De libellen van Schiermonnikoog
Een eerste kennismaking
E.). Ruiter

I'rleiding
Nu de NedeÍlandse duinslrook speciÍiek in de
belangstelling staat voor wat belreÍt ibellenpopulaties, is hel de moeitê waard eens
le kijken naaÍ de Waddeneilanden Van de
Nederlandse Waddeneilanden is SchieÍmon'
nikoog een vên de meest karaklêíistieke. Niet

ng€gaan op Ínogelijk€ ontwikkeingen in de
nabije toekomsl en woídl. waaf moge ijk. eên
veíge ik ng gemaakl met de situatie op Vlieland en TeÍschelling

Beschriiving van het eiland

{

vooÍ nets draagt hel eiand snds i989 het

SchieÍmonnikoog is hel vijfds in de

píedikaal Nationaal PaÍk. De naluuf is eÍ van
een ongerepihêd die je if ons aanseharkle

de Waddeneilanden van NedeÍland Oosteik
van dit eiland bevinden zich nog RolummeÍplaat en RotunrmêÍoog, de reslanl€n van wat
eens het 6ê bewoonde e and was
In de loop van vêle eeuwen is. zoals bij alle
Wáddeneilanden. de gedaante van SchieÍ-

andje nog nraar zeldên vindt en kenl een
je aan de wal vÍlwel nergens

dynami€k die

De variatie aan wateíijke gebieden is er de
áígelopen jaren veÍassend to€gênomen en
Schiermonnikoog heÍbeÍgt inmiddels een
aaÍdige varialie aan lbe lensooí1ên. In dll arti
ks wordl aan de hand van gegeveírs uit het
LandeLijk Bestand Libellsn (ElS/NVL/VS) en
bêvindingen van de autêur een beeld gescha'
pen van M/at eí op Schiermonn koog aan libel
Len

le beleven s en hoe de

libeLlenpopu aties

zich daar hebben onlwikkeld Daárnáásl woÍdt

bewoon-

monnikoog voortduíend aan verandering
ondeÈevig geweesl. Íoi aan het begin van
de vorigê eeuw bevonden er zich geen peÊ
mênente duinmeren en bossen hel landschap

weÍd gedomlneêrd door duinen, kwe deís
slenken en wad. Het landschap dal we eÍ nu
aantíeÍÍen s van een gíoleíe diversiteil. varieÍend van de met sloten doorcneden Bancks
polder tol oude duingebieden, prachlige nalte
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du nvallêen, een ongereple kwe der stile bos
sen en Íraaie duifmeeriles. De flora en íauna
zijn er van een gÍoie Íijkdonr en cliversiteit en
de enoÍnre vaÍialie aan vogelsooÍten geeft het
eiland een bijzondere aanirekkinsskrachl
Slnds T989 woÍdi ScheÍmonnlkoog behêêÍd
door Natuurmonumenten. Hel beheer s geÍlchi
op het behoLrd van bestaande natuuÍwaaÍden
ef het creëÍen van een groiere divercle I aan
landschapstypen. Dê vanaÍ T918 aangêplante
naaldbossen worden omgevormd lot gemeng'
de bossen waarn loofhout nieuwe kansen
krjgt. Ze \4orden natieÍ ên êr ontsiaat gaandeweg een goed onlwikke de onderbegroe ing ef
kruidlaag Om een te gÍote veÍruiging tegen ie
qaaf wordt eef deel van hel eiand begraasd
door koeien paaÍden oischapen Hel grootste

en B alwboÍst P antensoorten die je hier aan
kunt lÍeÍíen zln Grcte keverorchis en Adder

tong In hel voorjaar s de

lLrchl er dag en
nacht gev!ld mel hel ge uid van vee lienia len
foepende Rugstreeppadden In veÍband mel
de gÍole kwelsbaarhed en het vÍij ontoegankeltke karckler is hier nooil soed onderzoek
gedaan náar bellen

De Berkenpas is een gegraven recrêalieplas
bj een ulspanning gelegen in hel bos ten
oosten van het clorp Midden in de plas bevindt

zch een met berken en wlgen
e

begroeid

landjê Dê zand ge oeveÍs zlln niel oÍ nau-

welijks bêgrceid en dê plas is deels door bos

omsoten VooÍ ibellen een weinig inteÍês-

deel van hel eiland wodi ofsemoeid gelaleni
hêÍ kan cle natlruÍ zich als vanouds vÍielijk
Hêt aaÍd ge ijsbaantje bev ndt z ch alsindsjaaÍ
en dag even len noorden ván het dorp Het
zuidelijke en oostelijke deêl wofdt omzooÍnd

l)e waterrijke gebieden

dooÍ dchi struikgewas met ondeÍ

andere

waterrjke gebieden die vooÍ lrbêlen ntefessanl zijn
(fisuuÍ 1) n de meeste seva len saat het om
door Ínense ik handelen onislane plassen oÍ
meeÍtjes VooÍ het gemakwoÍden ze h eÍ lngê
deed in lwee categoreên de oude (ontslaan
voor 1990)en dê iieuwe gebieden (ontslaán

wilgen, berken en braamstru ken n het m d
dên eÍvan bêvindt zich een ovaal eiland dat
eveneens dcht met bomen s begÍoeid. Het
wateÍ is slechts enkele decimeters diep en

na 1990)

verdroogd. DaaÍentegen watmi hel wateÍ
door de beschltte ligging en de ondiepte in

Al met al kent het eiland nu lien

raskt mel naÍne in hei zomêrseizoen snel
begroeid met a

ses Het raakl

eÍei soorlen russen en

's zomels vaak

zêg

tidêlljk geheel

hêt voorjaaÍ snê! op wat de onilvikkel ns van
arven en het !its uipen van lmagos ten goêcle
komt Het feit dat juist bl hei jsbaantte zo nu

Dc oude gcbieden
De Weslêíplas ligl achter een dlk tên westen
van de Bancks podef en s de grootste plas
van hel eiland. OorspÍonkelijk bevond zich h er
eenklêlnê podef In dê loop van vêlejaren onf
wikkedezch een prachtis duinmeer omzoomd

dooÍ brede Íietkragen en wilqenbosjes

Ten

noorden eÍvan bevnden zch nog vele kêlne
poelen en drassise welanden. TegefwooÍdig
woÍdl e. vla een gemaal zoêt watet dal eerst

ui

de duinen rechtslÍeeks afsÍoomde naar

zee de

Westerplas ingepompt Daarmee is
het wateÍpeil vêrhoogd en de drlnkwaterb!íêr
gegÍoe d. De heÍt van hel drinkwateÍ voor het
e and komi u I deze p as.
De WesteÍplas is een bÍoedplaats voor vêe

zeidzame water- en moercsvoges zoals
RoeÍdomp, Poíseleinhoên, Baáídnráinetjê
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en dan een Waterspreeuw veÍblijÍI, zou kun-

Nier en daar bev nden zch senr -pemánente
plasjes Veel van d e plasjes veíanden echtef

nen wrjzên op voldoende voedselaanbod in de
voÍm van bijvoorbeeld lbe lenlarven.

IQ'pc'rjilq)

Even ten noorden van lampeeÍboêrdêÍij

Glop ls de eilander benaming vooÍ een laaq
gelegen. veelal vochlig sluk land tussên tweê
duinen. Zo kennen wê op Schiemonnikoog

Talsma. de oosleliiksl gêlegen boeÍderi op hel
erland bevindt zich de Kooiplas (niet tê veÊ
waíên met de eendenkooi die ten oosten van
deze kaínpeeíboeÍdj ie vnden is) De Kooi
plas (fisuur 2) s een wat oud€r (duin)meedje,
onlstaan door zandwinning Hel lgt en gszins
in de luMe van hoge du nen en geboomte clal
de plasvooreen gÍoot deel omzooml Dê Kooiplas isvriiondiep ên lidens warme zomers vall
hel nietzelden gedeellelik dÍoog Vanwege de
beschutte ligging is hel een bij vogels gelieÍde
pleistêÍplaats. [4et namê eenden. meeuwen en
stellopeÍs veÍblijven er vaak in grote aanlallen
waaÍdooí de pas sleÍk s geèulroleed.

naast hel Kapenglop bjvoorbeeld ook het
Groene Glop. Het Kapenglop ligl m dden in hêi
duingebied len noorden van de camp ng Bui
ten de zomepeÍiodê staát het hier vaak langêÍe tjd b ank Inhel ate voorjaaren de zomer

droogt hel er geleldêlik aan uil en blÍven er

hooguil enkele oí in het geheel geen natte
plaalsen oveÍ. In 2000 is NatLrumonumenten
gestaíl met hel aÍplaggen van een deelvan het
Kapenglop. Dat leidde loi een oínvangrijk nat
gebied' Vooml na langdurige íegenvêl slaán
gÍole delen van hei glop onder water

in

De en ge eendenkoo op hel eiland is geegen

Deze

In een gaaí en typisch kooibos Sinds hêt

spronkelrjk een gíolê kwêlder Op lasl van de

begin van de jaren nesenlig is deze kooi, na
een gíondige Íeslauíalie. weer in gebruik. De
kooiker, ïheun Talsma, vangl er van dê nazo
meí tot in het vroegê voodaêreenden om deze
te Í ngen. De eendenkoo is voof lbellen eên
wein g inteÍessante plaats.

1860 aangelegde poldeÍ wás ooÊ

loenmalige eigenaaÍ Banck we.d de kweldeÍ

ngepoldêrd vooÍ agrarisch gebruik. Het is
een dooÍsnee Hollandse polder mel grazige
weilanden en smalle sloten. Langs de meêste
soten bevindl zlch een sma e rietkraag Dê
Bancks poder Íungêert tldens de trektjd in
het vooÊ en najaar als hoogwatervluchrplaats
voor duizenden eendên ganzen en sleltopeÍs.
Aan libelen heeÍt de poldêí echter weinig te

l'l.sjes hrgs de Reddingswcg
De Reddingsweg is een lang en prachlig pad
dal dwêrs over heteilánd loopt vanafde polder
naaÍ het NoordzeestÍand. Hel voeÍl deels lus
sen hoge rietkragen €n vochlige wilgenbosjes.

l)e rrieuwe gebieden
Ueltplns
De vooÍíÍa ge vu stortp aats ten weslen van
de grcle bunkeÍ de Wasserman was in de
jaíen negentig in onbruik geÉaki en moest
worden aÍgedekl mêl eên aag dekzand. Aan
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zsnd geen gebrek op een Waddeneiland. dil
kon rechtstÍeeks woÍden gewonnen utt hel
duingebied len noorden van de vuilstort. Door
deze maalregel, de rn 1997 zoígvudig werd
urtgevoerd. ontstond eên ondiep en goed
beschul duinmeer. Een prachlige ocatie voor
libelen, en bovendien ook zeer interessant in
,
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In een duinvallei ten noorden van de Kooiplas {\aJrichr \vlr{.Nnr(r \oo(.n tibcllcn otl
weÍd en,gê,aÍen geledel een tweêdê du nptas \.t,n,..{,,,,!ii{r,\r(.rr,.,tnn,, rr,.ii,1rn
gegraven (iiguur 3). Ook daaÍ glng de behseÊ yr. v,Í,ir)trfrn,r ir (t. tr.rsr. k(,l,nr (r = zfk.l
deÍ zorgvuldig le werk en zo ontslond er kone vooriphnrcnd, nr = tr!,rctiik vootrphntend)
tijd lateÍ €en iweode duinmeer N,4omenteet í r?, ri,f d/ rrdttut tt,ryd|tt, \\t'$dt &t1n,,tnuit_

bevinden zch bij beide duinmeren inlercs- d\rg,rMtdli,t tr)t)t) \ith ttti tidnlhrhsantê libêllenpopulaties. In 1999 zijn hieÍ in tlktírt (: = ,r"rttrttit,t,,trrit:
,1r,rttttn,l
"t =
samenweÍking mêt De Vlinderstichling moni- r{^!,r/
loringroules !itgezel.
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Sooítenbespreldng
Het Landellik Besland L be lên van ElS, NVL
en VS bevat libel enwaa rnemingen van Schiermonn koog vanaí hel begin van dejáren vijftg
Tol en mel het begin van de laÍen negentig
is hel aantal waarnemingen gering Vênaf de
start van het libellenproject van de ieugdbonden in i995 neeml het aanlal waaínemingen
eno.m roe. In de bespÍêking van soorten

Coenagnq pdchelun
Enallagna cyalhigerum

wodl

daarom een splitsing gemaakt lussen waaÊ
nem ngen vóór en na 1990 (label 1) In het
licht van de €c€nle onlwikk,. inSen levert dai
aardige verÍasslngen op. De soodên worden
bêsprokên per familie.

Beekjuffers
Er is tot nu loe slechls eenmaal een beekjul
têÍ op hêl eilênd waargênomen In i995 weíd
een zwervend mannelje van de wêidebsekjuÍIeí (Catopteryx spiênders) sezien bj het
ijsbaantje Sinds de loenamê van deze soort
vanaf hel rnidden van de jaref 80 woÍden eí
in het Nedeíandse duingebied zo nu en dan
zwervers waaÍg€nornen ook van TeÍschelling
is slechts éen waaÍneming bekênd. maêr die

Leucothinia tubounda
Iu Ia q u ad n n ac u Ia I a
Onhetun cance atln

L ibe

Synpettun lonscolonbii

SynpetNn sanguineun

l9
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stami al uit 1931.

Alle vjr in N€d€rland vooÍkomende pantseíjufíers zin op Schiermonnikoog waargenomên
De HoulpaniserjLiiier (Lestes vr./dls) is s echts
dre maalwaargenomen tlvee maa ndeiaíen
zevenrrg en eenmaal in 1996 Hêr ging daarbÍ
in alle gevalen om waarnemrngen in de nazomêÍ van mannetjes, wal kan duiden op zwervende exemplaren. Hel algemeenst ên lakijkst
is de Gêwone pantseíjutrer (Lesles sponsa)
Deze soon pbntzich op diveÍse plaatsen voo.l

is sindsdien niet meeí aÍwezig geweest. Ook
dê nieuw onlslane duinmeedjes ztn inmiddels
dooÍ deze sooí gekolonisêerd
De andeljk víi zedzame Tangpantserjuíeí
(Lesles d/yas) s op SchieÍmonnikoog sechls
eenmaa waargenomen op 15 auguslus 1985
werden door de auteuí enkele exernplaren
vastgesteld op hel Kapenglop.

(m,.1400 exsmplaíen op 7 juli 1995) DewaaÊ

De eerste ZweÍvende pantseÍjuííeÍs (Lesles
báóarus) weden gezien op het Kapenglop in
1983. ConÍoÍm hel landelike beeld wisselên
de FaÍlijkse aánlallen sleÍk. Toch plánt de
soorl zch van meet aÍ aên met zekefteid op
het e land voo.l. al is niel duidelik of er ieder

nernrngen stammen vanaf T953 en ds sooíi

jaar voorlpla nting plaalsvindl. De gÍootsls aan-

en woÍdr het meest gemeld van hêt Kapenglop

5t)

tallen (1ol meeÍdan 100)zrjn de laatstejaÍen le
vinden blj dê Beltpas. Van a le pantserjufÍêrs
koml de Zwervende panlserjuÍter hel meesl
veÍspÍeid oveí het eiiand vooÍi lelterlijk tot aan
de zeeÍeep waar ze, hángend aan de láatsle
pol Helmgras, iken te aazêen of ze de grole
overstêek zullen wagen
Alle waaÍnemingen van de Tengere pantseduÍfer (lesles v/rers) staÍnmên ván vooÍ 1990; de
laatste uii T983. Daarbrj qing het steeds om
één mannetje en in alle sevalen in ausustus.
Zoa s de naam aiaangeeft is heteên vÍijk eine
soorl, die zwerÍLustg v3n aard is en zêlfs Rol
tumeÍoog wisi ie berciken (NVL, 2002).
Als grote veÍassing wêÍd in het vooÍjaar van
2000 êen waaÍneming van de BÍuine w nteiuf-

let (Synpecna fusca) gemeld Een pÍêchtg

Zowel dê Azuurwat€rlutrer lcoenagrian pue a)

als de Vafiabele wateÍjÉlet \Coenagrian pulchetum) z)n in de jarcr vijÍlis een enke e maal
waarcenomen Pas if mê 2000 zjn er bij het
ijsbaantje opn euw AzuuMaterjufiers ontdekr.
Dil belrof zowel manneljes als vrouwtjes,
waaÍonder vêrsê exêmplaÍen wat kan duidên
op voorlplanting ter paalse. Eên euke onlwikKêrng.

VooÍlplafling van de AzuuMaieÍjufÍer is n;ei
bêkend van Têrsch€l ing De Var abele wateÊ

jufíer daareniesen blijkt op Terschelllng een
stuk agemêner voor lê koÍnen dan op SchierMomenteel zijn de Watersnuííe {Enaiiagma

!itgekleuíd mannetje wefd gêzien brl het iJs-

cyathigerun) en hel Lantaarntje (/schnurá

baantje (D NGEMANSE LN4:7) Bijnaderofderzoek n 2000 en 2001 werden geen andere
exemparen waargenomen Hei beÍoí naar
alle waarschrjnlrjkh€id een zwervêr.
Met ulzondering van de Bruine winlerlutrer,
diê eÍ nog niet s waargenomen, koÍnt hei hier
boven geschetste beed goed overeen mel de
situalie op Terschêlling wal beÍe11 ábundantie,
gêschiedenis ên botoopkêuze. Het biijkt echter dat zich op Terschell ng een pop'r aliê van
de Houipanlsedufíer bevindt en dal er ooit (n
1959) laÍven zrjn gevonden van de Tangpant
seÍjLrffer

e/egÍans)

veÍut de meest talÍijk en verbÍed

vooÍkomende waterjufÍeÍs op hel eiland Voor
wai belÍeil het LanlaaÍnije geldt dat al vanai
dê jaÍên vijflig Dê Wátersnuffe duikl op vanaf
de jaren zevenlig. ívlet namê bj de Bellplas s
dê Watersnlrffe zeeÍ a gemeen. N,ieer dan bij
de aan het waler gebofden Lantaarntje. zwerÍi
de Watersnuffe veel rond en kun je hem aan-

tfefien n de duinen oi op de kweldeÍs De
zeldzane en vaak lastiq te vinden Tengere
srasjuríeÍ (iscrrura pum,ro) wefd n 1ss5 n
zeer kle n áantal waargenomen op hel Kapenglop (D NcEr'raNsE 1995). Sinclsclien is de sood
niet meeÍ op het e land waaÍgenomen.
Waarnêmingen van zweÍvende TengeÍe gÉsjutrerc zijn ook bekend van Terccheling (Lrit
T952 ef 1955). Op Vieland werden in 2002
op veÍschiliende paalsen Tengêre grasjuffers
!taaÍgenomen waaÍonoer verse exemplaÍen
{HooGENDooRN & Ru rER, LN 02:29/30)
De geslage opÍnars naaÍ het nooÍden van de
Klê ne Íoodoosjuffer lErythromma vnidulum)
beÍeikte n dê jaren negentig ook SchleÍrnon

nikoos (ÍisuuÍ 4). D

I

s in Nedenand de noor

delilksie vindpaals van deze van ooísprong
zuidelllke soorl Op 23 jui 1995 werden 15
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exempa.en seleld bij de Kooipias. MoÍnenleel
bev nden zich bj de beide niêuwe duinmêÍên
grcte populaties Inmddes heeÍl deze íraaie
juÍfêr zeÍs DenemaÍken alwetên le berêiken
Ook van Tercchellng, Viêland en Roltumêr
oog (LurÍEN, LN 01:31) zijn waarneminsen
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weftlen zeven exemplaren gemed vanai dê
stÍandvlakle. een opmerkel jke plaais.
Van de Br! ne slazenmaker (Áeshna grardrs)
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zin slechls iwee oude waarnemingên bekend
(ut 1948 en 19s3). Een opva end íenomeen

dai oveÍeenkomt met de stuatie in dê duinen
van NooÍd Ho land Ook daar woÍdl de Bru ne
g azenÍnakêÍ na hel beq n van de jaren viiftig
nel mee. gêmêld (mond med R. N4anger,
2000) Op Vlie and werd op 18 a!g!stus 2002
een Bruinê glazenmakeÍ waaÍgenomen. een
opmerkellke waaÍneíning (HoFLAND LN 02:
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Waddenêlanden ontbreekl

dê VJL'luÍAÍ (Py-ha anë n)nph,rta). Op
Schiermonnikoog gooit met name de zoete

WeslerpLas as potentê e vestigingsplaals
hoge ogen Een sooir om alerl op te zln,
temeeÍ omdai deze sooí a s zwerueÍ zowe op
RoltLrmerp aat als op RottunreÍoog is waaíge
nomen (NV1,2002).

schelllng aangekofien Een zeêÍ uitzonclêr tke

Dê Groie keizerlibel (Árax ,'rnperaior) woÍdt op
Schiermonnikoog Ínaaf mondjesmaal gezien
Alle Íneldinsen belreíen mánnetjes en stammen uit de jaÍen nêgênlig. Dt komt overeen
mel het bêeld op Terschell ng en mel het ande
tke beeld waaru I bllkt datde GÍote keizerllbêl
zijn areaal in nooÍdelijkê richling u lbreidl. Ívlet
name de nieuwe duinmeeíljes zjn geschlkte
p aatsen waar zweruende of migrerend€ Grote
keizerlibellen zijn aan te Íêtren en waarze zich
nrogelik zouden kunnen voorlplanten In 2002
werd vaslgested dat de GÍolê keizeílbel z ch
op V eland op vêrsclrillende paatsen voorr

pani

ver sooiren glazenmakers die op hel
eland zlln waargênoínen s de Paardenblter
Van de

(Áeshra nrixla) veruil het aLsemeensl De aan
tallen k'rnnen oplopen tot deíig exeÍnplaÍen
per waameming, maar in de meeste gevallen
be. e1 hel s ê' I'rs óó1 oÍ Ênlêlê e,êrplr'êWaarnêmingen zijn bêkend vanaf 1950 Deze
soorl wordt meesta in keine groepen lagend

.an9êro"e- lè19< /o-ngê bos-a1de1 ór
op op"- pla.l"ên OoI dooló(le. diê oó
-u\l"r'oor íolgÊn
rol \dn"Í I'el rVl.qo7
-n ,duir s-TFd ^oÍoêr
. _1 b de wF<.êl
plas copula s
op hel erlald

gezen OÍdePaardenbllerzch
'oorp "r. " n. /pl e a"dr d-

aannenrêlijk Liclrl brak waler schtnt vooÍ de
onlwkkeling van lafr'en van deze sooir geef
probeem te zJn

Dê B"uwe s drenraler (á-í'"
}d e") rs
vanaí lq82 . eLils vi"- raa wad'qê on ê. i_
a le qeva len n septe mber oi oktober Naaralle

{àè cc'rrj- rjlh" d qa-e

drr doon'el(êrd- oÍ
zwervende exempLaren. Op I seplenrber 1996

i2

laren negenlig werd een zwervende

GÍoene g azenmakeÍ (Áesrna v/rLla) op IeÊ

.,.

Een soort die n de kusislÍeek op ve e p aalsen
, vaslge,Led. riLh ddd oq 5.êódr L lb óiol

maaÍ die op

36)
Ln de

(HoocENDooRN & RLr rER, LN 02 29/30).

Een opva ende af,i/ez ge s de GLassnlder
\Brachytrcn pratense) Deze sooir is we
bekend van Terschel ng Dat de sooÍl nog
niet op SchieÍmonn koog is ges gnaleerd kan
gelegen zijn n hetíeit dal er betrekke ikwein g
vfoese vooÍjaaÍswáaÍneÍningen van hei e afd
bekend zijn De Glassnijdet is evenwel n-ÁÊ
gens in de d! nslÍook een a gemene soort.

Clanslibcller
Glans ibellen worden slechts a s zweÍver aan
geVoffen op de Waddeneilanden VanTeÍschel
ing zln incidentele waarnerningen bekend van
de Hoogveenglans be \Sónatachlora arcÍica)
en de Gevlekte glans be (Somaioch/ora fiavanaculata) Var Schiermonn koos zijn seên
waarnemingen bekend

Witsnu llibellen zih ze dzane veÍschijningên
op Schiermonn koog. Pas n me 2000 weÍd

er met zekerheid êen Noordse

witsnullibêl

\Leucaffhinia rublcrl,T da) vastgesteld (D NcEMANSE, 2000) (risuur s). Daarvoor is er één
onduidelljke waaÍnemlng van een Witsnu tlibel
\Leucaffhinia spêc.) bêkênd ut 1975 bj de

Kooipas. Op Terschellins werd de Venwl
snuitlibel (Lercorrlnlá drbla) waargenomen.
Dê waameming van de Noordse witsnuitlibel
n 2000 bij de Reddingsweg slull prachig
aan bj het landelijke beeld. Deze sooir wordi
het laatste decennium n toenemênde male
waaígenornên in de duinstfeek en pant zlch
daar op diverse plaatsen ook (weeÍ) voort
De Noordse wilsnuit ibel d e n m€ 2000 werd
wêársenomen kan een zwervênd exemplaaÍ
zÍn geweest Hel is echter niet seheel uit le
slu ten dal er zch êrcens op het eiland êen
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Calopteryx splendens
Lesles viridis
Lesres sporsa
Lestes d.y6s
Lesles barharus

Lesles virérs

Synpecna fusca
coenagnan puela
Cóenagnón

pLl.hell'm

Ena agna cyathigetun

lschn'n elegans
lschnura punilia

Erythrcnna vnidulun

ndla

De v e^rtek (Libe uta quadnmaculataJ, andeijk een zeer algemene libellensoort wordt
sinds de jaÍen vijftig ook op Schiemonnikoog
in redeÍkê áantallen waaígenomen Veíuit
de mêesie waarnem ngen stammen van het
ijsbaantje. DaaÍbuiiên wordt de soort geíneld
vanaf vele plaatsen verspíeid oveÍ het hele
eiland ioi aan de OosterkweldeÍ. De andere
korenbouten, P atbrlk \Libelula depressa) er
Bruine korenbout lLibe uta futva) zjn roaiÍ
op hei eiand waargenomen. Op Tersche nq
werden n de jaren ,regênlig Platbu ken waáí
genomen. De enige ardere waarneming van
deze sood op een NedeÍands Waddeneiand
komt van Anrelánd (NVL 2002)

Aeshna

Op 10 juli 1994 werden eÍ lwee exêíÍplaren

Sympèttutu striólatun
Synpettun vulgatun

van de Gewone oever ibel lafthetrum cancel/atrlm) gemeld Pas in 2001 wefden er weer
Gewone oever be len op h€t e land sezen bl

dê Belipas, de Kooidlinenpas en dê Kooi
plas. De zandige en op veel plaatsen nog
onbesroede oeverc van deze du níÍeerljes
bieden de soorl een geschikl biotoop WaaÊ
schijnlilk gaal hel om zweruende mannêles
Van ïersche ins s de Gewone oeveribelook
sechts als zweruer bekend en van Vlieand
wordl deze soort gemeld vanaí 1998 (HoocENDooRN. LN 02 29).

Wi,. in

jul en

aeshna cyanea
aeshnê grcndis
Aeshna vnidis
Anax tnperatar

Brachttron prctense
Sonatochlara a.cti.a
Sonatochlare fl avom aculata
Leuco.hinia dubia
Lèucónhinia tubicunda
Libe ula depressa
Libe u ta qua drinaculata
Odhelruh cancellatun
Sytupetrun fonsolonbii
Sympèttutu dàhàè
Sympètrutu flavealun
Sympetrutu sanguineun

Tolaal

zeêr grote aantallen. De eilander heidelbelen worden aangêvuld mel zweíveÍs van het

vasle and. Daarlussen bevindi zich wel eens
een zeldzame sooít Zo werd op 5 seplembeÍ
1999 door de auieureen Zwervende hede ibel

\synpetrun fonscatombii) waargenomen bt
de Reddingsweg. Hêl bêlÍoÍ een mannetje dat
zat te rusten op een wig Op Vlie and bevindl
zich mogelilk eên klelne popLrate van dezê

soort Daaf wordl de Zwervende hedeibel
alrgLrstus hel êiland bezoekl lrefl

in het gehele duingebied. bij de Westerpas,
op de kwelder en op vee andere paatsen
heidelibe en aan Drie sooden p anten z ch op
het ê land voort en zljn aan ie trefren in soms

vafai 1998 vrijweljaan lks sez en
De zwarte hede be (Symper?n darae) s
nergens op het eiland algemeen De soort
werd zowe voor 1990 als daarna regema'
tg gezien (lot aan hêt Willemsduln). echter

lrn,t 1n)l ntl) 1, tt

t'j

aluld in keine aanlallen (<10). Het veelv!ldig voorkomen van tildeike naltê paalsen
en verdrosêndê plasjes (Kapenslop Red
dingswes) ziln moselijk de reden waarom de
Geelvekheide be \Sympetrun ftaveolum) al
sinds '1950 rederjk alsemeen op het e and
voorkomt. N,4et name n dê laÍen vijflig beek
de sooÍ bLjzondef la rjk. Bl de Belp as komi
de Geelv e kheidelibel voor n gêzelschap van

de Zweruende pantserjLrÍÍer n 1955 werden
er bij het W Llemsdu n en het isbaantje B oedrode hêde bellen (synpetrum sanguineun)
gesignalêerd Het du!rt vervo gens lol aan het
eind van de jafen zesilg voor er weeÍ me ding
wordt gemaakl van deze soorl. Het gaat deze
ÍÍaaie he'delibêl in 1972 tijdellk voor de wlnd
bij de Berkenpas, maar dan slokt hel aantal
waaíneÍn ngen. van voorlplant ng têr plaátse is
geen spÍake Dal is bil de Bru nrode heidelibe
(Synpetrun strialatun) en Sieenrode heideIibet \Sympettun vutsatum) eer ree andel
vefhaal Bed-. sooÍien komen algemeên en
la djk vooÍ en planten zich op diverse plaatsen
vooít De Bm níode heidelibel (figuur C) isop
SchleÍmonnikoog de a gêmeenstê I be en is

overal aan te tÍeffen Het geschelste beeld
nrei beirekking toi de hede bellen koml in
veel opziclrten overeen met dat van V eland
en Terschellins (tabel 2).

Tot slot

n!

toe zijn er op Schiêrmonnikoog Í'ret
d 26 I be lensooi(en vastgesteld
Noewêl allê gegevens zjn gebaseerd op

Tot

zekerhe

osse waarnemlngen en er geen sprake is van

eng systematsch ondêzoek gedurênde een
bepaade perode kunnen al enkele voozich
tige concl!sies gêlÍokken woÍden.
Sinds ef vanaf 1950 waarnem ngen aan ibel
ên worden verricht. !s gebleken dat bepaa de
soorten zich a decenniaáng op het eiland
welen le handhaven en dat de dlversiteil aan
soorten Íecênt iets is toegenomen (tabel 1 en
2). Geen van de op het elland voorkomende

en zich voodplantende soorren ls landerjk
zedzaam oi bedÍeigd Vanaf het momenl dat

Schiermonnikoog in 1989 een Natonáa PaÍk
s gewordef en ef op d verse p aalsen nieuwe
dLrnmêerljes rot ontwikkellng kwamen, zln de
kansen op verderc versrot ns van sooirenrjk

dom steÍk toegênoÍnên De meênjes bieden
goêde mogelikheden en ook de oflwkkeinqen op het Kapenglop ziln interessant
De duinmeertlês zu len door hun beschLrlle igq ng een grole aantrekkingskracht ! toeíenen
op m gÍeÍende oÍzweruende bellen wanneer
de walerkwaliteit goed b lfl en eí zch een
mooe oevervegelat e ontwkkelt, worden ze
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wellicht op den duur ook intercssant voor d€
Bruine winieÍjutrer. Een bêlángÍijke vooÍwaaÍde is dan wel dal er 's zomerc niel al te veel
vêrdÍoging plaatsvindt ofdat dê meertjes gaan-

dêweg geheel ve anden. Naast de nieuwe
gebeden is Ínet name ook de wesreíplas eên
plek diê hetwaard ls ondeeochlle woden. De
bioloop s daaÍ zeer geschikt voor Glassniidêr,
Smafagdlibe en NooÍdse witsnuitlibel.
Los van het feit dai Schiermonn koog, evenals
ieder ander Waddêneiland, een pÍachige plek
is om te veÍtoevên, biedi het nog voldoende
áanknopingspunt€n voor interessant libel enondezoek op het gebied van ethologie, moÊ
iologie en dlspelsle. De externe invloeden die
het gedrag, de grcolte en de groêivan soorten
bêpalen zijn op een Waddeneiland anders dan
op het vasieland. De mogelijkheden die jufferc
benutlen om grotê wateÍv aktes te oveórug
gen zÍn niet or nálwêlijks bekend en over de
reden waarcm bijvoorbeeld de Kleine roodoog
jufief mel ogenschrjnlrjk geÍnak hel versprei,
dingsaleêal uitbreidl en de GÍote roodoogjufíer

bij de gÍens van Groningen en Friesland bijft
steken, laslen we nog in het duister

Dankwoord
Vncent Kalkman slelde dê gegevens van
Sch ermonnikoos !it het LandelÍk Bestand
Lbelen (EIS/NVLA/S) têÍ beschikkins, Kees
en Christa van der Wal zorgden menigmáa
voor een gastvrije onlvangst op hêt eiland ên

waÍen een goed gêzêschap lijdens enkele
êxcursies, het becommenlaiëren van dê

Summary
RurEq E.J., 2002, Odonáia oí Schiermonnikoog. A rirst inprêssion.
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BhohÍron

6(2):

The Nalional Párk Schiermonnikoog is lhe
northern mosl Waddêr island in

ïhe

NetheÈ

lands. oragoníiês have bêen re@rded on
Schiemornikoog sncê 1950. In lhls paper
an overuiew is prosênted oÍ al Íeshwater
habitats and the dragoníly species recorded so
In lhe lást decade of lhê twènlleth century
Natuurmonumenlen, a nationà associalion Íor
nature pEseruaton, created some new Írêshwater ponds in dune valeys. Tharks to lhese
measures some speciês weE abe lo ênlarge
lheir populaiion on Schiermonnikoog or to set
lle on lhe lsland. To do so, an irdividual dragorfly has ló fy al lÊast20 km across open sea

far

wáter írom thê nearesl malnland One oÍ the
speoes lhal was able lo reach the island was
Ery'lhrcnha vindLlLtu This species expanded
its dislribution área on the European continent
in noÍihern dtection in lhê pasl decades and
settled on Schiermonnikoog presumably ln lhe
eaÍly nlnetiês. Fou r olher new species, Coenagnon puella,lschnura punilio, Anax imperalór
and Onhetum cárcel/airm occuÍ in rê@nt
years more oÍlen and in inceasng numbers
Some species only o@ur aneÍ exceplonal

weatheÍ condilions Such dníers like Sym

pecma fusca, Leucorhinia rubicun.la and
Sympettun lónscalanbii nay be ab e to delect
locations suitabe for reproduction in the neár
turure. setllemenl on lhe saíd ol Pythosama

hynphula, B.achttrcn pratense and Cardulia
6erea all siill absênt on the lsland may be

It is arcued, lhal ike mósl lravellng

bnds,

conceptieksten kwaÍn vooÍ Íekêning vên Kafin
UihooÍn. Allên hadê ik dank daaÍvoor.

mgrating dragoníies iollow the coast-line of
the Eu.opean conlnenl. In this pêcpeclive.
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