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Inleiding
In de afgelopen jaren is de vraag van overhe-

de vorige eeuw, maar wordt pas de laatste
jaren volledig toegepast. De richtlijn beoogt
het beschermen van zeldzame en kwetsbare
soorten en habitattypen in Europa. Hiertoe is
een lijst met soorten opgesteld die door de
verschillende lidstaten beschermd moeten

Gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis).
De resultaten van deze 'inhaalslag' worden
in dit artikel besproken Van de vier andere
Nederlandse soorten van de Habitatrichtlijn
(Mercuunrvaterjuffer (Coenagrion mercuriale),
Bronslibel (Oxygastra curiisii), Oostelijke witsnuitlibel (Leucorrhinia albifrons) en Sierlijke
witsnuitl ibel (Leucorrh i n i a ca ud al i s)) werd aangenomen dat ze uit Nederland zijn verdwenen.
Toch werd in de zomer van 2005 één van deze
soorten, de Oostelijke witsnuitlibel (Leucorrhinia albifrons), in Nederland teruggevonden
(De Boen & WasscHen, 2006). Omdat er tij-

worden. Voor een effectieve bescherming van
deze soorten is het nodig om goede en actuele informatie over de verspreiding te hebben.
Landelijke gegevensbestanden (bijvoorbeeld

dens de voorbereiding van de inhaalslag nog
geen Nederlandse populatie bekend was, is
er tijdens dit project geen aandacht aan deze
soort besteed.

den, natuurorganisaties en het bedrijÍsleven
naar verspreidingsgegevens van dier- en plantensoorten sterk toegenomen. Een belangrijke
reden hiervoor is de strenge controle op de
naleving van de Habitatrichtlijn. Deze Europese richtlijn bestaat al sinds de jaren '80 van

van RAVON, FLORON en de VZZ) geven
voor diverse groepen een goed beeld van de
verspreiding van deze soorten. Toch is van
veel soorten de verspreidingsinÍormatie verouderd of zijn grote delen van Nederland niet
onderzocht. In opdracht van het ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid
is door EIS-Nederland en De Vlinderstichting
in 2004 en 2005 aanvullend verspreidingsonderzoek uitgevoerd naar de in Nederland
voorkomende libellen van de Habitatrichtlijn.

Het gaat daarbij om de Noordse winterjuffer
(Sympecma paedisca), Groene glazenmaker
(Aeshna viridis\, Rivierrombout (Gomphus flavipes), Gaffellibel (Ophiogomphus cecilia) en

Veldwerk
Het veldwerk voor de inhaalslag bestond uit

het bezoeken van kilometerhokken waar

de

soorten na 1980 nog zijn waargenomen maar

recent niet meer gemeld waren. Daarnaast
is een beoerkt aantal hokken bezocht waar
gezien de aanwezige biotopen mogelijk een

van de soorten van de inhaalslag aanwezig
kon zijn. Een kilometerhok kwam in aanmerking voor een veldbezoek als voldaan werd
aan een aantal criteria (zie tabel 1). Aan de
hand van deze nieuwe gegevens wordt hieronder een overzicht van de verspreiding van
de

vijf soorten gegeven

Thbel I

(lritclia voor tc bczoel<cn l<ilontctcllrol<l<cn tijclens
(.rittritr to risit (rirl xluart's ltttítt{ tlris projtt't
Soort

cle irrhaalsl:rg.

Criteria bezochte kilometerhokken

Groene glazenmaker De soort was aangetroffen na 1980 maar niet meer na 2000
Gevlekte witsnuitlibel De soort was aangetroffen na 1980 maar niet meer na 2000, aangevuld met enkele
kilometerhokken waarvan onduidelijk is of er sprake is van een populatie.
De soort was aangetroffen na 1980 maar niet meer na 2000, aangevuld met een
Gaffellibel
aanvullende inventarisatie van een aantal kilometerhokken langs de Roer.
Rivierrombout
Bezoeken van alle 5x5 km-hokken waar de soort tot op heden niet is waargenomen,
waarbij in elk 5x5 km-hok één of enkele kilometerhokken steekproefsgewijs werden
bezocht.
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Noordse winteriuffer

-

Sympecma paedisca
Algemeen
Tot het begin van de jaren '60
van de vorige eeuw kwam de
Noordse winterjuffer verspreid
voor in het midden en noorden
van Nederland. Na een sterke
achteruitgang vanaf eind jaren
'60 was de soort begin jaren
'90 zeer zeldzaam geworden
en werd gevreesd dat de soort
uit Nederland zou verdwijnen.
In 1997 werd de soort echter
herontdekt in De Weerribben Figuur I
en in 1998 in de Kuinderplas Verspreiding varr cle Noordse rvintcrjuffer S_yttptcnn Tztrrli.rrn vanaÍ
(Gnrrrroeru & UrrHoonx, 1998). 2000.
De afgelopen jaren lijkt de Distrihution ry' Svnrpecrla paediscafurtr 2000 ontwnls

populatieomvang in De Weerribben toe te nemen en neemt
ook het aantal herfst- en wintenrvaarnemingen op heideterreinen in Drenthe en Friesland

toe (figuur 1).

Overiissel

& Flevoland

Voortplanting van de Noordse

winterjuffer is op dit moment
slechts bekend van De Weerribben (Ov.) en de Kuinderplas

(Fl.). De soort komt in

De

Weerribben verspreid door het

gehele gebied voor. In totaal
gaat het om een populatie van
minimaal enkele duizenden
individuen. De afgelopen jaren
lijkt de soort toe te nemen in
De Weerribben. Het nabij De

Weerribben gelegen gebied
De Wieden lijkt voor de sootl

te

geschikt biotoop

bevatten.

Ondanks verschillende bezoeken aan dit gebied werden er
slechts enkele exemplaren
waargenomen en kon in 2005
geen zekere voortplanting worden aangetoond.
Figuur 3

Drenthe

Verspreidirrg van dc Croene glazennraker Atslttn virilis. Stipperr: aarrgetrofferr in de periode 20(X)-2005; cirkcls: bczocht tijdens cle inhaalslag
n1aàr niet aangetroFfen; vierkant: aarrgetroffen in de pcrioclc | 980-2000.
winterjuffers Distrihution ry'Aeslrna viridis Dí,tTifàunl lttnL'ttt 2000-2005 : circlcs: t'isitul
2004 en rlLu'ing this projcct, Itut not fttund; xlunres: founl itr tlrc ptriod I 980-2000.

De afgelopen jaren zijn op
een aantal heideterreinen in
Drenthe Noordse

waargenomen.
4
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Groene glazenmaker Aeshna viridis
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Algemeen
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De verspreiding van de Groene

o

L!

glazenmaker is beperkt tot
groeiplaatsen van Krabbenscheer (figuur 2) in het westen

en noorden van Nederland.
De Groene glazenmaker komt

in

Nederland voor

in

twee

belangrijke kerngebieden: de
laagveengebieden van Utrecht

en Zuid-Holland en een band
die loopt van De Wieden, via
De Weerribben, naar Friesland
en Groningen (figuur 3)
Figuur 2
De verspreiding vau de Groene glazenrlal<er (Atslum r'Í'irlis) l<onrt overeen r)ret die van
Tlr distrilnftitnt orf Aeshna r,iridis oler'Iap.s tt,itlt tltat orf St::atiotes aloides

I(rabberrscheer.

vooral in 2005 is veldwerk uitgevoerd om te
kijken of er in deze gebieden ook voortplantingsactiviteit plaatsvindt. Dit werd bij geen
van de onderzochte gebieden waargenomen.

Met uitzondering van de Wapserveense Aa
werden er geen biotopen gevonden die zo op
het oog geschikt lijken voor Noordse winterjuffers. Maar ondanks bezoeken kon hier geen
voortplanting worden aangetoond. Gezien de
afwezigheid van voodplantingsactiviteit gaan
wij er vooralsnog vanuit dat de waarnemingen
van Noordse winterjuffers op heideterreinen in
Drenthe betrekking hebben op overwinterende
exemotaren.

Noord-Nederland
De laatste jaren zijn er in
het noorden van het land
(met name in Friesland en

Groningen) op verschillende plekken nieuwe

populaties ontdekt (figuur 4). Waarschijnlijk
hebben deze ontdekkingen te maken met een
verhoogde onderzoeksintensiteit en aandacht
voor deze soort in deze regio. De populaties
in De Wieden en De Weerribben, van oudsher
een bolwerk van de Groene glazenmaker zijn
nog steeds groot. Rond Meppel kon de soort
op een aantal locaties niet meer worden teruggevonden. Hier werden ook geen grote velden

Krabbenscheer meer aangetroffen. Tegenwoordig komt Krabbenscheer in het noorden
van het land op veel plaatsen vrij algemeen
voor. Het is daarom waarschijnlijk dat er de
komende jaren meer populaties van de Groe-

Friesland

ne glazenmaker worden ontdekt.

Op een aantal locaties in De Rottige Meenthe
zijn biotopen aanwezig die sterk lijken op de

West-Nederland

voortplantinglocaties van de Noordse wi nterjuffer in De Weerribben. Ondanks dat dit gebied
niet ver van De Weerribben ligt werden er
tijdens de voorjaarsbezoeken geen Noordse
winterjuffers aangetroffen. In augustus van
dit jaar werd echter een vers uitgeslopen
Noordse winterjuffer waargenomen op Krab-

benscheer (SÍrafioÍes aloides) waarmee de

eerste waarschijnlijke voortplanting

voor
Friesland is aangetoond (mond. med E.P. de
Boer). Ook in de Lindevallei zijn herhaaldelijk
dieren waargenomen, maar ondanks jarenlang
intensief zoeken kon daar geen voortplanting
worden vastoesteld.

Net als in het noorden loopt het verspreidings-

gebied van de Groene glazenmaker in het
westen van Nederland in een soort band. De
band start bij Kodenhoef en Nieuw Loosdrecht
en loopt grofweg via de bovenkant van de stad
Utrecht via de omgeving Woerden, Nieuwkoop
en Gouda tot aan Krimpen aan de lJssel (figuur
5). In delen van dit gebied, zoals in de omgeving van Zegveld, is Krabbenscheer algemeen
en zijn veel populaties van de Groene glazenmaker aanwezig. ln de omgeving van Gouda is
de soort in opvallend veel kilometerhokken niet
teruggevonden.
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De populatie in de Polder Stededijk (Dordtse
Biesbosch) is verdwenen. Het ging hier om

een geïsoleerde locatie op grote afstand van
andere bekende populaties. De populatie is
verdwenen als gevolg van het achteruege
blijven van beheer van de sloot met Krabben-

scheer waardoor deze is dichtgegroeid met
Rieï (Phragmrïes ausÍralls) en Liesgras (G/yceria maxima) De eigenaar wil niet meewerken aan het onderhoud, ondanks dat hiervoor
subsidies beschikbaar waren (BoESVELD & vAN
oen Neur, 2004).

Rivierrombout - Gonryhus flavipes
Algemeen

Sinds de Rivierrombout in 1996 voor het
eerst sinds meer dan negentig jaar weer in
Nederland werd waargenomen (Hnennxeru &

CRotr/ancns, 1997) heeft

de soort zich

ver-

spreid over alle grote Nederlandse rivieren.
De eerste waarnemingen uit 1996 en 1998
kwamen uit de omgeving van Nijmegen (KlrureRs & RrevrR, 1998). In 1999 werd de soort
aangetroffen langs de Nederrijn en op meerdere plekken langs de Boven Meruvede bij

Gorinchem De eerste waarnemingen van de
Maas komen uit 2000 toen zowel bij Ohe en
Laak als bij Geulle één individu werd gezien.
Ook werden er in 2000 exemplaren gevonden

langs het Hollandsch Diep ter hoogte van
Moerdijk (Boesvrlo & Vnr oen Neur, 2003)
waarmee het meest westelijke punt van de huidige verspreiding werd bereikt In 2001 zijn de
eerste waarnemingen langs de lJssel gedaan,
waardoor de soort nu in alle Nederlandse grote
rivieren aanwezig is (figuur 6). Waar de soort in
Nederland werd aangetroffen is waarschijnlijk
sterk bepaald door de onderzoeksintensiteit
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Figuur 4
Vcrslrrciding vun tlc (llocnc glazcrrnurl<cr (Anltnrr lilirlis) irr Noorrl-Ncrlcrluncl vanuf 2(XX) Stippcn: u:u1lrc(roffi'rr iu rlc pcriotlc 2(XX)-200i;cirl<cls: bczocht tijdcns tlc irrhrurlslu{ nrlur nict lurnllc(roffi'n

l)istrilttttiottlfAcshrllrr,iritlisilrtlttttottlt

J00i:

tirclts: t'isitul rluritt{ tltís projr:tt, lttrt ttot litutrl
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en geeft slechts beperkt inzicht in de volgorde
waarin Nederland gekoloniseerd is.
De habitat van de Rivierrombout bestaat voornamelijk uit brede rivieren waar de larven in

ondiepe, niet begroeide, stroomluwe delen
leven. Dit kunnen binnenbochten zijn maar
ook zandbanken achter een eiland. In het
Nederlandse riviersysteem wordt stroomluwte
meestal veroorzaakt door de aanwezigheid
van kribben. Als de kribben lang genoeg zijn
en de tussenliggende delen niet te diep en niet
met stenen verstevigd zijn, kunnen ondiepe
zandbanken ontstaan die voldoen aan de
eisen van de Rivierrombout. In Nederland valt
de verspreiding van de Rivierrombout sterk
samen met de aanwezigheid van dergelijke
tussen kribben gelegen zandstrandjes. Hier-

door is de geschiktheid van een rivier voor
de Rivierrombout redelijk goed in te schatten
op basis van een topografische kaart. Brede

rivieren met kribben en zandstranden zoals
de Waal en in mindere mate de lJssel en de
Nederrijn zijn geschikt, tenruijl de soort vrijwel
ontbreekt in rivieren zonder zandstranden
zoals de Maas (figuur 8).
Maas

&

Roer

Tot nu toe is de Rivierrombout slechts bekend
van een handvol waarnemingen langs de
Maas. In 2004 werden geen Rivierrombouten
langs de Maas aangetroffen. De omvang van
de populatie langs de Maas is klein. In grote
delen van de Limburgse Maas bestaat de
bodem van de rivier uit grind waardoor de
biotoop niet erg geschikt is. In het beneden-

stroomse deel van de Maas (grofweg vanaf
Venlo) bestaat het riviersubstraat uit zand.
De oevers zijn hier echter steil en kribben
ontbreken grotendeels waardoor er nauwelijks
ondiepe zandbanken en zandstrandies aanwezig zijn en daarmee weinig
geschikt biotoop
Langs de benedenloop van
de Roer wordt de soort sinds
2002 in lage dichtheden aangetroffen. De biotoop is hier
afwijkend van die in de rest
van Nederland, maar gezien
de vondsten van larvenhuidjes is hier wel sprake van
voortplanting.
IJssel

De eerste

waarnemingen

van de Rivierrombout bij
de lJssel komen uit 2001
(omgeving Deventer).

In

2002 en 2003 werd de soort

gevonden in de omgeving
van Dieren, Zwolle en Kampen. In 2004 werd de soort
langs de gehele lengte van
de rivier aangetroffen. Langs

de lJssel zijn in vergelijking
met bijvoorbeeld de Waal
weinig zandstrandjes aanwezig. Hierdoor is de soort
zeldzaam, ondanks dat deze

Figuur 5
Verspreiding van de Groene glazerrnral<er (Acsltrtn lirlrlis) iu West-Necler-

langs de hele rivier is aan-

land vanaf 2000. Stippen: aangetroffèn iu de periode 2000-2005; cir'l<els: bezocht tijdens de inhaalslag r.na:rr niet aangetloffen
Distril)ttiln ry' Aeshna viridis irr tht' ryastcnt ltnrt ttf tltc Nttlttrlnnds fntnt
2000 onrvnls. Dots: fourtrl in tltt ytriol 2000-200i; circlt's: lourtiotrs visittd

getrofÍen. Bovendien zijn de
aantallen per kribvak relatief
laag; doorgaans werden
slechts één of enkele huidies

duríng this project, but tot fouttd

aanoetroffen.
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Waal-Merwede
De Waal en de Merwede zijn
verreweg de belangrijkste rivie-

\

/

.'

ren voor de Rivierrombout in
Nederland. De soorl is vanaf
de Duitse grens tot de Moerdijkbruggen langs het gehele
traject en meestal in behoorlijke
aantallen aanwezig Zo werden
in 2001 gemiddeld 25 huidjes
per kilometer aangetroffen. Er

bestaan grote verschillen tussen de trajecten (Iabel 2) Zo
werden er bij de Hurwenensche

uiterwaarden 15 keer zoveel
larvenhuidjes per strekkende
kilometer aangetroffen als bij
Gouverneurspolder (KnlxunN eÍ

al

2OO3)

De meest westelijke plek waar
larvenhuidjes zijn aangetroffen
is het Hollandsch Diep bij Moer-

dijk

Hoge dichtheden worden

westelijk

tot aan de

Nieuwe

Merwede aangetroffen. Hier is
reeds sprake van een beperkte Figuur'6
getijdenwerking van de zee wat \trslrrcidin{ r,arr clc rivicrnrnrbotrr ((irrlTrltrts -flrrriltt;) Stip: lungctrolkennelijk door de Rivierrombout fcn irr rlc periotlc 2(X)0-200i: cirhcl: ontlcrz-oclrt tijtlcns clc inhuulslag
verdragen wordt.
nlt:rr nict :urngctroffi'u; r'icrl<lrnt: turngetroffcn in tlc pcriorlc l9S02(XX

)

Lel<-Nederrijn
l)istriltrrtiott ry' (ionrplrrrs f-lrrvipe s l)ots: .littrtttl in lltt ptriorl )00O-)005:
ÍoI 2002 kwamen de waarne- tírtlt';: lotttiorts t,isitt'rl rltrtirt! thís yntjtt, lttrt rtot.frtttntll t(lt!trL'\:,Í0tntl itr
mingen van de Rivierrombout tltt' ltLt iorl I 950-2(XX)
!
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Figuur

7

I)e Rivicrr-trrrrboLrt (()onylttrs-\h17,121'l) l<onrt irrrnicldcls in alle Ncclcrl:utclsc srotc livicrclr
Cirrnrphrrs ÍlaviPcs ttrtt ttrut,rttiltlts lttJitutd itt all Dtrttlt ltig rit,trs
à
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vorrr:

Thbel 2

Alntal hrricljcs per l<ikrrneter rivicr'oever vun cle Rivicl-rontbout tijclerts tlric tellirtgclr in 200 t: ccrstc rolrclc
- 2ti iuui tot 5 itrli; tNce cle rontlc - l2 tot l (r jtrli; dcrdc t-t>rrclc - 5 tot l2 aug.rstus. De clct'clc tcllirlg Yie
r1r clc tritsltrippiek van clc Rit,icrronrbout \\,ut in conrltittatie rttct cclt lalrge pelirlcle tlret veel regcll ervoor
zorgdc dat tijdcns dic roncle gccr.t lruidies u'crcletl altttgetr-oftetr.

NttttiltroJ^lttrralsitillsrl.(it>rllpl
2t) -/ulV5;

ltttrtt2-Jtily I2-16;count3 -llríg/st I2-16 Tlttthinltttttttttrtts(lit:t

n,ltich ín tontltirtutíotr ]'itlt

t

longt'r ptriod

tlttyttrkoJConpltusJluripts,

ttf rttitt rcsultul in ntt lurntl skitts-ftttnl

lste ronde
Traject
31
Klomoenwaard
Winssensche uiterwaarden 31
22
Goeverneurspolder
36
Uiterwaarden Rossum
Hurwenensche uiterwaarden 213
46
Breemwaard
28
Gamerensche waard
407
Totalen

2de ronde
4
4
1

11

40

I

4

72

3de

ronde
0
0
0
0
0
0
0
0

(m) Exuviae/km
13,5
2.580
10,6
3.300
5,2
4.100
44,9
.110
75,3
3.360
18,4
2.940
27,8
1.150
24,5
19.540

Lengte

langs de Lek en Nederrijn niet verder westelijk
dan Elst ln 2002 werd er één waarneming
gedaan bij Culemborg. Tijdens het veldwerk in
2004 werd de soort verder westelijk tot voorbij

dan langs de Waal. Dit beperkte voorkomen
kan voor een deel worden verklaard doordat
er weinig zandstrandjes aanwezig zijn. Deze
zijn bovendien vrij smal zijn en raken gemak-

Lopik aangetroffen. Toch is de soort langs de
Lek en Nederrijn beduidend minder algemeen

kelijk overspoeld.

Gaffellibel - Ophiogomphus cecilia
ln de eerste helft van de 20ste eeuw was de
Gaffellibel niet zeldzaam in de omgeving van
de Maas in Limburg. Na een afwezigheid van
enkele decennia werd in 1995 een mannetje
waargenomen bij de Geleenbeek. In het jaar
daarna werden daar één mannetje en één
vrouwtje waargenomen (NVL, 2002). Deze
waarnemingen wijzen erop dat er hier ver-

Figuur

8

l(rurrtcn van vclschillcnclc Neclcrlanclse riviercrr: e) llsscl; b) J\laas: c) Neclerrijn en ci) Waal llet versclril
'lfrpografischc
tusserr riyicrcn cn dc uun- of ativczigheicl vurr kribbcn crr zatrclstratrdjes is goed te ziclr Brotr:
Dienst. Erlntetr.

Muysoflif|i,rtntDutchrirt'rs:n)I|ssd;ls),\Itttts:
u' iltst'ttct ttJ' grLtytrts ntul satdltnttks.
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moedelijk een kortstondige populatie aanwezig was. Sindsdien is de soort hier niet meer
waargenomen ondanks herhaaldelijk zoeken
In 2000 werd een populatie van de Gaffellibel
in de Roer ontdekt (Íiguur 9). Deze populatie
is sindsdien uitgebreid onderzocht door Rob
Geraeds en Victor van Schaik (Genneos &
HeRvnrs, 2000; vnru Sctrnrx & Genneos, 2001;
GeRneos & vnru Scrnrr, 2005) ln 2002 en 2003
hebben zij in totaal 105 larvenhuidjes van de
Gaffellibel verzameld tussen Herkenbosch en

Roermond. De hoogste dichtheden werden
aangetroffen in het stroomafi/vaartse deel tussen Lerop en Roermond De aantallen huidjes
maken duidelijk dat de populatie in de Roer
een redelijke omvang heeft en er zijn geen
redenen om te geloven dat deze populatie op
korte termijn zal verdwijnen.
De oevers van de Maas zijn in 2004 onderzocht oo het voorkomen van de Rivierrombout.
Hierbij zijn geen Gaffellibellen aangetroffen en
er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de
soort langs de Maas voorkomt.

Gevlekte witsnuitlibel - Leucon;hinia
pector4lis
Algemeen

De grootste en belangrijkste Nederlandse
populaties van de Gevlekte witsnuitlibel bevinden zich in laagveenmoerassen Buiten deze
gebieden wordt de soort aangetroffen op de
hoge zandgronden en in de duinen (figuur 10).
Het is opvallend dat de soort na 2000 in de
helft van de kilometerhokken slechts één keer
is aangetroffen (figuur 11). Dit wijst erop dat
veel waarnemingen waarschijnlijk betrekking
hebben op zwervende exemplaren.
Laagveen moeras sen

De belangrijkste bolwerken van de Gevlekte
witsnuitlibel bevinden zich in de laagveenmoerassen in noordwestOverijssel (De Wieden en
De Weerribben); een kleine populatie bevindt
zich rond Loosdrecht (Het Hol).
ln de Vechtplassen is de soorl zeer zeldzaam
en wordt tegenwoordig nog uitsluitend waargenomen in het natuurgebied Het Hol. Hoewel

de soort hier vrijwel jaarlijks wordt gemeld,
gaat het om een zeer kleine populatie In de
Molenpolder werden in 1992 twee mannetjes
aangetroffen. Sindsdien is de soort hier niet
meer gevonden

Hogcrc zandgronden

De Gevlekte witsnuitlibel wordt jaarlijks op
meerdere plekken op de hogere zandgronden waargenomen. Toch is er vrijwel nergens

sprake van een vaste en stabiele populatie.
De enige uitzondering hierop vormt het Lonnekermeer bij Hengelo (figuur 12) Waar jaarlijks

grote aantallen worden waargenomen,

met

uitschieters tot 150 exemplaren. Deze grote,
gegraven plas heeft een laagveenachtige

vegetatie en doet daardoor denken aan de
biotopen van de Gevlekte witsnuitlibel in de
laagveen moerassen

Andere waarnemingen worden doorgaans
gedaan bij vennen en hebben betrekking op
één of enkele exemplaren Slechts zelden
Figuur 9
\trsprcitlinu vurr de Claffcllibcl (O//rirgrrrlylttrs ttti-

wordt de soort gedurende enkele opeenvolgende jaren bij een ven gezien. Van veel

/irr) r'urlrf 2(X)() Stippcn: aarrgctroffcn irr tlc perioclc
2(XX)-2(X)51 cirl<cls: Lrczocht tijtlcns tlc irrhallslag
nlutr rtiet :urrrtct roffèn

waarnemingen is niet duidelijk of het om kleine
populaties gaat of om zweryers. Hierdoor is
ook onduidelijk welk type biotoop de Gevlekte

l)istt ilttttitttt ry' Ophiogonrplrtrs eccilia .front 200o
0rttt,urrls l)ots:.fortrtrl irt tlu' ptriorl 2O00-2O0j: tírtlcs:
rísitul tltrritt! this yrojrtt, htrt uot.lrtrutrl

witsnuitlibel op de zandgronden prefereert.
Gezien het voorkomen in laagveenmoerassen en bij het Lonnekermeer wordt veronder-
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lJraclttttrotr 9 ( 200(t )

steld dat de soort het meest succesvol
zal zijn bij matig voedselrijke wateren
met uitgebreide verlandingsvegetaties.

Zwervers worden vaak

bij

vennen

gezien met uitgebreide verlandingsvegetaties, maar duiken eveneens op
bij zure pitrusvennen. De vennen ten
zuiden van Eindhoven zijn een voor-

beeld van een regio waar de status
nog steeds onduidelijk is. Zeker in de
laatste tien jaar zijn veel van deze vennen vrijwel jaarlijks in de goede periode
bezocht. Vanaf 1990 zijn er naast vijf

-

.

a

OOo

+_-- ''.,,

onbevestigde waarnemingen zeven
waarnemingen van

3. .
ao.
al

a

a

--a
-=a

a

-f

in totaal dertien

O

exemplaren op vijf verschillende locaties. Het aantal waarnemingen maakt
duidelijk dat er in het gebied sprake
moet zijn van voortplanting. Toch is de
soort bij geen van de vennen meerdere

jaren achter elkaar aangetroífen Vier

aa

dagen veldwerk in 2004 resulteerde in
de waarneming van slechts één enkel

oc

mannetje zonder.

De zandgronden bieden tegenwoordig
slechts een marginaal biotoop voor de
Gevlekte witsnuitlibel gezien

de

lage

aantallen en het onbestendige karakter
van de pooulaties hier. Het Lonneker- Figurrr I0
meer vormt hierop de enige positieve \ersprcidinv (ir'r'lelitc rritsnrritlrbcl (L('rtt0trltini(t llt'(|irttIi\)

StiPgrcn: xrnge lrolie n in tlc Ie r iotlc 20(X)-2(X)j; cirlicls:
bczochl tijtlcns tlt'irrllurlsllrt rrlurr rriet l:rngctroflcn; r'it'rlilrnt
Duincr-t
ruurtrctroifcn irt tlt' pcliotlc I9S0-2(X)o
De afgelopen decennia is de Gevlekte l)itttiltutírtt rr/ Lerrcorrhiniu pectolrli\ l)tt;: lirtrtrtl itt tltt ltttí,ttl
witsnuitlibel slechts zelden in het duin- 2O0O-2OOj: LirLlLs t'isittrl rltuitty tltís ltntjtLt, ltut ttrtt fittttttl trltrtr'

uitzondering.

gebied waargenomen. Vrijwel aile waar- n's ftttttttl Itt tltt ltttirtl

nemingen hadden betrekking op een
enkel, zwervend individu. De enige recente

locatie met een populatie is de ijsbaan bij Castricum waar de soort in de periode 1998-2003
jaarlijks is waargenomen met een maximum
van acht mannetjes en één tandem in 2000.

Hoe nu verder?
Door de inhaalslag beschikken we nu over
goede en actuele informatie over het voorkomen van de libellen van de Habitatrichtlijn.
Deze informatie wordt gebruikt bij soortbe-

19SO-2O(X)

30
c

25

o
x20,

-G t5
5

I
1

2-5

5-10
Aantal waarnemrngen

I
>10

beslissingen in het voordeel van de soofien
uitpakken Wel maakt het dat hun aanwezig-

Figutrr I I
,\:tntltl rrlLlrrrtcrlirtuclt vlrrr tlc (ievlcl<tc rvilsrrrritlil)el (1,('//(ir/,/,l,lld l\lt0tttli\) irr tlt'l<nr-lrol<.licrr rvllrr tlc
s()ort l\ \\'ltiil gc|l()r))er)
,\'tuttlut rtf t1'à)r'tl\ oÍ LcrrtorrltirrilL Icctolrlis itt srltttlt'

heid wordt meegewogen in de beoordeling van

kilontt'ttt'

schermingsplannen en bij de ruimtelijke inrichting van Nederland. Dit betekent niet dat alle

1r

irlr rr'irr'n' tlrL' \ltt'( it:\ i\ frund
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n

een ingreep, bijvoorbeeld of de aanleg van een

frtrt1t I)otut'ntatt

weg door mag gaan. Behalve informatie over

Dc Vlindcrsticlttirtg

aanwezigheid van een soort is informatie over

Po:tlttts

506

6700 AAI l\hgotirtrctt

de afwezigheid ook van belang. Daarom is
er sinds 2004 gestart met het verzamelen
van nul-waarnemingen (Bouwvnr & Knrxvnr,
2004). De behoefte aan informatie over de

jt t y boutvtt tt tt@ rl i ttrlrrst it ltting. tt I
Vittcutt IQtlknttrt

verspreiding van deze soorten zal de komende jaren onverminderd groot blijven Het blijft
daarom van belang om doorlopend informatie
over deze soorten te blijven verzamelen.
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De in dit artikel gepresenteerde informatie
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De Friese libellenwerkgroep 'De Hynstebiter'
en de libellenwerkgroep Drenthe hebben hulp
geboden bij het zoeken naar voortplantings-
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Summary
Bouwuan, J:H. & V.J. K,N-xnaan, 2006. Status
of the Odonata of the Habitat Directive in
The Netherlands. Brachytron 9(1&2): 3-13.
ln 2004 special attention was given to the distribution of five species of Odonata - Sympecma
paedisca, Aeshna viridis, Ophiogomphus
cecilia, Leucorrhinia pectoralis and Gomphus
flavipes - present on the Habitat Directive of
the EU. Of the Íirst four species all square kilometres where the soecies was found between
1980-2000 but not after 2000 were revisited
For Gomphus flavipes a search was conducted
in each 5 km squares in the flood plains. The
work resulted in uo to date information on the
distribution of the species.
Sympecma paedisca -The reproduction takes
place in the Weerribben and Kuinderplas In the
provinces of Friesland and Drenthe individuals
are seen at many different sites each autumn

but until now no successful reoroduction is
oroven.
Aeshna vrndls -The distribution of this dragonfly
overlaps with that of Water soldier (SÍratioÍes
a/oldes). In The Netherlands there are two coreareas where large stands of this plant occur and
where A. vlddls is found: in the western en northern part of the country. A. viridis disappeared
from a few localities, but it was discovered at
several new localities. The overall imoression is
that the species is stable.
Gomphus flavipes - After an absence of more
than 90 years the species was rediscovered

in 1996. Since then the species colonised

all

larger rivers in the Netherlands. lt is especially
common along the Waal and Menitrede and less
so along the Lek and Nederrijn. Prior to 2004

the species was known from a few records
along the lJssel. During Íieldwork in 2004 it was

shown that it is present along the full length of
the lJssel though in low numbers. The species
is largely absent from the river the Maas. This
river lacks the groynes and the adjacent sandbanks which are deposited behind the groynes
and which probably form the larval habitat in
other rivers. Remarkable a small population is
present along the Roer, a small river, which runs
into the Maas.
Ophiogomphus cecilia The only reproduc-

-

tion site in The Netherlands is the river Roer.
ln 2002 and 2003 in total 105 exuviae were
found making clear that this population is well
established. Searches along the Geleenbeek,
where the species was seen in 1995 and 1996
were not succesfull.
Leucorrhinia pectoralis - This species is rare in
most of Europe but relatively common in parts
of The Netherlands. Large populations occur in
the lowland oeat marshes of De Weerribben
and De Wieden and the Lonnekermeer (all in
the province of Overijssel). A small population

is found in de lowland peat marshes in

the

province of Utrecht and Noord-Holland (nature
reserve Het Hol). Apart from these populations
the soecies is found at several localities in the
east and south of the Netherlands and at one
locality in the dunes However, none of these
localities seem to hold stable populations.

I(e).words
Habitat Directive, Odonata, The Netherlands,
status, distribution, Sympecma paedisca, Gomphus flavipes, Ophiogomphus cecilia, Aeshna
viridis, Leucorrhinia pectoralis, Leucorrhinia
albifrons.
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