
'De Nederlandse Libellen'.
over resultaten en toekomst

lvl. varr

Nà Odonatê Neerandica' (LEFINCK 1925 &
1926) en De tibe en van Nedeiand (cE rsKEs
& VaN ToL 1983) ts nu eê. derdê uitgebÍeid
overzicht van de tibetten n Nederànd versóhe-
nenr 'De Nedenêrdse Libe en, (odonara) mer
ars auteur onze eigen Nederandse verêng.g
voor Libettenstlde (2002) Op 7 nóvembèr jl
werd hel boek geprêsenleerd n Leiden s d.ie
maa scheepsrechl en is onze kènnis over dê
lbelen in Nederland nL óompteêt?
In dit arlikel wodt êen aantêt .esuftálen uil hel
recenl veÍsctienên boèk gepresenreerd. wàár
sraan we nu mer o.ze kennrs van ibeten? Het
hag duideltkzin dat à ie mysleriês nog niêlzÍn
ontràteld en dál NVLe6 niet hoeven dlimèn te
gaan dràaien Er tggen nog genoeg utdag n
gen op ons rê wachten en hel verspreidtrgsón-
derzoek ónlbreekt daar zeker .iet bii. Vàndaar
dêt àrgeslolen wórdi met êer vooruitbtik naá.

Versprciding van libcllensoorten

De werktilel van 'De Nedeftandse Libe len, is
alud de beleratas geweesl. Kern vaf het
boêk, en ook de oorspronketrjke doesielting
zrln mmers de verspre din gskaarten met per
allasblok van sxs kÍn hei voorkomen váf eef
soort in Nededand. Hiervoor zrjn n de jaren
1990 1997 n totaal 165.097waamenrngen uir
1 594 blokkên veEametd Dankzij her databe-
sland van ElS,Nederand met waaínemingen
van vooÍ 1990, ls her mogetijk de recente
versprêrdrns le vergeijken írer die van hei
verêden. Van alle zevenug soorien die bekend
zjn urt Nedeíand wordl het voorkomen sepfe
senlêerd Hel verspfêidingsarêaát van sooiren
s zelden slaiisch ledef gepubticeerd kaaíje is

brj hel ve|Schijnen aleen hisrortsch documeni.
Tot de verbeeding sprekende veranderinge.
zrtn de verspÍe difgen van de Kte ne roodoog-
)utret \Erythronma viridLttun), Bruife w nrerjuf
let (Synpecnta fLlsca) Riv eÊ en Beekromboul
\Gonphus flavipes er c. vutsatjssinus)

der Weide

De ve'spÍêrai-g van de B.Lne .o.enooJ
(libelutd h vdt É net 6 opvà..rd lerandFrd
var' omdat een olo van pe1 ono" 'jpl mdr-
nêlje op de omslag van her boek prijkt, wordt
deze sool h.eÍo1der c . voorbee d , tgehc. I
De wetenscháppelike sooÍisnaanr ,íulya duidl
o/eío-ls z^er waars rrjn iit oo oezp o,dnlÊ
JUveniele imago s.

llruine korenbout

De Brurne korenbout s een minder a gemefe
soorl die de slatus kv/etsbaaÍ heeft op de
Rode LrjsÍ. Het aanial vindptaatsen is ofder
andere álgenornên door de verstechrerde
walerkwaileit Lieftinck beschreef de soorr
n 1926 áls volgl: "Van eind met tol begin juli
ret /edzdarÍ doch ohàà, a.n ,à S/a.r
stroomende beken en Íiverljes, omzoomd
doof slru kgewas en íet voorls aan kafaten
Ên eeTpàs(e. 11"r íetbeg.oede oêvêÍs e
liefst mel zwakslroomend waler. GE.JSKES &
V!\ 'lo 1983/ voFge, lre. "dn roe dal a.
soorl wein g in aagveenmoeÍassen en potde.
ldnd voor.on I Vanda"q de d"g t e.rrer 6e dÊ
sooít niel van ángzaam srromende beken eír
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riviertjes, Ínaaf wêl van kanalên mêt oeveÍbe-
sÍoeiifs (mel veel ret) en aasveenmoeras-
sen De BÍ! ne korenbout s ii 58 allasblokken
gevonden Langs hei OveÍijsse sch Kanaal
het Apeldoorns Kanaal en het Kanaal van
Deurne was de soort n de jaren 1990 1997
het ta |'kst (figuur 1) Grote popuaties z]jn
verder le vinden n de aagveenmoerassen
(vechtplassên en Kop van overÍsse) op
basis van het omvansÍjke waarnem nsenbe-
stand is bêpáald welke andere ibellênsoorten
samen voorkomen mel de Bruine ko.enboul
De aledaagse begêêiders zljn LanlaaÍntjê
ltschnura etesans), Grote roodoogjuíeÍ (Ery
thramna najas) en Gewone oever be (odhe-
trun cancellatum) kaÍakteristeke begêleidêrs
zijn G assníder (aracryiro, pfalerse), Vroege
glazenmaker (,4es/rna lsoceies) en Smaragd i
be (Cadutia êenea)

Veranderingen in de libellenfauna

Dankzi een eeLrw ang veÍzamelên van veÍ
spreidingsgegevens s het rnoselllk te laten
zien welke veÍanderingên êr zijn opgetrcdên
Hooídsiuk 8 van 'De Nederandse Libellên
beschrijfl deze veÍandeÍinsen Op bass van
hel voo.kornên van sooíen per atasblok is
berekend dat eêndeÍde van de soorten stabel
is gebeven en dal 17 sooiren zln vooruitge'
gaan; bi 18 soorten is êen achieruiigang vasl
gesteLd (íguur 2). De aanlalsverande r ngen
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van soorlen verschillen echter per biotoop Het
bljkt dat lbe en van vennen beken en Íiveren
hel steÍksl zijn áchteruitsesaan (ísuur 3) Bij
de vennên is dit een gevog van het verdwrjnen
van gebufferde matig voêdsefijke vennen
Nog steêds zijn processen als verzurins en
vemest ng van lnvloed op de soodensamen
stellng Het z!Íe vierla van Waiersnuffel
(Enallagna cyathigerun), Gêwone pantseÍjui
fer (restes sponsa). Viêru ek lLibettuta quadri
macutata) en Zwaire heidelibel (Sympeirum
danae) doÍn ineerl de vennen Speetuaterjuíer
\Coenagnon hastulatun) en Gêvêkte witsnui!
tibet \Leucorhi\ia pectorajis) hebben hel veld
moeten ruimen. Dê soorten van beken en
Íivieren hebben met name te lilden gehad van
waterveNu ling en kanalisaie H er is de laaisle
jaren weer veÍbeiering in gekomen op pag na
110 van de at as wordl de populalieontwikke'
ling van een vieda beeksoorlen belrancled.
De WedebeekjuÍfer (Calopleryx sp/erdens) is
vandaag de dag !,,/eer bÍ vrijwel a ê skonrende
wateref in Oosl en Zuid-Nederland le vinden
ln veel stÍeken was de soort hier dooÍ de veÍ
slechlerde wateÍkwalteit ln de taren zestig en
zeveniig Lrit verdwenen.
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lJourv cn gedrag

Hel boek presenteeri niet alleen de íesullatên
van hel jeugdbondslibellenpmjecl (de lande,
lijke lnventaÍisatie) In hooídstukken met litels
als Bouw en ontwikkêling en Levenswijze en
gedíag woídl ook ulgebreid de bologie van
libellen uit de doeken gedaan Deze inÍoímalie
venell veê ovêÍ de relate die een soorl h€eft
msl z jn leeíoÍngeving. Dat blikl a duideljk bi
de LaÍven. Zo kunnen de larven vaf deAnisop-
leíê gekaíaktêriseeÍd woÍden op basis van hun
leeÍwÍzen. De Rivierrombout is eên duidelike
gÍavêÍ (larve graaft zich reselmalig in in de
bodem). de Bruinrode heidelibel {SympeÍlum
sltiolaluml ee spreideÍ (laÍve leeft tussen
walerplanten waaÍin hêt zich mel zin lange
polen veíplaats0 en de Bruine glazenmakeÍ
(Áesh?ra grardis) een grjpef (larve g jpt zich
vasl aan wareÍplanlên. woirels en sl€nen).
Verschillen in vooÍkeuÍen tussên sooílen
komen ook naarvoren bij het uitslu pen. Rood-
oogjufieÍs qêbÍu kên dílvende walerplantsn
en aigenmatten. Rombouten slu pen jlist u I
op slenen ên zandsÍandies. Als imago speel
teÍnpsratuur €en belangÍijke rol, want om ie
kunnen vliegen moêlen libellen waÍm genoeg
zijn. Sommige soorten gaan op open gÍond oí
slenen zatten om op tê waímen {heidelibellen
en witsnuitlibellen), leÍwijl glazenmakeÍs mel
de vleugels gaan lÍillên om warmte te pÍodu-
ceÍen. VÍoeg in hel jaar vlaegende sooíten als
GlassnrjdêÍ ên Smaragdlibel kennen een spe-
cifieke aanpassing: deze hêbben opvallend
haíge lichamên waarmee ze de vliegwarmte
waarcchijnlijk beteÍ vast kunnen houden

Het kiezen van de luislê lêêÍomgeving s bijde
voorlplant ng erg belangÍijk en vraagt dus onr
specifiek gedrag De mannetjes moelen aleÍ-
eeÍsl geslachtsrtpe vÍouwtjes wetên te lreíen.
En in dezê omg€ving dienen vervolgens ook
geschikle locaties ie zin vooÍ de aízet van
eieíên dooí dê vrouvíjes (en de ove evings-
kansen vên de larven). Als er maaÍ weinig
eiafzetlocaties zijn. kan een mannetie met
agÍessieÍ leÍritoíaal gedÍag zo n plek beheeí,
sen. de Plalbuik {rrbelu/a depressa) is hier
een duideliik vooóeeld van Een beekjufÍer
pakl hel weêr heêlanders aan. Ook zi hebben
een teÍitoÍium maar kunnen niel alle e afzet-
plekken coniroleÍen. De mannetjes pÍober€n
a ba lsênd een vrouMje le lokken. Al dan niei
bewaakl door hêt ínannelje zet het vÍouwljs

haaÍ eieren aí. SooÍten als Houtpanlseítuí'
Íef (Lesles vlídis) en GÍoene glazenmaker

\Aeshna vtridis) plaatsen de eeíen mêl êen
lesbooÍ n planlenweeÍsel waarbij sornmse
Zygoptera geheel ondêr de waterspiegel veF
dwrjnen. Sooiren mel gereduceerde egboÍen
zetlen de eierên ai n open waler oÍ in vochtge
bodem Gewone bronlibell€n (Cofdliegasler
bolioni, pí kken de eeíen in de bodem van de
beek terwjl heidelibellen de eieren uilstrooien
boven drassige of uitdÍogende oevergedeel-
ten. Als de eieíên uitkomen lreíen de larvên
een leeÍomgeving aan waar ze één lol vijÍjaa'
kunnên doorbÍengen voordat ze uilslurpen.

SpccÍpunten voor de toekomst

Een vercpreidinssatlas mag op h€t moment
van ulkomen deels achtefiaald zjn hel zjn
juisl deze veÍandeÍingen die ons vselvertellen
over dê êcologiê van sooíen en de toesland
van ons milieu Libellen stelen specfieke eisen
aan hun leefomgevrng en zijn daaÍnee urlste-
kende indicaloren voor naluur ên milieu. Het
voorkomen van een Bosbeekjulle( lcalopleryx
v,fgo), TenqeÍe grasjutrer (tschnura punitio) oÍ
Gevlekle wilsnuitlibel leveí gelik een plaatjê
op oveÍ bÍvooÍbeeld wateÍkwaliteit. vegelatie
in en nabÍ hêt waleÍ en de natuuíhikheid van
de localie. De libellen ztn dan ook lerechl
ondeÍdeelgaan uilmaken van het náluurbeleid
in Nêderland: êÍ ziin doelsooÍten benoemd
(BAL, 1998), êr is een Rode Ljst opgesleld
(WÁsscHER Er ar., 1998) en het eeÍsle soorl-
bescherm ngsplan (Gro€ne glazenmakeÍ) ls
geschÍeven (DE JoNc & VERBEEK 2001) Ook
vanuit Europa genieien libellen beschem ng:
negên uit Nêdêdand bekende soorten staan
genoeÍnd in de Habilatrichllin.
Voor het beschermen is kennrs een must:
kenns over het vooíkomên van soorten, dê
ve€nde ngên die daarin opÍeden (Íuimtel'lkê
veÍandeÍinsen, maaÍ ook schommelingen in
de populalaeomvang) en kennis van de eco-
logie van de soorlen. Bt het veÍzamelen van
deze kennis spelen leden van de NVL een
cruciale rol 3ls kenners van de soo(en

ls er lêvên na dê atlas? Jazekerl
.Wordt teller van hel Landelijk Mestnet Libel

len en ga bijjou in de omgev ng roules telen.
Blljven WatersnuÍfel en Lanlaam!€ do meest
gelelde libelien, waar woÍden meer dan 21
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sooíen op een roule vasigesleld en hoe veÍ-
gaal het de Geelvlekheidelibel (Sy/npetrum
,3veol./m) (vaN SwÁarJ Er aL., 2002)?

. BlÍí verspÍe ding sgevens verzamelen voor
de vanaf 2003 te veÍschinen jaarveÍslasen
zodat de vêrspfêidingsbeêlden jaaí iks
geactualiseerd kunnen worden. Weel de
Kleine langlibel (Orychogomphus fotcipalus)
zin aÍeaal uit le breiden, oveMinl de GÍote
Keizeílibet lAnax imperator) ziin aÍkeeÍ voor
Fíiêsland en blijÍt de Glassnideí toenemen in

. Dê êcologie van de Nedeíandse libellen is
nog nauwelijks onderzochlt veel lníoÍmatiê
uit de atlas is aftomstig uit hel buitenland.
Laruenhuidjes veÍzarnelen is een êenvoudige
eerste stap voordit sooÍi ondeÍzoek. Hel PÍo-
jeclplan Paedisca (RurrER 2002) vmagl om
navolging En wie z et de eeÍsie eiaÍzettende
Rivi€rrombouten in Nedenand?

Oê NVLzaLzich. in saínenweÍking mêt De Vlin-
derslichling en E|S-Nederland, bliven inzellen
voor de libellensludie in Nederland ls het niel
tiid voor een nieuw landeltk projêct?!
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Summary
Vd otR urEroE, M., 2002. 'Oe ||êdêían(|se
Llb€llen', about rhê ésrlts aíd thê í!tur€.
Brachytron 6{2):56-59

Íhis anicb provides an anthology ol the recent
pubished book De NedeÍandse Libellen ll
ends wlh iargets ÍoríuÍther liêld Íes€arch. The
main aim oi lhe book is lhê presenlalion oÍlh€
distÍibltion of lhê seventy specles rêcoÍdêd in
Thê Nêlheíands. The dslribution is given in
lhÍ6ê pêriods (beÍore 1950 1950.1989 and
1990-1997). Slriking changes in dislribulon árê
roí exanpe vrsbe in Ertthronna vnidulun,
Synpecna fusá, Gótuphus flavipes and G.
vulgaliss,mrs Thê balance in lh€ díagonny
íauna inlhelasl100 yeaÍ is as íollws:Íive spe-
ciss havê disappearêd, 20 have d*reásêd, 23
are more or lêss stable and 17 havê incrêasêd.
Species oÍ íens, brcoks and rive.s sh@ lhe
highestd€cÍêass MoÍphology, life history ánd
behêviour of dragonflies in Élalion to ftên snvi
ronment is also dêscnbed in the book
However, wilh the plblicálion oí lhs allas,
knowledge oÍ d69onflies in Thê Nelho.lands is
not complele. For lhe futue the chalenges arc
monilonng oÍ the dÍagonfly popllations, ílrther
distrlbution suNeys aid fes€arch on b€haviouÍ,
€cology and thê eíiects oínaluÍe manag€ment.

A;s, Íhe NelheÍlands odonala, dist.ibution
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