IGabbenscheer en Groene glazenmakers
(Aeshna viridis) in de Peizermaden
I. Gcrard
glazenmakers (Aeshna vtndis) aanwezis de

trtlciding
Ten zuidwesten van de stad Groningen igt hei
aagveengebied de PeizeÍmaden. Dit gebied

van hooi en weilanden s sinds enge laÍen
als onderdeel van dê eco ogische hoofdstÍ!c
lu!Í in omvom ng naaÍ êen meeÍ natuuftk
landschap: deels tol open veenweidegebed.

sinds 1999 bekend s. n 2003 heb k heÍ
ofderzoek gedaan naar de reaUe iussen het
aantal larvenhuidles van de GÍoene gazen
makeÍ en de kwa tel van de krabbenscheeÊ

en deels tot kle nscha

g andschap mel houl
snges en klene bosles In de Pêlzermaclen
bevnden zch twee soten waarin Krabben

Situaticschets

schêeÍ (sÍraiioies a/odes) vooÍkoml (ÍiguLr 1
en 2) H eí n is tevens een populatie Groene

omw

De beide soien mel Groene g azenmaker ziln
e van een monlorngroute de ikersinds
2001 Loop ngedeeld in secties De zu dweste

r*ác|ÀÊF'

'

'....

!':'.';"]á

l.r \1,Ír nr.1 l(.Llnrfr\.llri :,, (]! lli/!rnr.nlff I lli)i)i
I t.h ir tl)( 11t1,tu,I.r 1r:/rr; l4rrirrr,rrf\1r.ÍÍn.\.rt.rlr\
^
llnr

lrt

t,rr 5(2): .a Jl)

);

ijke sloot is gemiddeld 2 m breed en ingedeed
in de seciies 1, 2 ên 3 (S1-3)t de andeÍe slooi
(54-56) is genr ddêld 1 75 m brêed. Dê soten
zijn beide 60 70 cm diep en 330 m lang. Ze
open globaal van NNW naaÍ ZZO en liggen
ets verdiepl in het weiland, ongeveer 45 cm
benedên maaiveld. De vegeialiê langs de

oêveÍ, veela gedomineerd door grasachligen
waaÍondêÍ Riel (Phlagm,/ês á"srrals) en zeg
sef (Carex spec.), kan daarbjiussen de 0,10
en 1,50 m hoog woÍden.

Doel van het onderzoek
In de loop dêr tijd bleek dal beide slolen zich
bÍ uilstek lenen voor een nventaÍisatie van
árvenhuidjes van dê GÍoene g azenmaker De
vrcas die ik mij stelde s oí hel mogelÍk is om
het aanial uilgeslopen GÍoene g azenmakers

(utsedrukt

in aaftallen

larvenhudjes) per

vierkante meter kan worden gerelêleêrd aan
de kwalitet van de krabbenscheeÍvegetalie.
Een dergelilke relatiê is mi niel uil de literatrur

De dichtheid van de
I(rabbenscheervegetatie
lk heb eerst gekeker naaf de dichtheid van de
planien Krabbenscheêr in dê soten. De slool
is bij seciie 2 homogeen dichtsesroeid m,"l
Krêbbenscheêr Dit is ook het gedeelte waar
de meesie larvenhuidjes zjn sevonden en
waaÍ de meesle adulte Groene glázênmakeÍs
vliegên. In dit arlikelwordt dê vegelaUe van de
Krabbenscheer in seclie 2 als uitgangspunl

In de beste delen van 52 is pa boven hel
wateroppeívlak acht keêÍ een vierkani aígezel van 5ux5u crn (u 25 m'). ueze vreÍFanlen
waren telkens '10-20 cm |] t de oever geegen,
omdal dichteÍ op de oever vaak geen Krab-

benscheer aanwezig is.

N,4êl êen maxiÍnale
rêikaÍsiand van 70 cm b jÍt de afgezette ruimte
goed van boven te bekijken. Ullsluitend die
krabbenscheerp anten waarvan het midden
van hêt Íozel zich binnen de afgezette ruimie

bevond, zijn geield. De telling heeÍr plaatsse
vonden dooralle p anlen lídelijk te veMijderen,
oÍndal boven waler een tellinq van rozetten bil

de dichlhed in de PeizêÍmaden nauwêljks
mogeik is. Bij de tellinsen zouden uilopeís
(Íozelten in ontwikkêlng) en klene Íozellen
vooÍ problemen kunnen zorcen. De uillopeís
zijn bÍ de lellng niel meegenomeni Íozelten
met een d amêleÍ klêiner dan 20 cm kwamen
in de praktijk nauwelilks voor
Het íesultaat var de achl tellifgen s een hoge
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dichtheid van semidded 61 plantên (diametef
meer dan 20 centimeler)per m'(tabe 1).

norcn
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Uil de literaluLrr zijn dichtheden bekend van
kíabbenscheerveldên waaf de Groene glazenmakeÍ vooÍkomt. Gemiddeld worden l0 20
vril drilvênde Íozetlen per m2 genoemd, met
uiteÍslên van 5 en 32 per m2 (GEENE, 1989).
DE JoNG (T999) noemt 21,9 planten per Ín2 a s

hel gemddelde waarbj e aízet werd secon
stateeÍd (mel eên bêreik van 11-25) In de
vrlj smale sloten in de Pezernradên lkên de
planten zich echter veel r.eer te verdingên.
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datum rozêttên/0,25
21-47-03 15
21-47-03 16
21-07-03 16
21-O7-O3 18
25-07-03 17
25-O7-O3 12
28-07-03 12
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Hierdoor is hel onderscheiden van individuelê
Íozetten boven water nauweliiks moseliik.

Hocv.clhcid

v

r dc krabbeischeetPl:rntcn
Van 55 KíabbenscheêÍplanlen uitseclie2 is de
omvang van het Íozel in het horizonlale vlak
(de diameler) bepêald door:
op hel oog hêl langsle blad uit le klezen en
daarvan de lengtê te melen;
- van de bladsrcn dle minstens een hoek van
120 gíaden maken mel het langstê bad, de
largsle te msl€n en;
- deze twee geíneten waarden bije kaarop le

Omvang

Beide bladeren zijn doorgaans ondeMater'bladeren d e ook hel lêeÍgêbied van dê latuên

voÍmen. Aoven water lrjken de rozetten een
De diameleÍs ziin ingedeeld in zeven klassen.

De gemiddelde diameler van alle rozetten is
bepaald op 52,85 cm (mêt êen standaarddeviatiê van 10,10 cm). Dil betekent dal bij een
noÍmale vedeling 68% van alle plantên eên
diameteÍ h€eft van 53 t 10 cm en 95% een
diaíneiêÍ van 53 r 20 cm. Overigens bedroeg
de grootslê bladLengtê dle werd aangelroffen
35 cnr. GEENE (1989) vermeldt een maximale

bladlengte van 60 cm. In d e zin ziin de planten
in de Peizermaden niei uitzondeí ijk gÍoot en
homogener in omvang (ÍiguuÍ 3).
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Vervolgens is de lotale hoeveelheid KÍab'
benscheêí in de Peizermaden geschal De
rozetlen liggen niet ovêÍál even dicht opeên.
Soms verdringt andere begÍoeiing de Klab
benscheeÍ. Bij de schatting in beide sloten is
zowe dê dichtheid van de planlen, als de lêí
plekke besch kbaÍe ruiÍnle beooÍdeed
Bede soten zin mel rege nrêtige passen (met
êen stapgroolle van circa 90 cm) atgelopen,
waarbij lelkens het aantal passen bii êên stuk

slool van homogene kwa tel wed bjgehou
den. De kwaliteit is ngedêeld in vijf klassen,
oplopendê vên 0 via 0,25, 0,5 en 0.75 naêr 1.
Kwaliíicalie 0 is de eenvoudigstê: er is geen
KÍabbenscheer aanwezig KwaliÍcalie 1 geldl
als de hele sloot is ler plekke bedekl mel
KÍabbenscheer zoals in de beste delen van
52 en eí geen andeÍe begroeaing aanwezig is.
KwalÍcalie 0,5ligttussen 0 en 1 gecreèerd êls
schalling de dichtheid têr plekkê is in de ode
van acht íozêlten per 50x50 cm (wat redelik
in te schatlen is) ofwelde slool is deels dicht
gegÍoeid, bijvooÍbeeld aan éen kant, voor de

heft, en de resl is met maximae dichtheid
bezel. Opdezê nranieÍ onlstonden min ofmeer
aulomatsch de categorieën 0,25 en 0,75
verrekening van het aantal voetslappen met
dê breedte van de slool en de kwaliÍcalie van
hêl betreíende stuk levert een oppeívlakle op
uilgedrukt in een kwaliteilsooÍdeel. In Íiguur 4
is leÍ illuslratie de KÍabbenscheerdichtheid van

S()):

)i:Jt)

2i

S'1 aígebeeldi de krcbbenscheeÍkwa itsl van
52 is pêÍ kwaliteitscatêgorie in rabel 2 weergegêvên. Wanneêr de v€rschillende kwa iteiten

in 52 veÍekend worden tot eer gemiddelde
KÍabbenscheeÊdichlhêid van 52 als geheel,
dan leverl dit een dichlheid op van 55 rozelten
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Groerre glazenmakcrs
In 2003 is het aanlal laívênhuidjes Groene
glazenmaker per sectie geteld. Hel l€llen
heeft zo absoluut mogelijk plaatsgevondeni
alle ontdekle larvenhuldjes ziin veMijderd
oín dubbellellingen bij volgende bezoekên le

kwaliteiiscategoÍie oppervlákte(m2)
1

Eí is op ondeístaande kenmerken geet (naar
1993):
de lêngte van de ceÍc in vêrhouding loi de
ParaProcten/anaalpyramide;
de lengle van de laterale doorns Van segment I in veÍhoud ng tol de lengte van

133,97

o,75

80,35

0,25
0

5,74
0
0

BELLMAN,

1

2.

segmenl l0i
3. de lengre/brêedtê verhouding

4. de lengte van het larvênhuidjei
5. eventuêle bÍuine vlekken op hel

van

het

abdomen.

Als laatsle voÍml het uiterltk van de larvenhuidjes als geheel een ervaringskenmeÍk dal
leí plêkke een goede indicatie bleek te zín bij
hel herkennen van niet van de GÍoene glazenmaker afkomstige huidjês.
Als de eerste vier kenmeÍken alle voldoen aan
dejuistê vootuaarden bliven alleen de Groene
en de Brujne g azenmakeÍ (Á. grardls)ovêr als
mogeljkê kandidaten. Hel íneíendee van de
arvenhridjes van de BÍuine gazenmakeÍs
heefr wel de donkeÍe vekjes op het abdomên.
Bij kenmerk 5 is rekening gehoudên mel de
lwijfel d e er beslaat ondeÍ deskundigen oveÍ

de absolule juislheid van dit kenmeÍk bi hel
onderscheid iussen de Groene en de Bruine
glazênmakêr. Dê uiteinde[jke controledelerminale s gedaan mel een exlra kenírerk
dal H€DEMANN & SETDENBUSCH (2002) geven.
Bij de Bruine glazenmaker hebben de beide
gladde, bruingeklêurde, ovale vlekken op hel
achterhoofd een witte kem Bij de Groene glazenmakeÍ ontbreêkt deze witle keÍn en ziin de
gladde vlekken egaal bruin. Gerard Abbingh
heeíl van 90 als Gmene glazenmaker op
naam gebÍachte laruenhuidjes de delerminatie
gecontroleêd. In slle gêvallen was hijhet eens
mêt de deleÍminatie.
in 2003 s in dê sêclies T, 2 en 3 geên enkel
duidelijk larvenhuidje gevonden van een ErLr ne glazênÍnakêÍen geên enkee van een Paardenbijter (/. mtia). In de kÍa bbenscheer oze
54 en 55 is n ei gezochl. In 56 is één aÍvenhuidje van de Bruine glazenmaker en zin dÍie
huidjes van de PaaÍdenbjter gevonden De

Krabbenscheer in S1r 5 categorieën
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Tabrl 3

tolaal koml van de 51, 52 en 53 en, in 2003

AÍrrL[n [,venhunli(\ vn,r (1. (nocne glxzLrnir
k!r l).Í \..ri. in 2003
Nttl\, il tunit d
vi, n ,ll $rn,' ti
^$hnr

voor het êerst, ook van 56 (tabel 3). De krabbenscheeíoze secliss 4 en 5 zijn niel inlensieÍ
op larvênhuidjes onde?ocht. In 2001 zijn ook
larvenhuidjes gezochl: in de eerste sloot (sectie 1-3)wefden 204la&enhuidies gêvondên, in
de lweede slool {sectiê 4-6) geen laÍvenhuidjes. De aanlallen in beide jaren zÍn dus voor
slool 1 van dezelÍde ode ván gÍootle.
Het totale aantal larvenhuidjes in secliê 2
(145), sedeeld door de opperulakle ervan (220

st
s2
s3
s6

3l
145

78
41

m2)leveí een qemiddelde op van 0,66 arven-

KrabbenscheêÍ is hier a€nwezg sinds 1998
oi 1999, beginnêndê mel enkee exêmplarên.
WaarschinlÍk is 2003 het eerste jaaÍ dal er
in 56 volgroeide laíven van de Groenê glazenmakêÍ uilgeslopen ziin. In 2002 is in deze
seclie wel gezocht maar niks gevonden, lerwijl
conlrcezoekwerk in 52 wel rêsullaat gaf.

huidies per m2 in deze sectie. De qemiddelde
d chlheid van KÍabbenscheêris hier55 planten

Ook op andere planten zijn larvenhuidies van

de Groenê glazenmaker aangelroíen: vijÍ op
Pitrus (Ju"cus eíuses) lwee op Gewone
waterbies (E/êochárs páluslrÀ) en één op
Grote isdodde lTypha latifotiê). Dit bettol in
a e gevalen panlen die pal legen de Krab-

In 2003 ziln in totaal 295 larvenhLridies van de
Groene glazenmaker op KÍabbenscheer in de
bêde slotên in de PêizeÍmaden gevonden. Dit

benscheer aanstonden.

d

,/'
'1

iW

ïi
'*..'g*s,.E?t./
l).hil (n ilL (rxbh.nnIrr'\f,.rri.Í'r in rl,( 11.i/f'ni,l.n.
SrrrrnÍcs .loidts r:(,1rrru ,t ttt( htrratuto tn ,1,^'.r1,
I:jhnltrtnD

S(2

): 2t-30

Vervolgonderzoek

Wat voor dit ondezoek n de Peizermadên als
'lopkwalileii Krabbenscheer is gênoêmd, is

Soorlselijk onderzoek zou ook op êndere loca-

slechts een relatieve maal die êdêrs mogelik
gehee andeís kên zijn. Wellicht dat deze 'standaard zich zo kon opdÍingên, oÍndal het dichi
iegen hei maximum aan zit van de dichlheid
d e KrabbenscheeÍ kan bêÍeiken.

iies uitgevoerd klnnen worden. Omdai niet
iedere locatie even ovêtz ichte ijk oÍ ioêganke
lÍk ls, zou men steekproefsgewijs te weÍk kunnen gaan. Dii artikel beoogt niel le beweren
dat de genoêmde dichlhed aan laryenhuidjes
een oplimum zou ztn.
Bij de gebruikle mêthodê van lellins is het van
belang dai hêt vierkant plaatsvasl is aangebrêchl. Bovendien moet men ervooÍ waken
om ijdens het vêrwÍderen geen rozellen van
bu len het verkant daaÍ binnen in te rÍekken.
BÍ vervolgondeÍzoek moel rcken ng gehouden
worden mel soms intensieve predalie tijdens
hei uitslulpên (per localie vêrcchillend). DaaÊ

naêst kunnen weersomstand gheden, zoas
zwarc regenvai, van lnvloed zjn op hel aantal
laÍvenhuidjês dal gevonden wordt.
Ook een ondeÍzoek naaí de dichtheid van larvenhuidjes in relatie lot andêre dlchtheden van
Kfabbenscheeí zou ntercssant zijn. Dê gegevens zoals ik die zell in 2003 vezamelde leênden zich hieÍ helaas niet toe: mijn uitspraak
over het mogê ijkê aênlal larvenhuidjes per m,
beperkt zich lot de homogeen samengestelde
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Aeshna vi.idis in lhe ?eizermadèn. Brachy-

VitultrÍstudÍ l2
9/25 IJLI Ctrri'qu

t.on 8(2):2s"30.
Th safticledescribeslhe relaiion behreenwater
sold er (SÍËíotes a/oides) and án endangerêd

d€gonny Aeshna vindis in rhe Peizêrmaden.
Both species occlr in lwo dilches wilhin this
nálure €serve. In six tansects, eêch olaboul
100 mefies, the donsily oÍ wale. soldier plants
(exprêssêd as planls/Ínr) and lhe number oÍ
exuviae (exprcssed per n,) were dele.mined.
n lhe best part oí the ditchês, the denstiy oI
laryal skins wás 0.66/m2i the densily oÍ waler
sodier planls wás 55/m2. In other parts, lhê
densily of láruál skins was Lowêr, as was lhe
densily of lhe water soid er planls.

Odonara, Aêshnidae, Á€shna viridis exuviae,
densily, hábitát quality St€íotes a/otdes, Pei
ze.maden, Thê Netherlands
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