Oosteliike witsnuitlibel (Leucowhinia
albifrons) herontdekt in Nederland
E.P. de Boer

& M.T. Wasscher

Inleiding

lJstijd. In geheel West- en Midden-Europa is
deze witsnuitlibel de laatste tientallen jaren

(Leuconhinia albifrons, BunuersreR, 1839) in

een populatie in Friesland is daarom des te

de zomer van 2005 opnieuw in Nederland
aangetroffen. Deze witsnuitlibel is altijd een

verrassenoer.

Na tientallen jaren ogenschijnlijk afwezig te
zijn geweest, werd de Oostelijke witsnuitlibel

zeer zeldzame verschijning geweest in Nederland. De soort werd voor het laatst gezien bij
Appelscha in 1994 en werd sindsdien in ons
land als verdwenen beschouwd (NVL, 2002).
De Oostelijke witsnuitlibel komt voor van West-

Siberië tot in Midden-Europa (inclusieÍ grote
delen van Scandinavië) en bereikt in Nederland en Frankrijk de uiterste westgrens van
haar verspreidingsgebied. De West-Europese
populaties liggen sterk geïsoleerd en betreffen
waarschijnlijk relicten van westelijke uitlopers
van het verspreidingsgebied na de laatste

Figuur

sterk achteruitgegaan. De vondst in 2005 van

De ontdeldcing
Een NJNJibellenexcursie onder leiding van
Maarten Schrama bezocht op 26 juni 2005
de Dellebuursterheide nabij Oldeberkoop in
Zuidoost-Friesland. Aan het eind van de middag werd Maarten door één van de excursiedeelnemers attent gemaakt op een "wel heel
kleine oeverlibel met een witte punt aan het
achterlijf'. Maarten zag meteen de waarde

van deze opmerking in en trof ter plekke
twee vechtende mannetjes van de Oostelijke

l.

Mannetje Oostelijke rvitsnuitlibel (Leuconltinia albif'ons) van de Dellebuursterheide.
Mnlr Leucorrhinia albifrons of the Dellebutu'sterheide, Fricsland.
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witsnuitlibel aan. Eén mannetje werd gevangen, gefotografeerd en weer vrij gelaten. Op
die middag werden ongeveer vijf mannetjes
gezien. Op 29 juni 2005 bezochten de auteurs
de locatie opnieuw. Om 11:00 uur ochtends

werden twee mannetjes zittend

op

een

zandpad gezien. Hoewel hier eerder territoriale mannetjes werden gezien leek de biotoop
ongeschikt voor een populatie. Tot onze grote
vreugde werden echter enige uren later bij een
ven in de directe omgeving twee mannetjes en
een larvenhuidje aangetroffen. De daarop volgende dagen bleek dit inderdaad de voortplantingslocatie te zijn. Tot en met 12 juli werden
hier vrijwel dagelijks Oostelijke witsnuitlibellen
waargenomen. Er werden eiafzettende vrouwtjes, tandems en territoriale mannetjes gezien.
Het maximumaantal op een dag bedroeg tien
ndividuen Gezien de aangetroffen aantallen,

de voortplantingsactiviteiten en de

vondst

van een larvenhuidje staat vast dat de Oostelke witsnuitlibel zich op deze plek met succes
reeft voodgeplant
Later werden ook buiten de voortplantingslocatie enkele dieren aangetroffen (tot op een

afstand van drie kilometer). Bij een ven dat
grote overeenkomsten vertoont met de voortplantingslocatie op de Dellebuursterheide
werden twee mannetjes aangetroffen (wrn. F.
Koopman & E.P. de Boer). Het is daarom niet
uitgesloten dat de Oostelijke witsnuitlibel op
meer locaties in Zuidoost-Friesland tot voortplanting komt.

Status in West-Europa
De herontdekking van de Oostelijke witsnuitlibel in Nederland is om verschillende redenen
bijzonder. Ten eerste werd de soort meer dan
tien jaar niet in Nederland waargenomen, voor
het laatst op 21 mei 1994. Interessant aan deze

waarneming is dat die op een tiental kilometers
afstand van de nieuwe vindplaats is gedaan op

het Aekingerzand bij Appelscha (wrn. G. De
Knijf). Voor 1994 werd de soort slechts negen
keer in Nederland waargenomen (NVL, 2002),
maar niet in Friesland of Drenthe.
Ten tweede is de huidige vindplaats de enige
recente in het laagland van Noordwest-Europa De dichtstbijzijnde vindplaatsen liggen op
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Figuur 3.
Vror tle excuÍsie

uaar- de Oostelijl<e s'itsnuitlibel \\'as veel belangstcllinr
hlnrty ptoplL'ioinatl tlttJitld trip to tltt sitr tt,ith Letrcorrlriui:r albifrons.

enkele honderden kilometers afstand. Vanaf
de Nederlandse grens gerekend bevinden
deze plekken zich op 375 km naar het zuidoosten (de vondst op 19 juni 2001 bij Remptendorf
in Thtiringen, Duitsland; Prrzolo, 2002), 425

km naar het zuiden in de Franse Jura onder
Besangon (schr.med. J.-P. Boudot) en 450 km
naar het noordoosten ('l à 2 individuen in 1998

in

Noord-Jutland, Denemarken, PeoeRseru,
1999). De afstand tot de huidige vindplaats
is voor deze drie locaties respectievelijk 475,
750 en 550 km. Alle recente vondsten van de
soort in Frankrijk komen uit de zuidwesthoek
(bij Bordeaux; bijv. Ruooex, 1998) en de Jura
(Bouoor, 2005; DEunv, 2005). Waarnemingen
in het departement Indre-et-Loire bij Mézieresen-Brenne in de omgeving van Cháteauroux,
in Midden-Frankrijk (Dovvnrcer, 1984) waren

In Duitsland zijn recente
tot vier deelstaten in de (zuid)oostelijke helft van het
slechts eenmalig.

waarnemingen vooral beperkt

land (Jódicke, schr.med; Er-lwnrucrn, 2005).
In Brandenburg heeft de soorl enkele vaste
populaties (Ellwnncrn, 2005). In Beieren is
de soort recent op zes plaatsen aangetroffen,
waarvan op drie locaties met zekere populaties
(BunencH, 2003). In Saksen is de Oostelijke
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witsnuitlibel zeer zeldzaam (RvcHrn & BuczvttsKr, 2003) en verder is de soort pas onlangs
voor het eerst aangetroffen in Thuringen (Perzoto,2002). In Denemarken gold de soort als
verdwenen, maar werd deze in 1998 na 40 jaar
herontdekt in Noord-Jutland (Proensen, 1999).
In België, Luxemburg en Groot-Brittannië is de
soort nooit waargenomen.

Ten derde staat de Oostelijke witsnuitlibel in
Europa in de hoogste categorie van de lijst
van beschermde diersoorten, de Habitatricht
lijn van de Europese Unie. Uit het hiervoor
geschetste beeld blijkt dat de soort in WestEuropa uiterst zeldzaam is (vergelijk ScHonn,
'l 996) In Oost-Europa (zoals in Noord-Polen:
RerruHnnor, 1998) en Zuid-Zweden (Oland: De
Boen eÍ a/., in prep.) is de soort overigens minder zeldzaam en komt plaatselijk wel in grotere
aantallen voor.
Tot slot is het feit dat er op éen dag maximaal
tien individuen zijn gezien uniek. In Nederland
was er alle keren dat de soort waargenomen
werd sprake van 1 à 2 individuen. Dit komt
overeen met de meeste andere West-Europese vindplaatsen; locaties waar grotere aantallen worden gezien zijn zeer schaars.
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De Oostelijke witsnuitlibel staat bekend als een

De oevervegetatie bestaat uit een smalle zone

zeer kritische libellensoort van ongestoorde,
zwak gebufferde, mesotrofe bosvennen met
een goed ontwikkelde water- en oevervegeratie (ScHonn, 1990). Dit type vennen vormt
een ideale leefomgeving voor veel libellen en
rerbergt dikwijls een zeer sooftenrijke libelengemeenschap. Ooit waren dit sood venren ook in Nederland te vinden, zoals de

van Waterveenmos (Sphagnum cuspidatum),

de zandbodem is plaatselijk goed zichtbaar.

Oistenivijkse Vennen, waar in 20e eeuw nog 49

$

,bellensoorten voorkwamen. Sinds de jaren
60 zijn mesotrofe vennen door vervuiling, verzuring, verdroging en versnippering dermate
r kwaliteit achteruitgegaan dat ze ongeschikt
ziln geworden voor de meeste kritische libelensoorten. Vrijwel in dezelÍde periode is ook
Je Sierlijke witsnuitlibel (Leucorrhinia caudalis)
CttnRperrreR, 1840) uit ons land verdwenen.
3eide soorten zijn sterk verurrrant en vertonen
lrote overeenkomsten qua uiterlijk, levens,vijze en verspreiding.
-let Friese ven (figuur 4) waar de Oostelijke
,vitsnuitlibel zich voortplant is redelijk groot
t ha), ondiep (max. 1 m) en omringd door
dop)heidevegetatie afgewisseld met open

Gewone waterbies (Eleocharis palustris),
Veelstengelige waterbies (E. multicaulis), Snavelzegge (Carex rostrata), Witte snavelbies
(Rhynchospora alba), Pijpenstrootje (Molinia
caerulea) en Pitrus (Juncus erïusus). In het
water is een rijke ondergedoken vegetatie van
Waterveenmos aanwezig (tabel 1).
Het ven bevatte in de jaren '80 een dikke
baggerlaag en was daardoor geëutrofieerd
geraakt. Bovendien zeeg het water weg naar
een naastgelegen landbouwsloot, waardoor
het terrein een instabiele waterstand kende.
De begroeiingen van Pitrus en Grote lisdodde
(Typha latifolia) in het ven duidden op deze
milieuverstoringen. Om die reden is het ven
eind jaren '80 door lt Fryske Gea (de provinciale vereniging voor natuurbescherming

in

Friesland) rigoureus geschoond en werden
delen van de aangrenzende vergraste heidevegetatie geplagd. Tevens werden, om de
wegzijging tegen te gaan, een grondwaterkering aangebracht en een sloot gedempt
(archiefgegevens FG).
I

lennenbos (Íiguur 2). Het water is helder en
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Figuur 4
Het voor-tplarrtingstater clp de Dellebuursterheide
Tltc reproductíon slfe olf Leucorrhinia albifrons nt tha Dellebuilrsterhcidt, Fríeslnnd, The Netlrrltutls
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Van de oostelijke oeverzone van het ven zljn
vegetatieopnamen beschikbaar uit 'l 997 en
2005 (tabel 1). De verschillen tussen de beide
jaren lijken gering. Toch vertoonde de noordoostoever in 1997 een wezenlijk ander aanzicht dan in 2005. Destijds was de oever zandig en was er een hoge bedekking aanwezig
van Kleine zonnedauw (Drosera intermedia)

en Fioringras (Ágrosfis stolonifera). Uit een
vergelijking van de opnamen kan afgeleid worden dat het ven zich langzaam herstelt. Grasachtige helofyten als Snavelzegge en Veenpluis hebben zich gevestigd en de bedekking
van Waterveenmos maar ook Pijpenstrootje
is toegenomen. Tegelijkertijd heeft de storingsindicator Pitrus zich niet verder uitgebreid en is
Fioringras zelfs geheel verdwenen. Onderzoek

naar de waterkwaliteit zal moeten uitwijzen in
hoeverre dit ven zeer zwak gebufferd wordt
door een lichte aanvoer van orondwater uit
een lokaal systeem

ln Zweden lijkt de soort gebonden te zijn aan
mesotroÍe wateren in ongestoorde bossen
(SnHrrru, 1999). Op Óland (Zweden) werd de
sooft verspreid over het hele eiland aangetrof-

fen in diverse, matig voedselrijke, wateren
met een goed ontwikkelde watervegetatie
en een verlandingszone van Waterdrieblad
(Menyanthes trifoliata), Holpijp (Equisetum
fluviatile) en diverse biezen- en zeggensoorten De soort plantte zich hier zowel in kleine,
ondiepe bosvennen voort alsook in kunstmatig
gegraven visvijvers (De Boen eÍ a/., in prep )

Discussie
Centrale vraag is waar de Oostelijke witsnuitlibellen vandaan komen. De laatste jaren
wordt er steeds beter gekeken naar libellen in
Friesland. De Dellebuursterheide is de afgelopen tien jaar regelmatig door verschillende
libellenkenners bezocht (o.a. Gnrrrrorru & Urr-HooRN, 1997 en 1998; De Boen, in prep.). Hoe
heeft de Oostelijke witsnuitlibel zich aan deze
aandacht weten te onttrekken? Het gedrag op
de Friese vindplaats was vrij onopvallend; de
mannetjes vlogen gedurende korte tijd laag
boven het open water om daarna weer snel in
de boomtoppen te verdwijnen. Indien bekend
met de soort kan deze echter met een veÍrekijker redelijk gemakkelijk worden herkend.

Tabcl I

uit 1997 en 2(X)> r'un Irct vcrr op cle L)ellclruurstcr'hciclc, r,olgens de urethoclicl<
Brlrrrt-Blentluct. Cleqevens: Uilhrorn, 1997 cn l(etcluar, 2(X)5
l4'g'ttttiott rtlt'rtts lront 1997 ttttrl 2005 (vtfu llnttt-lllunqtut)fi'ttn tltt hrulittt lonrlítt,

Vcgctatict>pnarnctr

ondtepe oever
droge randzone dÍooggevallen oever
datum
29 juni 1997 3 juli 2005
29 juni 1997 3 juli 2005
29 juni 1997
opnemer
HMG UilhooÍn R Ketelaar HMG Uilhoorn R Ketelaar HMG Uilhoorn
grootte (m)
5x5
8x1
3x3
8x3
2x3
waterdiepte(cm
x
0-20
x
x
x
totale bedekking (%)
55
x
65
x
70
bedekking moslaag (%)
60
x
0
x
30
bedekking kruidlaag (%)
30
x
65
x
40
'1
bedekking boomlaag (%)
0
x
x
0
'1
bedekking struiklaag (%)
0
x
x
0
soonen
Wateryeenmos
Knolrus
Pitrus
Fioringras
Pijpenstrootje
Veenpluis
Gewone waterbies
Veelstengelige waterbies
Witte snavelbies
Bruine snavelbies
Blauwe zegge

4
2a

5

3
+

Í

+
+

r

I

drepe oever
3 luli 2005
R Ketelaar
8x1

20-60
x
X
X

x

2m
I

1b

+

2b
2m

2a

+

2m
+

I

1b

I
Kleine zonnedauw
Gewone dophei
Struikhei
Kraaiheide
Vuilboom
Lijsterbes
Grove den
Ruwe beÍk
Zachte berk

totaal aantal

t8

soorten

2b
2b

f

+Í
+
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Rhynchospora alba
Rhynchospora fusca
Carex panicea
Carex rostrala
Drosera intermedia

Pnus sy/vestrÈ
Belula pendula
Betula pubescens

+

6

Eleocharis paluslis
Eleocharismulticaulis

Erica lelralix

+

I

Juncus effusus

Calluna vulgaris
Empetrum nigrum
Rhamnus frangula
Sorbus aucuparia

+

7

Sphagnum cuspidatum
Juncus bulbosus
Agrostis slolonifera
Molinia caerulea
Eriophorum vaginalum

2a
2m

r,,urr

13

5

op te houden in hoge struiken en
boomtoppen, direct grenzend aan

het voortplantingswater. De mannetjes werden vaak maar kort bij
het water gezien, veelal in de vroege namiddag. Gericht zoeken, van
begin juni tot halÍ juli, op geschikte
bosvennen in Drenthe, Overijssel,
Gelderland en Brabant naar kleine,
donker ogende witsnuitlibellen met
witte achterlijfsaanhangselen lijkt
zeker de moeite waard!

Danlcwoord
Met grote dank aan Maarten
Schrama voor zijn oplettendheid

Figuur 5
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Soortgericht onderzoek
r 2006 heeft nader onderzoek plaatsgevonden
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Summary
& M.T. Wasscren, 2006. Rediscovery of Leucorrhinia albifrons in The Netherfands. Brachytron 9 (1&21: 14-20.
BoER, E.P. de

In late June 2005, several specimens of
Leucorrhinia albifrons were seen on the
Dellebuursterheide, a nature reserve in the
province of Friesland, The Netherlands. This
rare species was thought to be extinct in the
Netherlands The last record dates from '1994,

also in Friesland In the days Íollowing the
rediscovery a suitable reproduction site was
found where the species was seen regularly
until July 12, with a maximum number oÍ ten
individuals on a single day. In addition to the
sighting of several ovipositing females, a larval
skin was found, thus proving successful reproduction at this site.
The habitat of the reoroduction site consists
of a shallow oligomesotrophic lake of 200x100
meter in a lightly wooded heath landscape
Except for a submerged blanket of peat moss
(Sphagnum sp.) the vegetation is rather poor
in species and indicates moderately acid circumstances Before the nineties, this site was
completely cleared of overgrown vegetation
and the enriched soil was removed by the local

conservation body within the framework of a
recovery program. lt is therefore likely that L.
albifrons has not colonised the lake until after
1990. since the habitat orevious to the underta-

ken recovery measurements, is considered to
have been unsuitable for the species. Therefore, the origin of this population still remains
unclear In 2006 further investigation will take
place to discover possible other reproduction

sites, and

to

provide

a

species protection

program.

Bilthoven

Scsonn, lV , 1996 Odonata In: Hrlsorncer P J
Wrrrrl,rsr L, SpercHr MCD (coord)Background

.

information on invertebrates of the Habitats Directive and the Bern Convention - Conseil de I'Europe,
Nature & environnement, 80, part
nata. Orthootera and Arachnida

20

ll

I(er,rvords
Odónata, Leucorrhinia albifrons, The Netherlands, Friesland, Dellebuursterheide, rediscoverv, Habitat Directive.

Mantodea, Odo-

Bnrclt)ttrotr 9 (2006)

