
Ontwildteling van de libellenfauna in een
nieuw duinmeertie in de Amsterdamse

(Noordwijk, Zuid-Holland)

Geschiedenis en periode 1999 - 2002

Wf. Ituijpcr

Inlciding

In 1991 is in hel zuidelilk deel van de Amslêr-
damse Waterleidingd!inen (AWD) het Weitje
van de Blauwe Paal enlgê decimeteÍs afge-
gíaven (ig'ruí 1) Het doel was om vochimin-
nende planien een geschikle gÍoeipaals te
biedên ln de loop ván de láíen ontslond -Àr
êchier een peÍiodiek droogvallend duinmeer-
tje. Vanaí end 1999 werdef hierin lbeLlef
waaígenomen (km hok: 095,80 481,15). Hel
gebied is een open vd vak duln dat vooma-
mêlijk begfoeid is mel gÍassen en struiken. Hel
ligl in het zogenáanrdê d'r ndoornlandscháp.
De aímeiingen van het verdiepte gêbied zijn
100x150 mi de bodem bestaal ul Íjn kalk
Íijk duinzand. Het Waterlêidingbedrljf van de
gemeentê Amsterdam gaf toesleÍnmlng om

Methode cn determinatic

Naasl het algemene beeld van de íoÍa en de
íauna werd eí speciaál gelet op de kolonisátie
door libellen en mo luskên van dê onistane (if
delijke? ) waterplas het Meeirle van de Blauwe
Paal. Het vêldwerk variêeÍde van een halí uuf
tol drie LIrr per bêzoek. Dê bestedê ljd was
vooÍal aíhanke ijk van de tijd van hel jaar en
de hooglê van de watêrsiand. Regelrnatig
werd gekeken oíer zlch (nieuwe ) walerpla nten
haddên gevestgd.
Voor het nielbiologisch deel van het onder-
zo€k weÍden tídens de bêzoêkên de lijd, de
waterctand en de tempercluuf van hel watef
en van de lucht genoteerd. Het waieÍpeil is n

Ígu!r 5 weêrgeven mêl êen vÍldeligê schaal.

Waterleidingduinen

Bj 'vol walef slaal hel mêertle tol legen de
randen (steilkantie) 

'net 
waier (ÍisuuÍ 2). Bj

'oeverzone díoog is het water enkee dm
sezakt en is de meeÍbodem Ianqs de oevers
over erkee ÍneteÍs bíeed drooggêva Len Bl
'deels drooggevallen' is ongeveeÍ de heft van
de meêrbodem drooggevalên ets wátei
betekent dal er in de wesipunl nog enkêle
passen staên mel een dieple van T0 à 20 cm
en dat de resi s drooggevalên. Bij droog zíf
er geen passen meer en veitooni de bodem
krimpscheuÍen In dê beglnpeÍiode lrad ver
sluiving op van de zandbodem. Va een vlák
naasl het sebied aanwezige peilbujs weÍd de
grondwaierctand gemêten
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Onhvikkcli g

D€ ontwikkeling van helgebied ná
het aígraven s andeís vêíopen
dan werd veMacht. Eí weld geÍe-
k€nd op een vochtge du nvalle
v,agelatie Na hel gÍaven in beg n
1991 trad eÍ eersl enige verstui
ving in het drogê teíein op Hel
gemiddeld mel een halve meter
êígegraven lerein kwam dêardoor
nog enkele centLmelerc dieper ie
liggei. In de zuidwesihoek kwam
hel nieuwe oppetuak paalse jk
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Voor het ondêtzoek van dê waieíauna werd
mel een ronde handzeel door de vegelatie
geschept en weÍden van de bodem happen
genornen die dooruêzeeíd weÍden. Oe resi-
dusn n de zeeí werd€n teÍ plekke bek€ken en
$/eer leílggegood De aanwezlgê dergroe-
pen werden genotêerd mel een indicalie van
de aantallen en van een aanlal diêren we|d
de soo.t bepaáld AÍ en toe werden dêlên vên
aanspoelsel in de waleÍlijn meegenomen en
lhuis mel behulp van een microscoop ondeF

D€ vegetatie werd ntensef ondezochl op
de aanwezighed van aívenhlidjes van ibel-
en. Hiervoor kwamen zowel de uit h€t waleÍ
stekende plantenslengels als de planien op de
oevers. vele meters vanáÍ de wate rjn, io aan-
meíking. Er werd naar geslrceld om alle huid-
jes van de Anisoplera en een gfool deel van
d€ Zygoptera le vezamelen. Het vezanr€lde
maleraalweíd lhuis gedeleímineêrd Voor het
onderscheid tussen Walersn!ffel (E a//aglna
cyathigerum) en Lanraantje (/schrrrá e/egars)
werd gelel op het weloÍ niet aanwezig ziin vên
hel zeer kleine slekellje naast de basas van de
láalste haar op de lábiale palp Van de hon-
derden vêízamedê huidjes werdên er ênkele
lienla en op dit kenmsrk ondezocht. Voofal
in 2002 wêrd geprobeefd onr het gêbiêd het
gehee jaar íeselmatig te bezoeken. Dit heefl
in dal jaaí gerêsulleerd in 35 bezoêken vooÍa
liidens de uilsluippeiodê van de libêllen (zie
ÍiguuÍ 5). De gebÍuikle deteíminatielileÍaluu.
is in de lileÍatuurlijst teÍug le vinden (GERKEN

zelÍs nog 22 cm ageí te liggen (GEELEN, 1S92r
LaNGEVELD A LaNGEVELD. 1992i VaN TrL. 2002)
Langs de randen van het vêÍgraven sluk sedÈ
mênteeíde zand Schêlpen van de zoetwateF
slakken Oval€ poelslak (Radt ovala). LevêÊ
bols ak (Ga/ba trrncaiuia) À,4oeraspoelslak
(Slagrlcoia pál./sÍts) en Geronde schijÍhoren
(Ánlsus /eucosloma)en de oëgon en (vÍouwe
like voo(planlingsorganênt eivormig mel een
spiÍaalslrucluuÍ. een halve lot 1 mm groot en
vaak met kalk bezel) van êen kíansbladsooít
n enkêlê vrjgekomen laagjes loonden aan dat
eÍ op deze pek vÍoeger een ondiepe du npas
was gewêesl lKU|JPER, 1996).
ln de winler van 1992i1993 waíen êr voor
hêl êeísl enkele Ílinke plassen op het leÍein
Deze waíen 10 à 20 cm diêp ên bevatten gêen
walerdie€n. In hel began van 1993 verdween
dit waler weer Ttdens een bezoek in h€l
voorjaar ván 1994 en 1995 bleek het Weitie
vên de Blalwe Paal vol met water te staan
Vanaí die lijd werd dat het l4eertje ván de
Blauwe Paal Dê maximale waterdieple (in hel
westelijk deel)was circa 1 m Dê dierenwereld
Íeageerde snel op hel naeuwe meeílje Aange
tÍoffen weÍden waterulooiên mosselkíeenjes,
muggenlarv€n, wêleíkevers, wateManlsen en
padden(la.v€n) ln de daarop vo gende zomers
daalde de waleístand êchteÍ weer zodat de
bodem voor s€n gÍoot deel droog viel
Tidens enkele voorFarsbêzoeken n 1996,
1997 en 1998 lroí ik hel mêerlje droog á3n.
Vooral de jaíen 1996 en 1997 waÍen extreem
dfoog EÍ was geen aqualische Íêuna meer



aanwêzg. ln de loop van 1998 kwam êrweer
watêf door de vele fegenval ln beg n en eind
1999 stond het vol water, na de zomeí was eÍ
ênige tijd een lage walersland. Diversê wateÍ-
dercn warcn wêeÍ aanlrêzig en êr wêíden
voor het eerst libellen gevangen (enkele laruen
van Ar'risopieÍa op 18 seplembef 1999).
Omdat hei meeide na dlljaaÍ ni€t meer gehee
drooggeva len is en zêÍs lange peÍioden vo
met waief siond. nam hel aantal waarnemin-
gen van walerdieren (sooiren en aanta en)
snêlloe. In de volgende paÍagÍaaí behandelik
h eÍvan de bellen diê zich sinds hei onlstaan
in d I waler hebben vooÍtgep anl.
n de eêrste hêft van 2000 slond hei mee{e

vol waleÍ om daarna gelelde jk te dalen tot
bllna droog in oktober. Dan vogt eên strjging
tol vol in december en zeÍs een buiten de
oeves treden in de weslpunt in begin 2001.
Het he êjaaÍ 200T heeii hel mêerue vêelwater
bevat Ook in de eercte helft van 2002 wás de
walefsiand hoog om seledelÍk le gaan dalen
tol blna dÍoog in oktober (riglruÍ 5) 8ína díoog
belekeni voof eef grool deê] drooggevalen,
maar Ínet in de westpunl nog een Ílinke plas
van veie têntalen vieÍkante mêteÍs van 10 à

20 cm diep. n november en december 2002
loopi het meertje weeÍ geeideliik vol. Door dê
ligging van hel gebied m dden op eên zoetwa
terbel zijn de Íuctuates van dê grondwateF
spegel gÍoot (tol 1, 5 m) door de neersiag ler
plekke (VaN Tr, 2002)

Itlalrtengroei

De paniengroei n hel watef wordt voof een
gÍoot cleêl gekenmeÍkt doof kransblad. De
vogefde sooiren konden woden gedeleÍmi-
nêerd (detemr natês uitgevoeÍd door E. Nat)
Ruw kransb ad (crara aspera), Brokkels
kransblad (C co,lrana) BÍeekbaar kránsbad
lC. gtobutais) StêkelhaÍlg kransblad (C. ,is
p/iJa) Teer kransbad (C v/rgáia) en Gewoon
kÍansblad (C. vulgaris var. vutgansJ. Ënkete
honderdên verkante meters met meesial
ase planten zijn vooral in het diepsle deel
aanwezig. In de ondiepe gedêellen gaan
de planten steeds dood en moel de bodem
steeds opnielw bezel worden Daaínaasl s
een ênke panljê van Slijvê waieÍranonkel
(Ranunculus circinatus) een smalbladige
Íonteinkruid (in ieder seval Schedeíonteinkr|] d
(Potanosetan pectinatusJ), (zaden van)Zann -

che tia lzannichellia paluslris), grcenag en
Klein kroos (lenná n,?ror) waargenomen
Vooral langs de oevers bêslaal de bodêm
uit kaal zand mêt slechls op enkee paalsen
een lle begroeing van Gewone walerbiês
\Eleocharis patustris) zandzegge lcarex arc
,árlá) slÍ! sgÍas (Ásrostls spec.) en enkeie
pollen rus (Jurcrs spêc.). op de oevers staan
panlen die a leen bi hoge watercianden in het
waieÍ staan. Dit zjn grassen o a veel Duin
Í e1 (Catamasrastis episejas), KÍu pw ls (Sa//x
repers), kle nê DuindooÍnstí!ikles (H/ppophae
rhamnaides), Akkerdistel (Clrcilm arve,se),
B tetzoeï (Solanun dulcarrara)en deÍgelijke.
n 2002 deden vele kemplanten vên diveÍse

landsooÍlen van voedse rtke grond moeiie om
de kalê dÍooggevallen stukken bodem en de
oeveÍs le bezetten. N,4ogeijk gaat de begíoei
ing n de komende jaren belangílker woÍden.
llaar a s dê sterke flucluaties in de waterstand
bijven optreden, zal de vegetaiie vooÍlopig
nog een pionleÍkarakter bliiven verloien

Dc bodcm

De bodem bestaat u I kalkrijk d!inzánd Voora
in de diepefe deen heeÍi zich een s iblaag
op het zand gevormd Op enkeê plaatsen
(Íloordoostoêveo is een klene concentrêlie
van planten- en Íjne diêrênrêslên (detÍiius)
aanwezg Het water is heder Hei meêrlje
woÍdl Íegelmalig bezochl door Íeeèn die e.

Dat het gebed geen vochtge du nvalle maar
een duinmeertje is geworden is grolendeels
lê danken aan de zeeÍ nalte jafen 1998-2002
(oLsrHooRN & [4 ENDTZaEAL. 2001 ). Hoge grond
walêrsianden zoÍgdên êrvooÍ datook gÍeppel,
systemen en lage p ekkên in de omgeving diê
anders droog slonden loen wateÍ bevatien
Een íenomeen dat op a êíei plaalsen in de
Nedêrlandse du nen merkbaar was
Omdal de bodem van hel meertje niêl viak
igt, vallen bl een dalende waterspegel het
nooÍdoosteÍk dee en de oeverzonês van
enkee melêrs breed snel droog l\,1áanden
ange peroden van droogle komen regelmaig
vooÍ wal een d!idelijkê uitwerking op de íauna
heeít. In het zuldwesteltke deêl bijÍt fa êen
dÍoge peÍiode nreesta fog weleen ílnke plas
mel T0 à 20 cm water staan HleÍin ovêrêeÍt
een deel van de fauna. Just op en ángs de
oevêfs van d I natste deel kunnen n de zomer
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laívenhuidjes van libellen woÍden verzameld.
ZlonibÍekên dan langs de oevels die zch vele
tientallen mete6 van de waienjn bevinden

AangctrofÍcn libellelrlarven

Zygoptcra
n hetlaaf 2000 zjn er in de peíode 8 apÍi

10 jun voor het eerst enkele laruen gevangen.
Deze zjn destiids niel gedetemr neeÍd, nraar
waÍen vermoede jk WateÍsnufiels. VanaÍ tufi
2001 weÍden gedLrrende het gehele laaf bl
de meeste bezoêken aÍven aangeiÍofÍên (n
de meesle sevallen niet sedeleÍnineerd).
De dieren leeidên in het wateÍ tussen de

loever)vesetatie en op de bodem Een enkee
maal (ondeÍ andeÍe op 27 decêmber 2002)
konden eÍ ondanks ntensieÍ zoeken geen
laÍven áangetoond worden DaaÍ sloid een
maxiÍnurn iegenover van enkêle hondêrden
aÍven per vierkante meteÍ op 30 ar.rgustus
2002 op bodêms rb tussen wat kransb ad in 3
dm diep waler in de westpunt van het meetr
ije. In het hoogsezoen werden er maxlmaal
vele lienlalen huidjes van !itges open ibellen
pêr vreÍkanle meier n een tle vegetaire van
Gewone wateÍb es aangetroffen

Op l0lunien 2 augustus 2000 kon k enkele
laÍvenh! djes van Watersnufiels verzamelen.
HleÍmee was dii de eerste soon die zich in het
nreerlje voorlgep ant hád Pas in de zomer van
2002 bÍak de soorl goed dooÍ tussen T0 me

en 30 auguslus waren er vele duizenden huid
jês aanwezg De groolste aantallen slopen uil
van haLfjuni lot e nd lul (rig!uÍ 5).
De laryenhuidjes waren le vinden op planten
die in hêt waief siondef (Gewone walerbies.
Íus) vanaf het wateroppervlak tol op enkêle
dm hoogte ên op kruiden (grassen, Zand-
zegge Akkerdiste, rus, Bitterzoel)en slÍu kj,Às

(Kruipw lg, DuindooÍn) op de dÍoge oeveÍs. In
de loplÍd warcn vaak meerdere huidies op e-Án

stêngel aanwêzig. De huidles warcn tol vee
nreteís vanaÍ de wateÍlln te vindên.
Op 25 jrn 2AO2 vosen eÍ hondêÍdên
waiersnufÍêls boven dê oevêrin (ísuuf 3).
Dverse deren wafen eieren in de stenges
van wateíbies aan hel aÍzêtten Enkeie êxêÍn
paÍen gingen hiermee ondeÍ walef cloor tot
c rca 1 drÍ onder het oppervak.

Slechts enkee arvenhuidjes kondên mêt
zekerheid gedeie|rn neêrd worden as Lan-
taaÍntje. Dil wafen 4 huidles op 2 auqustLrs
en t huidje op 25 ausustus 2001 en 5 hlridjes
op 3T Ínei 2002. Bi slêekproevêf van enkele
tol 25 exemplaren per dalum beêk het vÍ
wel steeds oÍn WateÍsn!Ífels ie gaan. Het
Lantaarntlê is wel dvêÍse maen als mago

ZweNende pantserjutrer
De Zwervende panlserjuffeÍ (Lestes barbê,us)
kwam als lweêdê soort te voorschtn in 2000
Op 10 ef 17 junlwefden eÍ in lotaa 23larven
huidles vêÍzaÍneld (KuiJpER 2001). Van 26 j!ni
toi 17 iuli 2001 en van 14 juni tot 31 jt'li 2002
lras de soorlwêef pÍeseni mei beide keren 78
aruenhu djes (íisuur 5) Indenraandjuni van
2001 t.oi ik evenêens een kein aantal aÍven
van deze soori aan in 1 à 2 dm diep waleÍ nabij

DooÍdat de hlidjes van de Zwervende pan!
seÍlutrer zich soms lussen de vee huidles van
Watersnuffels bevonden (de niel ale veÍza
med zln). za er vêrmoedelrjk êen aanial ovêr
het hoofd gezien zin. De larvenhuidjes lrof ik
lot enkele drn hoog aan op Gewone wateÍbes.
gÍas, Zandzegge en KÍuipwilg ln oÍ direci brl

EerdeÍ werden lienta len eiafzeltende Zweí
vende pantseflufíers (op 1,1 ausustus 1995)
van het lMêeíje van dê Bauwe Paal geÍneld
(WasscfER & VaN VELZ€N, 1998) Oíndat het
nreê(je n het selzoen 1996 droog hêefi



geslaan, zullen deze eieren víiiwêl zekeÍ niet
zin uilgekomen

De HoutpantseÍjuffer (1. v,ïd,s) is de vieíde
soort jufíer die het meeíie gekolonise€rd
heeÍt Van 13,uli lol25 auguslus 2002 ztn lien
laívenhuidjes vezameld (Íiguur 5)

Gewone pantserjutrel
Tlssen de vele laruênhuidjes van Walersnuí'
Í€ls lrcí ik op 26 juli 2002 één huidje van de
Gewone pantserjufíeÍ (1. sporsa) aan. Dii
belrcÍ een loevalsvondsl die geÍnakke jk ov€Í
hêl hooÍd was gezlen.

Op 18 september 1999 weden vooÍ de eerste
keeí in het nleuwê duinmêeÍije enkêle larven
van An sopteÍa gevangen Deze zin niêt op
naam gebrachl, maaÍ waÍen zeer waarschtn-
lijk van de Gewone oevêíibel (Orlretrum
cancellatun). In de winter van 1998/1999
en het vooíaar van 1999 stond het meêrtje,
na enkele jaÍen van dÍoogte, weer vol wateÍ
lvogeltk hebben dat jaaÍ nog enkele andere
libellensoorten hun eieíen in dit waleÍ afgezel,
maar zijn laÍven daarvan dooÍ hel in dat jaar
nog niet zo intensievê ondezoêk gêmast.
LaÍven werden met regelmaáI. maar In zeêr
keine aantallen, gevangen. Een uitzondeÍing
was een maxiÍnum van tientallen dieíen per
verkanle meler bodeÍnslib tussen ieis krans-
bLad op 30 augustus 2002ln 3 dm diepwater n

de weslpunt van hel meerle. Op 27 december
2002 werd hier geen enkel dieÍ meer gsvan'
gen. Hel zulen op 30 auguslus 2002 dus
vooral de larven van dê Zwervende heidelibel
(Synpetrun fonscalombii) gew€esi zin. Dezê
sooÍt sloop ook ln sepiember en begin oklobeí
van datjaar nog volop uit

De eersle aanwezighêid van een Grote kei-
zentbet lAnax lmpe.alor) mêrktê ik op door
de vangst van een circa 4 cm lange lêrue op
24 november 2001 In 2002 slopen êÍ lussen
31 mei ên 26 juli minimaal I dieren uil (Íguur
5). Oe Grole keizerlibel koml dus in een zeeÍ
klein aanlal vooÍ in het M€eí,e van de Blauwe
Paal. Enkele larvenhuidjes zaten op slêngels
van Gewone waleÍbies in de waieíiin, enk€le
waÍen aangespoeld en lagên in dê walerlijn.

De VieÍvlek (Lóelu/a quadinaculata) kwam
vooÍ het e€Íst in 2002 vooÍ Tussen 10 mei
en 13 juliweÍden er achl lêruenhuidjês gêvon-
den (Íiguur 5). Op '10 mei werd eveneens een
volgroeide larve gevangen in 3 dm diep waleÍ
lussen planleníesten op de bodem EÍ heêÍt
dus in 2001 of 2000 eiaízetlang plaalsgêvon-
den De dieíen slopen vooral uil in een dichle
grasvegerar|e.

Zoals hieNoor v€rmeld was de eersle libel
in h€t lve€rle van de Blalwe Paal in 1999
waarschjnlrjk een Gewone oeveíLibel. Een
zeksr€ deteÍminalie was van een larue in apri
en sêptember 2000. Ook in 2001 en 2002 weí
den enkele larven van de Gewone oeveílbe
gevangen. Losgelalen deÍen gaan snel naar
de bodem en gíêven zich daar direcl in Pas in
2002 kon ik vooÍ heteeÍstde larvênhuidjes van
de Gewone oevêÍlibel notêÍen. Iussen 14 juni
en 25 augustus van datjaaÍ zijn eÍ minimaal 71

uitgeslopen (ÍiguuÍ 5) Op 28 seplembeÍ weíd
nog een huidie gevonden, maaí dit was niel
veís en kon tol enkele weken oud zijn
Een pÍobleem bij deze sooÍl as dal de meesle
latuen €€n sleÍk beschutle plek zoeken om
uit te sluipen. De huidjes werden vooÍal in
een dichle en enkele dm hogê grasvegeta-
ti€ aangelrcffen De afstand iot de wateÍlijn
bedrceg mêximaalT m, waarvan circa 2 m veí
de hoge vegeiatie in (Duindel). Dit maakl het
zoeksn naaÍ laÍvenhuidjes zêeÍ tijdÍovend en
v€rmoedelijk zijn dan ook niet alle exempaíen

Tussen de hondeíden arvenhLridjês van
divêÍs€ heidelibelen wêrden er onveÍwacht
ook twee exemplaren van de Zwarle heidelibel
(S. danáe) gevonden. Eén waaÍnerning op 22
juni en één op I juli, beide n 2002.

ZweNende heidelibel
De Zweruende heidelibelwerd vooí hel eersl in
2001 aangêtÍofien (KurJpER. 2002). In dal jaar
weden op 2 en 25 augustus in tolaal elf láí
venhuidjes veízameld (Íguuí 4).ln 2002 waÍen
dê aanlállen veel groteÍ, en weÍden in toláal
1.048 exemplaren meegenomen (Íiguur 5).
Opm€rkeliik is de eeÍste vondst van 1 exem'
plaarop 29juni2002. Dil bêtekentdal eÍ in hêl
voocaênde jaêr eiafzetling is geweêsi en dal

tttr tr'tttrtl 7(2)t I:l-5 I



de laÍven oveMinleÍd hebben onr n hei bêgin
van de zomef ull te sluipen l,4eestal wordt
aangenomên clal cle Zwervende hedelibel,
een zuidelilkê soort, in het begin vaf het jaar
vanLr I het zu den h eÍ aÍiveert en êiercn aizêt.
Deze eiêÍen en de laruen onnrikkelen zich
snê (DJKSTRA, 2002), waardoor een nielwe
geneÍalie áan het eind van dê zomêr u lvllegt.
Dii koÍnt goed overeen met mln vondslen Ten
opzichte van de andeÍe libêllensoorlen ligl het
uitsuipsezoen laat Hel bêgon n 2002 op
25 aug!sius en eindisde medio (12) oktobe.
rwaalÍ huidjes die ik op I november verza-
melde zagen eÍ dusdanig slêcht r'!t, dat k ze
als enkele wekên oud heb beschouwd

De eerste larvenhuidles (184 exemparen)van
de BruinÍode heidelibel (S. sfÍo/atul/r) weÍden
op 10 lul 2001 veÍzaíneld. Op 25 auguslus
weÍden de laatste vief genoteerd In lotaa
konden er in 2001 311 exemplarcn veÍzamêld
\^/oíden. In 2002 slopên er min maal 1.044
BÍu nÍode heide belen lit het uitslu pseizoen
begon omslÍeeks 22 jlrni en eindigde eind
(28) septembêr (ÍsuuÍ 5) Daarna weden er
nos huidjes aansetroíen n oktobeÍ en beg n
noveÍnbêf, maar deze waren niet vers genoeg
om ze ook van deze maanden te bescho!-

Steenrode heidelibel
In 2001 was de Steenrodê hejdelibêl(S. vrl94-
tuir]) Ínet enkele arvenhu djes aanwezig (5 op
10tuli, 1 op 2 auglstls) In 2002 ag hetaanlal
hoger, met in tolaa 212 huidjes tussen 6lull
en 18 septembeÍ, wáárvan 4 oude huidjês vaÍr
waarschijn Ík deze perode (maarpas i!ssen 4
oktobêf en I november sevonden) {ÍglruÍ 5)

l'let uitslulpen van de áÍven gebê'rrde zowe
op de n hel waler slaande planten (Gewone
walerbes. r!s, Zandzêggê), a s op plaften op
de dÍoge, hogere oever lgras Zandzegge. B t
lev oel, Akkedistel, Du ndoorn Krurpw lg). De
hu djes bevonden zlch van enkele cent meters
boven het waler oÍ de grond ên tot een halve
nret-Àr hoog. Eên flink dee van de u I het wateÍ
komende larven liep ve. de vegetatiê n. De
veÍst van het wateÍ gelegen litsuipplekken
waren op 20 25 ín van het waiêÍ geegen. Dit
wêrd vooral verooEaakl door age waterstan-
den waardoor vêle meteÍs bÍede oêvêÍzones

droogvielef EÍ werdên dan hoogieveÍschi en
ván degrond van een harve rneler oveÍwon nên
(steil or gêlede jk), enkelê meters door een
dlchte grasbegroetng gêlopen en tot enkele
declmeieÍs hoog in een plant geklomrnên.
PeÍ datum weden er verschillen waargeno
ÍÍen Zo wefden de larvenhuidles van heide-
ljbe en eifd juni 2002 lot enkele meterc vanaf
de wateAijn in hoog en dichl gras gevonden.
lvlaar op I j!li waÍen de hridjes voomamellk
op Gewone waterbies aánwezig, boven hei
wateí of ln de watenijn En op 13 en 20 juli
2002 blêken de aÍver'rhuidjes veel in lase
du ndoornstrujkjes aanwezg, tol4 nr vanai de
waleÍijn Het verct van het waieÍ utsluipend
waren diêren die op 30 augustls 2002 op 25 m
vanaÍ de waleÍ ln n hel hoge gÍas zaten Een
enkee keer wêrcl een op de oever krulpende
larye van een hêdelibe gezen, een kein
aantal dieren wefd overdág uitsl'ripend oi nel
ulgeslopen aangetrcffen Dê dichtheden var
eeÍden tussen 0 en c rca 10 hlidjes pêÍ nr'z.
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lnvloeden op de ontwikkeling en

de aantallen

Hieíonder wordên enkele veldwaárnemingen
velmeld die (waarschijnlijk) van invloed ztn op
de ibellenfauna en de aanta len lndividuen.

Watcrstnnd, tcDrpcrai!ruí cn vcgetAtie
De sterl wissêlende wateÍstand zal vooral
gunslig zijn vooí pioniersooden meteen snelle
ontwikkelingvane lotvolwassendier. HieÍdoor
zijn veÍschillende sooÍten niet te vêrwachlen in
hel meerlje Lange díoogleporioden, zoals die
van 1996 en 1397, leiden lol aÍwezigheid van
lbellen
Dê temperatuLrr is van invloed op de snelheid
van de onlwikkêiing van ei iot imago. Lage
lemperaluíen verooÍzaken een bevriezen van
hei water. Vooral bij een lage waleÍstand zal
ook het bodemsêdiÍnenl bevriezen en over-
leven de hierjn aanwezige laÍven dil moqeliik
niei. Êrnd dêcember 2002 werd na een vorcl
peíode in aanspoelselin de wate ijn een dodê
/arue van een Gewone oeverlibel aangekoffen.
Dit was Ínogelijk een vorstslachtoíêí.
Momenteel onlbreekt e6n oeveÍvegetálie gÍo-
tendeels De lieniallen planljes Gewone waleí
biês en íussen geven slechls eên geringe
bescherming. Voora in Gewon€ walebes
woíden veelêieÍen afgezel dooÍ WalersnuÍÍels
(honderdên per siens€l). Bij een toenemêndê
vegelalie zal het aantal libellen naar veÍwach-
ting toenemen. Bijeen hoge watersland komen
de hogeÍe oeveÍs mêl eef grasvegelaUe als
habitêt voor de lárven in aanmerking Enk€le
kíuipwilgjes staan dan if hel wat6f en voÍrnen
een geschikte eiarzelplaals voo. de Ho'rlpant
seduíêr De kransblêdweide in hel dlepstê
deel is een goede plaals waaÍ losse eieren en
laíveÍr tot ontwikkeling kunnen komen.

Slêchls eenmaal is er ondeEoek gedaan
naaÍ de aanwezisheid van micro-orsanismen.
Een klêinê druppel Ínodder van de bodem
(27 december 2002) bevátle grole aanlallen
levende oÍganismên, waarondef ondêr anderê
ciliaten, dialomeeën, áalljes slera gen en klok-
dierljes. De jongste aÍvale stadla van Libêllen

zullen ongelwijíeld voldoende voedse in hêl

Van dê mácroÍauna zln enkee groepen
goed veíegenwooídrqcl Opva end dooí hun

gÍote aanlallen in bepaalde peÍiodên zin
walervlooien, divêrse muggenlaruen, haflen,
libellenlaÍven wateMantsen sn kikker- en
paddenlarv€n. AndeÍe dieÍen die als prooi
voor lbellenlarven n aanírerking komen zijn
o.a. diveíse woímpjes en women {o.a bloed-
zuigeÍs), diverse sooden larven (van waleíke-
vers, vliêgen, schieholt6n), waiermitsn en
slakken (Ovale poelslak. Radi oyata)

Prcdatic
OÍ libellênlatuen gegeten woÍden, n welk€
aanlallen en door wie is dooÍ mij niet gecon-
stateeÍd. Wel zijn er enige kandidalen aan
te wrjzen die in hel l\.leedje van de Blauwe
Paal mog€lik op libellenlárven ÍoeÍag€Íen
Langs de waieÍlijn oí in het water weÍden
eakele vogelsoorlen voedselzoekend aan-
gelroflên Dii zijn Wille kwlksláaÍ1 (Molacl/a
a/b). ZwaÍt€ kÍaai (Corvus corcne), TuíeluuÍ
(Tinga totanus), Witgatje lT lgê achropus).
enkele plevieÍsoorlen, enkele eendênsooÊ
len, MeeÍkoet (Fulica atrc) èn Blauwe Íeiger
(Ardea cinercal Ook de enkele Knobbelzwa
nen (Cygrrs o/o/i die regelmatig op kÍansblad
loerageerdên zullen laÍven die zlch lussef
deze waleÍplanlen ophouden mee naar binnen
k{gen. GeduÍende het voorjaar en de zom€r
van 2002 heen een paartje Nijlganzen (Á/o-
pochen aegyptiacus) ln het meeíje gêbÍoed
en er hun zes jongen groolgebÉchl. De oude
d'eren grcasden veel op de oevervegelatje, de
jongên piklen intensleÍ (waaÍsch jnlrjk) inseclen
en bodemdieriies op, tijdens de peÍiode mei -
september. H!n ifvloed op dê launa is moellijk
te schatten. Hêl is êchler goed mogelik dat ze
ook kruipênde larven en uilsluipende libellen
opelen. In dat gevalzou in 2002 de invloed op
de libelleníauna wel eens zeer groot geweêst

In het wate. kunnen de volgende dieíen laF
ven opelen: volwêssen diercn ên larven van
Gewone pad (Aufo buío). Rugslreêppad (Bufo
calarntta) kikket3 (Rana spec ) en Kle ne
wátersalamander (Trilurus vulgaris), laNen
van lrbelen, wateMantsen, waleÍkevêrs en
hun larven. Wanneerde larven hel Iand opkruÈ
pen vorm€n z|j, evemls lijdens hei uilsluipen.
eên píooi voor hagedissen, mulzsf en vogels.
Slechis lidens één bezoek (20 iuli 2002) weÍd
een genng aantal osse libellenvleugels op de
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Slot

Het ondezoek van een nieuw en peÍiodiek

lbijna) droogvallênd duinmeerlje loonde de
aanwezisheid van iwaalí libellensoortên aan
in de eêrsie jaÍen van haar beslaan. Dit warcn
vooraltypische p onieÍsoorlen die snelaanwe-
zig zjn in nieuw wats waar nog slechis wein g
besroe ing is. Trjdelijk bijna droogvallen wordt
veeal overleeíd Dê íneeste soorten komen
vooral aí op het ondiepê en daardooÍ in het
voorláar sner opwarmenoe waler
FactoÍen als walersland ên pÍedaliê lrjkên een
grote íolte speen bj de aantallen libellen de
u lelnde ijk ais volwassen dief het [,4eedje van
de Bauwe Paai verlaten. OndêÍgêlekendê zal
prcbeÍên om ook n de komende jaren dê onl
w kkelingen in het Meertje van de Blauwe PaaL

te blrjvêf volgen. De hoeveelheid neeÍsag za
bepa en oÍ dit duingebied een meerlje b ift.

Vl't Krjirtr
W'^ tl tttt 2t)

2201 l:\/ N.dtlriik
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Literatuur
GERKEN B. & K STERNBERG, 1999. De Exuvien
EuÍopá scher Libel en ( ns,"cla/Odonata) llóxier.

DrKsr*, K D. 2AA2 Synpettun fanscalanbii ln:
NVL. 2002
GEELEN L. 1992 Vèrstuiving op hel We tje van
de Bá!wê Paal NieuwsbÍieÍ Natuuronderzoek
Amstêrdamse Wáiedêid ngdu nen 2 (1) 3

HE DEMANN, H & R SETDENBUSts 2002 Die
L be enlarven Deutsch afds Die TieÍwêt

KuJPER, W.J 1996 Slulíkuilen. slákkehuisjes
en duiiplasjes Nieuwsbrief Nalu!Íondezoek
Amstêrdamsè Wêtèned ngdL nen 6 (1): 1 4
K! rpER. WJ . 2001 Zwervende pantserjutrer
in Meeíle van Blauwe Paal. NieuwsbreÍ
NátLLóndêzóek Amsierdamse WateÍed.gd!rnen
rr {2):9
K! JPEF, W J. 2002 Larven ván ZweÍvènde
he de rbe gevondef. Nieuwsbrei Natu!m.dêÍzóèk
AmsleÍdamse Waterle d ngdu nen 1211) 1 2
LÀNGÉVELo K & P LÁNGEVELD 1992 PlántêngÍoei
óp hêt Wèljê ván de Bálwe Paa Neuwsbrief
Natu!rondeÍzoek Amstêdahse Waler e d ngdLinen
2 \1):2.3
NVL 2002 De Nederandsê Lbelen (Odonáta)
Nederlandse Faufa 4 Nederla.dse Veren!inq vooÍ
Libellensiude. Nationaa Naluurh'slorsch ['luseum

Nalurais KNNV U tgêverj& European hveíebrate
Sufrey - NedeÍland Lelden
OLsrHoóRN. T & i,,lENorz$tu 2001 Hoe nat wordt
hetd tjêàr in deAU/D? NieuwsbrieÍ NaluuÍondezoek
Amslerdámsê Wàterleidingduinen 1l (3) 2
TL, Nl. ván. 2002 !!e tje van de Blauwe Paa.
n: M.J.lv,l. Hooháns ked) Van zee.eep 1ot
bfnenduin Fora, iauna en beheèr in de Amslets
damse Wálerleidingduinen 19S0-2000 Gemeenle
watedeidingên Amstêrdan
WasscHER i,4l & J W vÀN VELZEN. 1998 VooÍ opige
atlas lan dê ibelen in de Amslerdamse Walets
ieidingduinên GemeenlewaleÍ e d ngen Amsterdam

Summary
KurJpER, W.J.,2003, The development of rhê
drágonÍly faun. of a new small dune lake
in lhe Amstêrdámse Waterleidingduinen
(Noordwijk, province of Zuid.Holland)i his-
iory and period 1999-2002. BraohyÍon 7(2):
43-51.

h 1991 a layer oí about ha f á netÍe oí sànd
was removed rn a dune arêa to crêále á wet
dune valey vegelallon. Duè to á rising Oro!nd-
wàler labe a dune lake developed wih ÍÍom
1999o.wàrds moÍe or esswater ltsmaxmum
depth is 1 m bll il dÍies oul perodically. The
ake measuÍes 100 x 150 m. The bollom con-
sisls ol ca careous iine sand wih litlê vegela-
tion. The suffoLndings aÉ covered by gÍass
veqelation wth many low shÍubs and some ow
tÍees. The êllhoÍ hás íolowed lrom ils incep
tion the wàleÍ animàs and plants lhai have
invaded this (tèmpoÍaryz) dLne ake (À4ee.lje

ln ihis arlice ihe dragonflies are repoÍted thal
live in lhis smalllake for thê pefiod 1999'2002
n lota hae ve dragonfly spêc es were Íeco.ded,
most of which aÉ characterisllc pioneer
speciès. The mosl abundanl speces were
Enalagha cyàthigêtLn Synpelrun strialaÍun
and S. ionsóo/omblt n lower quantilies aso
occrt Synpettun vdlgatun Lèstes barbaa6,
Onhetun cancellatuln, Lestês vnidis Anax
rnperato. and Libe ula quadnmaculata Raíe
were /schnu€ e/egars, Sympetrun dánae and

Odónátá, exlvia. ênergencê period newdune
lake, Íhe Nelhenands.
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