Ecologische verschillen tussen de
Venwitsnuitlibel (Leucowhinia dubia) en de
Noordse witsnuitlibel (Leucorrhinia rubicunda)
R.-1.
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Inleiding
De Venwitsnuillibel (reucorrhinia dubia) en de ecoog sche veÍschilên lussên beide sooden
NooÍdsê witsnu itlibel (1. ru bicunda) zijn binnen op NedeÍlandsê vennen. Tijdens dt veldon
Nedefand de twee meest algemenê libellen dezoek is gepÍobeeÍd de hypothesê ut een
sooÍten van hei gesachi Leucorrhinia. Beide eeÍdeí literaluurondeFzoek (FMSEN, 2001) le
witsnuitlibelen jken qua ullerik en biotoopge- toetsên. uii deze siudie kwam naar voÍen dat
bru k erg op e kaaÍ. U I nvenlaíisaliegegevens de Noordse wilsnuil ibe een bredere ecoog van dê imagos bLijkt dat de Venwiisnuitllbel schê ampliiLrdo heeft dên de Venwtsnuilibel

een negatieve verspreldingstrend vertoont en daaÍom mindeÍ snel last heefi van êuÍo(Íiguur 1). S nds hel bêgin van de vo ge eeuw ÍéÍing, veranding, grondwalerpelLvêrbging ên
is dê veÍspíeid ng van dêze soort meeÍ dan intíoductie van vis. Door de bredêre ampliludo
gehalveefd (VaN DLJUREN et a/., 2003). De heeft de Noodse witsnuiilibêl mindêr le lijdên
soort s daaÍom as kwetsbaaÍ op de Rode onder hel verdwijnen van geschikt habital.

LÍst terecht gekomen (WasscHER eia/., 1998). Het vedonderzoek heefl zch hooídzake,
De Noordse wllsnlitlibel laal een vrij slabele lijk geÍicht op de larven en is uitgêvoêÍd in
tÍend zlen.
opdracht van De Vlinderstichiing. In dll arlikel
Om de verschillen in de verspreidlnsstrend bepeÍken we ons tot dê mêest duideliike veÈ
tussar de Venwitsnuitlibêl en de NooÍdse wil schi len en overeênkor.sten lussen de Venwil
snuitlibelte vêrklaren, is in hêt vroêgê vooíjaar snuillibel (Ígu'.rÍ 2)en de Noordse wtsnuit ibel
van 2004 gêstarl met een ondeftoek naar de (ÍguuÍ 3).
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Hieruii zijn de wateren (veêlal vennen) gêse-

lecteerd die een m n oí meeÍ geilolêeÍde
ligging hebben iên opzichte van andere wête
rên. Hel seLecteren is vanaf de lopografische
kaart 1:25.000 gedaan. De maie van isoatie
is ook afgelezen van de káaíl. Dê kans dat
de witsnuillibellen zich bij een geïsoleed ven
ook hebben voorlgêplant is gfoter dan bj niet
gelsoleede vennen aangezien meer dan 50%
van de imagos terugkeeÍ1naar het larvenhabiiat om zich daar vooÍt le planlen (STERNBERG &
BUCHWALD, 2000). De Gerrilsfles op de Ve uwe
(riguur 4) is één van de vennen die op deze
wijze is geseectêeÍd.
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de libellenlarven ie bepalen. De lengte van
het transect was aíhankelllk van de lengle van
-;êf siuk homosene vegetatie. Dê lengle van
! 'sêclen variêeÍde van ênkele dec meters
(vêenínosbullên) iot vtÍ mêteÍ. Van eder lran
secl is een vegelateopname gemaakt waaÍbi
de schaal van Tênsey s gebru kt. Omdal het

ondeÍzoek n het vooÍjaar plaatsvond waÍên
eÍ afgestoruen plantendelen aanwezig van
hei vooÍsaande jaal deze zijn n de vêgetateopnamen meêgenonren. op deze manieÍ s
getracht een zo compleet mogelijke beschrjv ng van het larvenhabtat te maken
De bêmonsle ng is uitgevoerd mel een amfi
bieënnet van 40 bÍ 15 cm en een maaswijdle
v3n èén ínillimeler Door de kle ne maaswijdle
worden zowel eêrstejaarc als oudeíe laÍven
gêvangen. Het nel s zowe over de bodem
als door de vegetalie gehaa d. Na hêt bemonsteren is dê inhoud van hel net (veelal een

mengsel van delrlus, waiêrplantên en veên
mossen) uitgezochi n eên wlte sorteeÍbak.
De gevangen láNen zin gedeternr neeÍd met
een uen keer vergrotende oep. Bij de determi'
nate zijn de deleíminatetabe en van NoRLNG
en SÁHLEN (1997) en van VaN HaaREN (1997)
gebru kt. DaaÍnaast ziln de larven van de wif
snuitlibêlen opgêmeler met een schulÍmaai.
Aan de hand van de lengte is bij de analyse
bepaa d oi het gaat om êen eêÍsle- oilwêedêjaarclarve. Na hel eerste jaar bereiken de aÊ
vên name jk een Ínax nrale lengle van twaall

milimeter ([,4UNCHSERG, 1931 n: SïERNBERG
& BucHwaLD, 2000) Na determ nalie zin alle
diercn weer teruggezel n hel ven. Ook bege
eidende soortên we.den gedelerminêêrd.
Van e k vên is de zuuÍgmad (pH) en hel eeklrisch seleidinssvermosen (EGV) mel behulp
van een drcagbaÍe WTW mu tilinê P4-meter

gêmelen.

ook de

áfmet ngên

van hel ven

(doorsnede, d eple) en de omgevingsíacioren
(aandeê helde en bos)zjn genoleêÍd.
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De volgroêide laruen van de Venwilsnlillibêl èn

de Noordse wilsnult lbel ztn qoed vàn elkaar ie
onderscheden.In vêelgevalen zÍn ook de nel
vogroede aryen van e káar te onderscheiden.

Dè kêimê en zin echler nel altijd eendlidig
en eenjuiste determnátiê is dáaron ook aÍhar
ke ijk van etoàr ng metdeze soonen Bovendien
moeter alle kenmerken bil de delerhinatie woF

den belokken, omdát er êen (kleine) overap
lossen de kenmerken aanwezig s. Dal geldt in
hèt speciaalvoorde net vogroeidê làruen

1. Alle laeen groter dán 22 mm zitn van de
Noórdsè witsnuilibe. De Venwnsnotlbe wordt
nel groler dan 19 mm Dit kenmerk wed in al e
door ons 9eràadpleegde delerminaiiê teráluuÍ
qenoemd en ls ook . hetveld gêtóetst

2 De ondezitde van hel achtèrljt hêèn bj de
Venwilsnuillibel drie stÍepen. Deze tekening ls
constani. Hoewel deze sl.epen n de meeste
gevallen ook

bij de Noordse

wilsnuil be

voorkomen ztn deze zeer vaÍlabelr van eèn
nagenoeg geheel zwarle óidêÍzitde tol nage

noeq gehee ontbrekend De slfepen ziln bl
dê Venwtsnutlibel opgebouwd ut oslggende
vlekken Bij de Noordsê wtsruitlibel raken de
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aízoiderlitke vlekken €lkaar (iigour 5)

Resultaten

3.

Daafnaasl heeft de Venwilsnuillibel fug
doorns op segment 4 lol en met 6, bi de
Noordse wisnuillibêl onlbreken deze meestal.
Dit kennêÍk is ook te z en bj laryen ván slechts
enkele mil imeters groot. JoÊaNssoN & SaMUALS
soN (1994) hebber aans€ioond dai de Noordse

wilsnlllibe n watêren

met vis ook rugdoorns
kan hebben. Dál s door ons niêt gevofden. Dil
kenmeÍk is dus niel uitslullend, máar wel êls
aanvlllend kênmerkt tê gebru ken.

Van de gegevens is een database gevormd
waarmêe verschillende analyses zijn uitsevoerd met behulp van het programma SPSS.

ln label T siaai een oveÍzcht van hêl aan
gêvangen aruen van wlsnuilibellen peÍ
locate. ln zes vennen weÍden aÍven van de

ta

Venwitsnu tlibêl en in áchl vênnen laruen van
de Noodse wlsnuii ibel aangelÍoíen. Dit ziln
in tolaal 1T transecten met Venwilsnuitlbe en
21 mei Noordse wlsnuillibel. Bij vier transec
ten zijn beide soorlen aangetÍofÍen. Deze zijn
verdeeld over dÍiê v€fnen. In totaal ziln er 82
arven van de Venwitsnuitlibelen 39 aÍven van
de Noordse wlsnLrit ibêl aangetroffen Voor de
Venwitsnlritlibe wafen de gemiddelde aantal-

len hogeÍ dan voor de Noordse witsnullibel.
lvIel maxima van rêspectieve jk 23 ên 3 per
Íansect (tabe 1).
Zuurgraàd

Door de kleine datasei is een starislische

In riguuÍ 6 zjn dê oplimum ijnen voor de Ven,

zekerhed van 95% moêililk haalbaar. DaaroÍn

wlsnuil ibel en de Noordse witsnuitlibel gete
kend. Te zen ls dat de Vênwilsnuitibel over
een snralleÍ g€bed voofkoml maaÍ binnen dle
bandbreedtê wel in vee grotere dichlheden

s eÍ vooÍ gêkozen om een zekerhed van 90%

aan te houden om met de beperkte dalaset
loch ênkele uitspraken te kunnên doên.
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dan de Noordse wilsnuiilbe aanwezg is. Ook
hei optimum verschlltussên de beidê sooden
De Venwtsnuil ibe heeÍteen piek ndedichl
heid bijeên pH van 4,50-4,75. Dê Noordse wl
snu i ibel bij een pH van 4,00 4,25 Dit verschil
is slatstisch sgniÍicant (ANOVA, F=6,9i n-11

ên 21; p=0,07) Als alleen de iweedejaarslar
ven wofden genomen is het versch | êchtêr
niet meer signincant (ANOVA F=0,542i n=11
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Hiervoor zijn de dichtheden van beide sooiren
bi elkaaÍ opgeteld. De lÍansecten met belde
sooiren bevinden zch in de buurl van dê snij

punien van de opiimumlijnen Hieruil is aí le
eiden dal de Noordsê wtsnuillibel binnen de
oplimum pH-range van dê Venwtsnuii be kan
voorkomen. Wj hebben d I echler alleen vast
gesteLd in lransecten met lage dichlhedên van

en 21iP=0,110)

In de gíaiek zijn de iransecief waar

de

Venwitsnuitlbe en dê Noodse witsnuitlibêl
naast êlkaaÍ vooÍkomen a s punten algebeed.

Sliblaag
Ull ÍguuÍ 7 blijkt dat eÍ hogeÍe larvendlchihêden vooÍkomen bij transecten zonder óf mel
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percentage andgebruik

is ingedeeld in

vier

klassen. De R'?voorde Venwitsnuitlibel is 0,84
en voor de Nooídsê witsnuillibêl is dê Rr 0,70.

Dil zijn beide sterke verbanden. De lijn loopt
vooÍ de Venwitsnuitlibel duidelijk sleileÍ en lijkt
voor hel landgebruik de meest kritische soorl

25

50

50

75

van de h,vee. De verschillên tussen de soorten
zijn echleÍ niel slatistisch signiÍcant (ANOVA
F=4,76; dí=1 ; p=0,417).

75-100

Beide soorten hebbên êen vooÍkeur vooÍ venmetveenmossen. Bij deVenwitsnuitlibel is
in alle gevallen vêenmos aangêÍotren. Bij dê
NooÍdse witsnuitlibel is in vieÍ gevallen geen
veenraos aangetroffen. wel is veenmos aên
n,Àn

Hct pcrccnrrSc hndscbruik rrenh rordonr een ven
met een stnrlvrn 2i0 n, uitgczct tcgcn d. ge nl
dcklc dich(he vrn de hrven per mr. Dc dichdrcden un Venwirsnunlibcl (,\vm) ne.'en (erk ior
bii ccr hoger t)ercenrrge l,enle. De dichrhcid van
Noo(he rvitsritlibel (g it neent cvcnc..s roc,
Durr nr mirder stcrkc nrlc I). lourbrlken geven
dc ír.d.ldiour .rn, de grijze lijnen gcvcn dc

trcndlijncn v.n bcidc sulci \@r
ht.ont{. tonl u! (x^) dnt rwr{ .tnlttu
ltr1tt (y.Lt) frr L{rodrnrir dubir írrrl) d,n

wezig in het ven buiten deze vieÍ tÍansecien.
De coírelatiê is voor de Nooídsê wilsnlitlibel
significant (Chi'?loets n=21; df=1; p=0,05)

Discussie
af
L

slechts een dunne sliblaag. Vooral bi dê Ven,
witsnuitlibêl is dat het geval. Bij de NooÍdse
wilsnuitlibel is dil mindeÍ duide ijk. Ioch is ook
hieÍ eên lichte daling in de dichtheid van larven
te zien naaÍmale dê sliblaag dikker wordt. Een

uitzondering binnen de dalaset is de hogêÍê
dichiheid van de Nooídse wilsnuitlibel die is

aangelrcffen bij een sliblaag van mêer dan
100 cm in het HaaksbêÍgêÍvêen. Deze is weggelaten uit de graÍek omdal het hierbij om een
hoogveengebied gaat !n plaats van een ven.
Dil zou een vertekend beeld gêven (sliblaag-

0

In vennen met intensieí agra sch landgebÍuik

in de

omgeving zljn geên wilsnuitlibellên
aêngetrofien, Rondom de vennen waêr wel
wltsnuillibellen zijn aangetrotren is alleen bos
en hei in de nabije oÍngêving van hetven. Hoe
hoser hel percentage heide in de omgeving,
hoe hoger dê dichiheden van de Venwiisnuif
libel en NooÍdse witsnuitlibel (figuur 7). Een
door heide omringd ven heeft de voorkeur
van beide witsnuitlibellen. VeÍschillên in !andscha pskeuze tussen de sooÍlen zijn echleÍ niet
signiÍicant. Door het lnvallen van bladeÍên en
naalden kan een organische laag onistaan die
negaliêÍ weÍkl op het voorkomên van witsnuil
libellen.

betekenl in de grafiek minerale
bodêm bedekl met veenmossen). Er is geen
signincanl veÍschil aangeloond lussen beide
sooriên en dê dikle van de sl blaag (geloelsi

Op vênnivêau koÍnt naaÍ voren dai de wi|.
snuitlibellen stefk gebonden zijn aan veenmossen. Het veenmos wordt zowel gebruikt
al schuilgelegenheid als voor het zoeken van

op de dichtheid van de larven; two-way ANOVA

voedsel

F=0,395t dí=1i p=0,537).

transeclen zijn de Noordse witsnuitibelen

klasse

Rondom de vennen waar wiÍsnuitlibellen zijn
aangêlÍofÍen ls het enige landgebÍuik bos en

Figuur 8 laat hêl percentage van hel andgebruik heide zien uitgezet iegen de gêmiddeide dichlheid in diê klassê. De oppeNakte
bos is het complement van heide, omdai er
geen ander landgebruik is aangelrcÍIen. Het
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{SoEFFTNG,

1988).

op slêchis

enkêle

aangetrotren zonderdat êÍ veênmos aanwezig
was. EldeÍs in het ven was dan wel veenmos
aanwezlg, De Venwitsnuillibel s alleen aangetÍofÍen in transecten met veenmos.
Ook bi de ÍacloÍ sliblaag koml het belang van
veenmos naaÍ voÍên. uit figuur 8 blíkt dar eên
dikke sliblaag op beide soorlen een negatieve
uiilverking hêefr. Ook op een substraat van

volledig kaal zand worden geen wilsnuitlibellen aangeiroffen. Als er eên dun laagje veen-

I

(2006)

mos aanwezig was, was hei wêl mogeliik om
witsnuillibellen aan te lrcÍíen. Het HaaksbergeNeen is uil deze anêlyse weggelaten. Dil
is eên hoogveengebied in tegenstelling tol alle
andeíe vennen die op zandgmnd zijn gelegen.
In hel HaáksbeÍgerveen (ÍiguuÍ 9) zijn echter

wel gÍote dichtheden van de Noordse wilsnuillibel aangelroffen. Het lijkl er op dat een
dikke sliblaag geen rol meer speelt als er een
veíandingsvegetatie van veenmos bovenop
grceit. De laryen van de wÍlsnuillibel gaat in
de bovensle laag van hel veenmos liggen met
de kop ên de anale pirêmidê omhoog siekend
(GaRoNER, 1953). In deze silualie s hel íeit dat
enkele cenlimeters onder het bodemoppervak
v€eloÍgan sch mateÍlaa aanwezig s niet meer

Tlssen de soorten is een sgn ficant vercchi
voor de pH aangeloond (íguuÍ 6). Dê piek
voor de Venwitsnuillibel wordl voor een grool
deel veÍoorzaakt dooÍ eeÍstejaars-laruen die
in grote dichlheden voorkomen Dezê piek is
gebaseerd op twee vennen namelÍk de Deelense wasch en de Vossekop.

Het verschil is voor de tweede jaarclaÍven niel

significani. À,4oge ijk dat een gedeete van de
tw€êdêjaarslarven voor het net weggezwom-

UitÍiguu.6 blijktdat beide soorten allêen naast
elkaaÍ vooíkomen op de snijpunlen van de pH
optimum lÍnen. lvogelÍk heeft dat le maken
met concurenlie. Als de trvee sooÍten naasl
elkaaÍ vooÍkomen blíken dê dichtheden per
soorl lageÍ le ztn dan wanneeréén soorl voorkomlidit is een aanwízing dal zê elkaar beconcuÍercn. Dit koml ook terug in hel ondêzoek
van PaJUNÊN (1966). De teffiioÍiale dieren van
de Noordse wilsnuilllbêl ÍeagêÍên daaíbij heizêlide op imago's van dê Venwilsnuitlibs als
op imago's van de eigen soorl. De Noordse
witsnu tlibel is concuíreniiekrachtigef. Dal
effecl woÍdt verstêrkt dooÍdat de NooÍdse wil
snuillibeltwee weken eerder uitsluipt. Hoe eerdêÍ êr uilgeslopen wordt hoe grcleÍ dê kans is
op een hel eeÍder bezetten van een leíritorium
dan een niet uitgehard individu. De Noordse
witsnlrillibel sluipt eerder uit en heeft daaímee
dus een voordeel. De grotere aanlallen van
de Venwitsnuillibel maken het mogelijk om
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dê concurrentie wel aan te kunnen.

t!4ogetijk

dal eên lichte vezuring de concurrentieposilie

van de Venwitsnu tlibêl negatief beinvtoedt.

De achleruitgang van de

Venwitsnu l be
zoals gêschetst n de inleding, zou hiermee

verklaárd kunnen wordên. Over concurrc.lie
lussen raÍven onderlang is niets bêkend

Uil literat!ur is bekend dêt de Venwilsnuittibel
een veel honkvastefe soo( s en de Noordsê
witsn!itlibel een nreer zweryende soorl INVL
2002). Dil bljkt uit hêl aantal zwerverc dat
gemeld wordt. Ook koml het naar vorên in het

íeil dal de Nooídse witsnuitlibet vaker uil de
durnen gemeld wordl dan dê Venwitsnutuibet
(Íg!ur 6). Ook in nletgeschikle gebieden zoats
keigebedên komên vaker metd ngen van de
Noordse wlsnu llibel dan van de Venwitsnu I
libel.

nrl,n,,r/dl

Conclusic
Uit dê íes!ltalen b ijkl dus dal de Venwitsnuit-

be een minder oppodunistsche soorr is in
diÍêcte vercelijking met de Noordse witsnultibel Dal is een bevestging van de hypothese
zoals gesleld dooÍ FÁasEN (2001).
De oveÍlevingsslÉlegie veÍschill steÍk lussen
de soorlen. De feactie op de zuurgraad is een
d rêcte aanwïzing. Dê Venwitsnuittibet komt
over een srnallere range n hogere dichtheden

vooÍ. Dê bredefe range waaÍovêr de tarven
van de Noordse witsnuitlibel zijn aangêtroÍÍen
maakt êen meer opportunistische têeÍdijze
aannemelrjk Door het vercchil in leei\rvijze is
de NooÍdse r./itsnu tlibel waarschirtijk minder
gevoelrg voor aantasnng van het habiiai dan
dê Venwitsnuitlibel. DÊl is een mogetjke verkrarng voor de negatiêvê trend van dê Venwit

snuillibel en de slabiete trend van de NooÍdse

lJndttrurr 3 (2006)
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