrale deel van de
Rottigê Meenlhs (AmercÍoorttoordinalen
183.7-538.5). Hel dier vloog langs een
sloot die ter plaalse voor ongeveeÍ 20%

en
dêrde auteuÍeen vrouwtje van de Noordse

Nederland

werd bedekt met Krabbenscheer (Slmto-

Inlciding

tes aiotdes). Riel was zeer spaazaam
aanwezig en Grclê lisdodde is op de
vindplaêts afri/ezig. Het is daarom waar-

De Noordse wlnteíjutrer (Sympecma pae-

dlsca BRAUER, 1882) koml in Nede and
voor aan de westpunl van zijn areaal.

schÍnlijk dat hel waargenomen exemplaar
een zllerveT ls. Aangezien eí een groot
aanial geschikte pêtgaten in hel ÍeseNaat
aanwezig is, kan niel worden uitgesloten
dat de Noordse winleÍjuffer zich elders

Het is een zêldzame sood die áls '€mstig
bedreigd is opgenomen op de Rode Lrjst
(WasscHER Er aL., 1998). Tot begin iaren
zeventig was de Noordse winloíuffêr víij

in het reseÍvaat voortplant. op 12 mei
2001 werden meeÍdeÍe pelgaten in het

algeme€n, met name ten noorden van
de grote rivieren. Na een dramalische
achteruitgang in de lweede helfl van de

zuidelijk deel ván het íeservaal bezochl,
maar de Noordse winteÍjuffer werd verder

Nvinllgste eeuw was de Noordsê wintêrjuí-

niet vastgesteld.

Íer tijdens de eeuwwisseling nog maar

Op 30 augustus 2001 bezocht de eerste

bekend van tlvee locaties, de Weerribben
€n ds Ku nderplas (GRrFnoEN & U LFooRN,
1998). De Noordse winlerjuffér is in de
noordoostelijke helft van de Weerribben
een vrt algêmene soorl

autêuÍ met Sielske R ntjema en Tom Jager
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de Lindevalle. Op een smale door bos
omgeven "st sp" (hooiland op lêgakker)
(197.3-541.2) werden vier vrouwtjês en

UrLHooRN,

1998; BoLrER, 2000i KErE-
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EÍ aL., 2000). Het leef-

gebied bestaat

uil

petga-

ten met een

weêlderige
oeverbegroeiing met GÍole

lisdoddè lTypha tatirotia).
Deze panl is van belang

ïïi,".:ï.% Àffi*"."""

omdát in Nedeíand de eierên meestalin de dÍiivende

dode stengels van deze
plant woÍden aÍgezet. Oveígens is dit niel oveÍal in
Europa het geval, want in
OoslsnÍijk lijkl dit eiarzetsubstraal juist heel weinig
te worden gebruikt. Hiêr
worden de meeste eieren
afgezsl ln íÍisse groene bladêr6n van Riet (Phragmlles
ausl/Ers) (SoNNrac, 199S).
Deze mededelins beschriifl
zeven nieuwe vindplaatsen
in Fíeslánd waar de NooÍdse winle4uíêr in 2001 weÍd

nonoe,t-.enLe.
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Figuur I
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n eveen (figuur 2 en 4). De Noordse win,
terjuffers werden gevangen in een natle

heidevegeiatie aan de rand van een eiken-

Op 29 sêplernber 2001 vond de h,veedê
auteuÍ met W van Kammen opnieuw
een nieuwe locêtie met NooÍdse winteiuÍíer, namelík dê Schoapedobbe (213-552).

Dilmaa ging het om een manneije en
een víouMje in een vrij droge vegeiatiê
van PÍpenslrootje lMolinia caerulea) ir
de bosrand. Deze waamêming is extía
bijzondeÍ omdai uii hel gebied een oude
waarneming van een mannetje op 17
augustus 1926 van B. Lempke bekend is.
De laalste waarneming uii 2001 die bljhei
ler perse gaan van dil artikel bekend is
gêworden, weÍd gedaan door de tweede
auieuf. Op 5 oktober 2001 vond hij een
mannetje en een vÍouwtje op de Kat.
likerheide (198-550) en een mannelje

op het Kallijker Schar (199-549). Beide
\Jroutrric van dc Noordsc winrdiulïcL

(sJ,rldd

rddlÀra) op dc Dcllcbocrtcrheidc.
,eDil. SvÍ'pe..[ pa€discr rt thc DcllebocrsteF

drie mannetjes gevonden. Aan de noordtand van hel Íeservaai (196.3-541.8) wêrd

nog een manneije gevondên. De lweede

auteuÍ vond op

1

septembeÍ 2001 op

dezelfde striep en op hooilandjes en bos-

Íanden in de direcle omgevng negen
vrouwtjes en zevên mannêtjês. Op 7 oktober 2001 werden hiertwaalÍ mannetjes en
zeven vrouwtjes waaÍgenomên. Daarmee
s in iedeí gevêlduidelijk datde Lindevallei
een populatie van de Noordse wlnlerjuffer

Íof de tlveede
auleur een vrouwtje aan in hei Diakonie
veen nabij oldebeÍkoop (207-553) op een
Op 9 sepiember 2001

stukje vochtige heidê aan de bosrand.
Hel gehele terreintje werd goed dootzochl
maar Íneef exemplaÍen werden niêt aan
getroífen. Hel Diakonieveen is een matig
voedselaffn wateÍ mel daadn Íede ijk veel
GÍoie lisdoddê. Het lijktdaarom in pÍincipê
geschikt als voortplanl ngsbioloop.
Op 23 september 2001 trof de tweede
auteur metW van Kammen twee vrcu' djes

aan op de Dê leboercterhêldê (205 s52),
twee kilometer ten westen van het Diako-

natuurgebiêdên liggen iets len oosten van
Heerenveen. Ook hier weÍden de dieren
waargenomen in de beschuiting van bos
en opslag.

De niêuwe waarnem ingen suggeÍerên een
recente uilbÍeiding van de Noordsewinterjuffer in hel nooÍdelijk deel van Nedeíand

in de aígeopen jaren. Deze

gedachiê
woÍdt versterkt mel de vaslstelling dal het
meÍendeel van deze locaties ÍelalieÍ goed
ondeízocht is (voor de Lindevallêi zie
HooTMEJER & JacER, 2001). De kans dal
dê Noordse winleÍjuffeÍ in deze gebieden
n het vereden oveÍ hei hooÍd is gezien,
ls ons inziens vÍij klein. De waarnemlngen
van de Roltige [,4eenthe (figuuÍ 3), KatlÍ-

ker Schaf, Katlijke|heide, Diakonieveen,
Schoapedobbe en Del eboeEterhei betrei
Íen mogelijk zwervers. Van de Lindeva lei
lljkl het ons echter niet waarcchijnlijk dat

hier enkele tieniallen exemplaíen tegeijk
ieÍecht komen. l\,{ogelijk dai n 2000 de
Lindevallei in lage aaniallen is beíeikl en
dat de Noordse winterjuffeÍ toên oveÍ het
hoofd is gezien.

VooÉlsnog beperken de nieuwe waarne,
mingên zich lot hel zuiden van FÍiesland.
Het is zêeÍ waaÍschijnlijk dat dê WeeÍibben de bron is geweesl van deze zwerve|s
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en nieuwe vestigingen (Íiguur 1), en ook
van dê populatie op de Kuinderplas (zle
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UrLNooRN, 1998). De
Bruine winterjuÍreÍ (S. fusca) is na een
slerke achiêruitgang sinds enige tijd met
een spectaculairc opmars door Nedefland
bezlg. Het ziet emaaÍ uit daÍ ook de
NooÍdse winierjuffer momenteel uil het
GRTFFoEN

dlepe dal omhoog klimt. Zeer opvalend
is dat veel waarnemingen zijn gedaan in

de nabijheid van de rivieren de Ijonger
en de Lindê. Mogêijk dat deze rivleren
íungeren

as

verblndingszones voof de

NooÍdsê winlerjutreÍ.

Het is een unieke gelegenheid om deze
vooruitgang goed le documentêÍên en

in de

kornende jaren

aleí te zijn

op

de NooÍdse winteÍjuffer in zowel de aag
veengebieden als op de zandgronden van
Nood-Nede and. Naast Friesland beho-

Íen ook Drenlhe en Overijssel lot het
ên 90 zijn

zoekgebied. Uit de jaÍen '80

van drie locaties (builen de WeeÍribben

en Kuinderplas) waarnemingen van

É

de
NooÍdse winlerjuffer bekend: Vledderveen
(1383, E. Lasti 19S5, B. Achtêrkamp & R.

IJ

Y

0
ril
Y
0

Ketelaar), Havelte (1982) en DwingeldeÍveld (1990, VERspur, 1991). Al deze waaÍnemingên belfefien hooguit twee exem-

plaren. Het

is niet uitgesloten dat

hier

recenle vestigingen oÍ kleine, goed voor
libellenwaarnemers verboruen gebleven
populaties aanwezig zjjn. Verder vall de
aÍwezigheid van de NooÍdse winteÍjufÍer

Rottigc Mccnthc, óén vrn dc nieuwc locrtics \v&Í
de Noodse rórtcÍjLraiÍ n, 2001 h v.srgcsrcld
Rxug. Lltdllht, t
l'dtllq)
Sympccnrá
".r
^t.rr
p^cdisc^ hd! l)0.fau"d in 2441.

in de Wiêden op, ondanks hel íeit dat
het reservaat goed onderzochi is. Zou de
sooft er echt niet aanwezig zijn?
Ralrol Kxtldnr
De VIittul.6tichtnlg
Pottbts 506
6700 AM Waguitlgal
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Summary
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de Burgh,2001. Now locálities oí SyDpecma pae.lisca in The NêihêrlandÊ.
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sqpecna paedisca (Bhuer, 1982)

a €rc ánd endang€rcd dragonÍly

is
and

was until recently only known Írom tlvo
locálties n The Nêlhêránds. Al seven
new localilies in the prcvine of Fiesland
in lhe nonhem paí oí Íhe Nerhe.lands
S. p€edGca was Íound in 2001. On six
of lhêse lo@lities (Rottige Meenthe, Del-

lèboèrsterhel, Schoápedobbe, Katljker

H., 1999.

schè Frel
lênduntersuchung€n an Libellên unl€r b€sonderer Be.iickschlgung lon Synpecna paed,s.a (BÍauer. 1877) (lnsecla: odonalá). hslilul
lirr Zmlogie und Limnologie, UniveBitál InnsSoNNraG,

Schlupfbiolog

VÉRspu, K, 1991. Owingelderue d: dagvlinders
en libellêr. Staálsbosbèheef, Pesse è. NatuuF

monumenlen, s G.aveánd.
M, G O KErL & G., vaN OMMERNG

WAsscHER,

(1998) Bedreigd€ en kweisbaÍe libellen in
Nêdenand T@lichling op dê Rode t'jsl. Iníots

Schár, KallÍkeheide a.d Dakon eveen)
only one or tuo sp€cimens wêre seon.
Th€s€ are possibly migíants, but reprcduction cannot be êxcluded giren the
the quality oÍ lhe habiiai. On lhe loelily
Landevállei al maximud 19 specimens
wêre seen. lt is tentativè y suggested rhar
allocátions are recenly colonised from
ihe .earby large populalion in the We,.Ê

ribben and lhat lhe

rve6 Tjonger

and

Linde are imponanl connsclions.

malie en Kenniscenlrum Natuurbehêê., Í\rinis-

le

e van Lándbouw, Natuurbeheer en Vsserit,

Odonata, Lêslidae, Sympecma páedisca,
rango expansion, Lind€valêi, Roltige
Meenthe, Schoapedobbe, Dakoneveen,
Oellèboe6leóe, Katljker Schar, Kallijkerheióe, F esland. The Nsthenands
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