Zuidelijke glazenmaker Aeshna ffinis
Verspreiding en trend
Tot 1995 was de Zuidelilke

glazenrnaker
bekend van drie waarnemingen, waarvan de
laatste ut 1994 betrekking had op een man

netje gevonden bj B en ede n-Leeuwen. In
1995 was er sprake van een invasie waarbij
de soort versprerd over 1el zJoeljle dee
van de Nederlandse duin- en zandgronden

werd waargenomen. S ndsdien wordt de soort
jaarlijks waargenomen en s de soort bekend
van alle provncies. ln vee gevallen gaat het
om slechts enke e individuen en vermoedelijk

hebben deze vaak betrekk ng op zwervers.
Toch vindt er verspreid over Nederland waarschijnlijk ook voortplanting plaats. De beste
aanwijzingen daarvan komen van Voofne
waar de soort vrilwel laari ls wofol gezten er
waar eiafzet is waargenomen en van de Doort

in N.4idden-L mburg. In het iaatstgenoemde
gebled werd in 2005 het eerste arvenhuidje
voor Nederland gevonden (WASScHER, 2005)
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Iliotoop
Het overgrote deel van de waarnemingen komt
uit de du nen of van de hoge zandgronden. De

soort wordt vooral aangetroÍfen bij ondlepe
plassen en vennen. Waafschijnlijk moet het
water in de zomer redeljk warm worden, zonder dat er sprake is van gehee droogvallen.
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waafdoor we nu een lleter beeld hebben van
dF viegtijd va1 de/p soorl. De eerste ',!aa..
nemingen komen uit juni maar het overgrote
deel van de waarnemingen starrmen uit juli en
augustus. De soort is daarmee enke e weken
vroeger dan de Paardenb jter (A. mixta).
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Blauwe glazenmaker Aeshna claneíí
Verspreiding en trend
Op de hoge zandgronden is de Blauwe glazenmaker wijd verspreid en vrijwel overal aan
te treffen. De soort bewoont vooral stilstaande
wateren en Iarven kunnen vooral in bosplasjes
zeer talrijk zijn. In de lager gelegen delen van
Nederland is de soort zeldzamer en ontbreekt
vaak in open gebieden. In dit deel van Nederland kan de Blauwe glazenmaker worden aangetroffen in onder andere parken, tuinvijvefs
en bossen in de binnenduinrand. In het rivierengebied is de soort vrij schaars ondanks dat
er veel geschikt biotoop aanwezig lijkt te zjn.
N,4ogelijk houdt de soort niet van de overstromingen die hier in het winterhalfjaar optreden.
Ef lijkt geen sprake te zijn van een voor- of
achteruitgang. Na 1997 is de Blauwe glazenmaker niet waargenomen op Texel. Opvallend
genoeg zijn er nog steedS geen waarnemingen
gemeld van Ameland.
Verspreiding 1990 1997 (cirkel), l99S-200; (srip).
1()90 1t)97 (tinL), 1993 2007 (lot).
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Bruine glazenmaker Aeshna grandis
Verspreiding en trend
De Bruine glazenmaker is algemeen in het
noorden en midden van Nederland. De soort
is in West-Nederland zeer schaars. ln ZuidNederland is de soort eveneens schaars en
daar lijkt na 1997 sprake te zijn van een achteruitgang. De soort komt vooral voor in l\,4idden- en Noord-Europa en bereikt in Nederland
haar zuidgrens. Zowel in de Flevopolder als
ten westen en noorden van Amsterdam zijn er
relatief veel recente waarnemingen. N,4ogelijk

ligi dit aan een toegenomen inventarisatieinspanning, maar alternatieve verklaringen
zrjn de verzoeting van het water in delen van

Noord-Holland en de toename van geschikt
habitat in de Flevopolder.

Versprcicling 1990-1997 (cirkel), l99B-2007 (srip).
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Vroege glazenmaker Aeshna

isoceles

Verspreiding en trend
Eind vorige eeuw kwam de Vroege glazenmaker vrij algemeen voor in de laagveenmoerassen van het UtrechtHollandse plassengebled
en de kop van Overijssel en Friesland, daarbulten was de soort vrij schaars. In de afgelopen tien jaar is de soort sterk toegenomen. De
Vroege glazenmakef s tegenwoordig redelijk
wijd verspreid n grote delen van laag Nederland en komt nu ook buiten de grote laagveenmoerassen veel voor. Nadat in 1998 voor het
eerst voortplanting in de duinen wefd aangetoond heeft de soort zich op meerdere plekken in de duinen van Noord en Zuid-Holland
gevestrgcl. De eerste waarnerr ngen Lil de F'evopolder komen uit de jaren '90, tegenwoordig
ls de soort daar vrij algemeen. Op de hoge

zandgronden was de Vroege glazenmaker in
de jarel 90 groterdeels beperlt tot de omgeving van Budel Dorple n, de omgevlng van Nijmegen en de omgeving van het Lonnekermeer

(Twerte). Bi, de twee eerstgenoe'nde geb,eden lijkt de soort de afgelopen jaren ook te zlin
toegenomen. Aansluitend op de toename in de
kop van Overjssel en Frlesland ls ef ook een
toename van het aantal waarnemingen op de
zandgronden van Drenthe en Frlesland. Deels
zal het hierblj gaan om zwervers, maar brl een
aantal vennen is voortplanting aangetoond
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Biotoop
ln de atlas van de Nederlandse libellen wordt
de biotoop ornschreven als "verlandingszones

van (maig) voedselrijke wateren in

laag-

veenrnoerassen met een redelijke tot goede
waterkwaliteit". Daarnaast staat vermeld: "de
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sool ko'nl ook voo'bij 'nesol'oÍe veTen.
"nddr is daar sterl achleru,rgegaan . Deze
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biotoopbeschrijving klopt grotendeels nog. Wel
heeft de Vroege glazenmaker ook biotopen
weten te koloniseren die voorheen ongeschikt
waren. Zo ls de soort nu ook te vinden bil veel
stadspafken, en duinplassen. Het gaat hierbij
altjd om plekken met utgebreide watervege-
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tatie rnet vaak zones met Riet (Phragmlies
ausfralls) of lisdodde (Iypha sp.). De soort lijkt
in toenemende mate ook weer voor te komen
b j vennen. Behalve van de klimaatveranderng
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Venglazenm aker Ae shn a j unce a
Verspreiding en trend
Ondanks een toename van het aantal vindplaatsen is het verspreidingspatroon van de

Venglazen'nake' min oÍ meer geljk gebre
ven. De soort s vrijwel geheel beperkt tot de
hogere zandgronden van Noord-, Oost- en
Zuid-Nederland. Op de zandgronden in Oost
Friesland zien we een toename van het aantal
v ndpLaatsen waarin zich de stefk toegenomen

waarnerringsirrensiteil r F.ieslard weerspiegelt. De vele zoektochten naar onder andere
Noordse winterjuffer en Noofdse glazenmaker
in dit deel van Friesland leverden ook flink wat
nieuwe vindplaatsen van de Venglazenmaker

op. Ook vanuit het centrale deel van Ovefjssel zijn diverse nieuwe vindplaatsen bekend
geworden. Waarnem ngen uit laagveengebieden zijn zeer schaars (L BELLENWERKGRoEp
OVER JSSEL, 2005) hoewel er een aantal keren
vrouwtjes in De Weerribben zijn waargenomen
die eitjes aan het afzetten waren n pakketten veenmos begroe d rÍret lvloerasvaren
(Thelypteris palusfds) (rnond. med. E. Ruiter).
In Zuid-Nederland is het beeld tweeled g:

Vtr \Pre idint 1990' I997 lcirkfl), l99S :00; 1\rif).
I)i'ttihLttttrt 1990 lt)t)7 (1tu1.). l9t)S 20O7 (tlrt).

naast neuwe vindplaatsen lijkt de soort op
een fllnk aantal andere plaatsen te zijn verdwenen. Ondanks een lichte toename van het
aantal vindplaatsen lijkt de soort er getalsmatig rninder goed voor te staan. De resultaten
van het Landelijk l\.4eetnet Libellen laten een
achteruitgang z en vanaf 1999, maar een sterk

150

100

herstel in 2006.

Biotoop
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VengLazenmakers worden ln hoofdzaak waar-

gelomen bj vernen en veenputes in bos-.
hejde- en hoogveengebieden. Anders dan bij
de sterk gelijkende Noordse glazenmaker (Á.
subarctica) is de soort veel minder sterk aan
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veenmospakketten gebonden en komt de soort
ook voor op voedseirijke vennen met dikke pollen Pitrus (Ju,.rcus effusus) in de oeverzone.
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Paardenbijter Aeshna mixta
Vcrspreiding en tÍcnd
De Paardenbjter is in het najaar in

geheel
Nederland te vinden. De soort was voor 1998
a uterst algemeen en ljkt sinds 1998 alleen
nog maar vefder toegenomen. Een belang-

'iJI dee var oe Nede'la']dsê !1,odr.e'rli'tger
berust vermoedetjk op imrnigranten die n
de nazomer ons land blnnentrekken. Om de
omvang van de rnheemse populatie beter n
kaaÍ te brengen zou gercht gezocht moeten
worden naar voortplantingsbewjs bijvoorbeeld n de vorm van larvenhuidles.
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Noordse glazenmaker Aeshna subarctíca
Verspreiding en trend
Het aantal vindplaatsen en waarnemingen ls

sinds 1998 meef dan verdubbeld. Ondanks
deze toename blijft het hoofdverspre dingsgeb ed beperkt tot de zandgronden van Drenthe
en het aangrenzende deel in Friesland. (LTBEL

2005b; l\,4ANGER &
2005). Het Fochteloërveen op de
grens van Dfenthe en Friesland herbefgt
waarschijnlijk de grootste populatie Noordse
LENWERKGRoÊp DRENTHE,

ABBTNGH,

glazenmakers. Binnen het gebied zijn er meerdere voortplantingsplaatsen. Pas recent is de
soort ook bekend van het andere grote hoogveenrestant in Dfenthe, het Bargerveen. Daar
werd de Noordse glazenmaker voor het eerst
in 2006 voortplantend waargenomen (MANGER,
2006). Vanaf 2002 zijn in Frlesland, mede door
de sterk toegenomen waarnerningsintenslteit
in deze provincie, op zeker 20 nieuwe plaatsen
Noordse glazenmakers gevonden, rnet name
in de bos- en heidegebieden rond Bakkeveen
en Duurswoude (DÊ BoER,2003 & DE BOER &
VAN H.iuM, 2005). Geficht zoeken in vooraf (op
basis van vegetatiegegevens) geselecteerde
vennen en veentjes levert regelmatig nieuwe
vindplaaisen op. l\,4et name het zoeken naar
larvenhuidjes 1s een succesvol gebleken.
Bulten Drenthe en Friesland is de Noordse
glazenmaker alleen bekend uit Overijssel waar

Verspreiding 1990-1997 (cirkel), 1998-2007 (stip)
Diltributi t t990-1997 (cutlL'), 1998 2007 ilot).
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de soort vanaf 2003 in het Witte Veen en de
Engbertsdljksvenen wordt gevonden en in
2006 op het Wierdense Veld is waargenornen.
Larvenhuidjes hebben inmiddels aangetoond
dat er in de Engbertsd jkvenen ook voorlplanting heeft plaatsgevonden (l\.4ANGER, 2003).
Tegenwoordig zijn veel meer waarnemers met
de soort bekend en wofdt er veel aandacht aan
de soort gegeven. Toch is het waafschijnlijk dat
de soort sinds de jaren '90 vooruit is gegaan en
zich op veel nieuwe plekken heeft gevestigd.

Biotoop
De Noordse giazenmaker is ie vinden bij
bos- en heidevennen en in veenpuiien in
hoogvee ngebiede n. Voortplanting is ultslui
tend aangetoond op vennen en veentjes waar
dfljvende veenmossen (Sphagnum sp.) in het
water aanwezig zijn. Dit hoeven geen grote
aaneengesloten pakketten te zijn, een smalle
zone van 40-50 cm langs een oever volstaat.
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Veelal is Waterveenmos (Sphag4um cusp/datum) aspectbepalend en vaak is een com
binatie van Witte snavelbies (Rhynchospora
a/ba), Klein veenbes (Oxycoccus palustrls)
en Lavendelheide (Andromeda palifolia) op

ot langs het veerrrosdek dalwe/ig.

Fen
daarnaast
enig open water aanwezig is. l\,4et uitzondering
van de vindplaatsen in het Fochteloërveen,

belangrijke voorwaarde

is dat er

zijn de meeste vennetjes en veentjes waarop

de Noordse glazenmakef wofdt aangetrofíen
beschut gelegen.
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Groene glazenmaker Aeshna viridis
Verspreiding en trend
Het Nederlandse verspreidingsgebied

van

de Groene glazenmaker kent twee duidelljk
gescheiden zwaartepunten: het eerste ln het
laagveengebied van Zuid-Holland en Utrecht
en het tweede in de laagveengebjeden van
Ove'ijssel íDê Wieder. De Wee.ribbe.r). Friesland, Groningen en Drenthe. Beide concentraties liggen gelsoleerd van elkaar. Sinds 2002
is er landelijk veel aandacht voor de Groene
glazenmaker. Het is de eerste libellensoort
in Nede[land waarvoor een landelijk sooribeschefmingsplan (DE JoNG et al., 2001) en

een website (www.groeneglazenmaker. nl)

is

samengesteld. Achtereenvolgens zijn de provncres ZLid-Hollard e1 UlrecnL (Dr JoN6.
1999; DE VR ES & KETELAAR, 2003), Groningen

WuenNc, 1998), Fr esland
(DE BoER, 2006), Noord-Brabant (DE VR|ES &
Í\,4ENS|NG, 2006) en Drenthe (Ver DE WErER NG,
2007) gericht geïnventa riseerd. Ult de inven(KETELAAR & VAN DÊ

tarisaties beek dat de Gfoene gazenmaker

\tr\prciding 1990'l9c)t ícirhel). l99S-2007 (\tip

thans n de provincies Ffiesland, Groningen,

l)ilttih|thtl l rtO- I 99; (tihL ).

I

9t)S-2Ol)/ (tlLtt).

Zuid-Holland en Utrecht lokaal niet zeldzaam

is. De verspreid ng in Friesland bleek zelfs
zeer ru m, de soort werd hier aangetroffen in
70 kilometerhokken n de randveenzone

(op

de overgang van zand naar veen) (DE BoER,
2006). Op veel vindplaatsen is echter sprake
van lage dichtheden. Vooral op pLaatsen waar
de krabbenscheervegetatle jaarljks volledig
geschoond wordt, blijven de populaties klein.
Indien er een aangepast beheersregime wordt
toegepast (gefaseerd met een 3-jarige cyclus)
s de verwachtlng dat de populatiedichtheden
kunnen toenernen. In het Landelijk Ny'eetnet
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L bellen laat de Groene glazenmaker een ster-
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ke achteruitgang zien op de locaties met moni-

Flight po

toringroutes. Krabbenscheef s zeer gevoelig
voor waterkwaliteitsveranderingen en is door
diverse oorzaken ln de afgelopen decennia
flink achterult gegaan. Hierdoor heeft ook de

Groene glazenmaker aan areaal ingeboet.
Door watefkwaliteitsverbeteringen is recent n
het noorden van het land weer een gestage
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toename te zien van het aantal krabbenscheer-

velden, waarvan ook de Groene glazenmaker
kan profjteren. Het is echter essent eel dat bij
het beheer van deze gebieden rekening wordt
gehouden met de Groene glazenmakef en niet
grootschalig geschoond wordt.
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Zadellibel Anax ephippíger
Verspreiding en trend
De Zadellibel is een voornamelijk Afrikaanse
soort die zich in sommige jaren in Zuid- en
soms zelfs l\,4idden-Europa voortpJant. De dieren kunnen over grote afstanden zweryen en
duiken in sommige jaren over geheel Europa
oo. Na de eerste Nederlaldse waarnê.ntng n
1995 ls de Zadellibel nog vier keer waargenomen. De waarnemtngen komen allemaal uit de
vroege zomer met uitzondering van een waarneming van Schiermonnikoog. Dit exemplaar
is zittend gezien en de beschrijving rnaaki het
niet mogelilk om met zekerheid de Zuidelijke
Keizerlibel (Anax pafthenope) uit te sluiten.
Gezien de datum is deze waarneming toch als
Zadellibel in het bestand opgenomen.
Naast de waarnemingen die goed ondersteund
zi)n door bewijs zijn er nog enke e waarvan
het bewijs door de CWNO as onvoldoende
is beoordeeld. De Zadellibel is één van de

zeldzaamste Nederlandse soorten. Hei is
daafom van belang zorgvuldig de kenmerken
ten opzichte van de Zuideljke keizerlibel te

VersPr.ciclinr 199(11997 (cjrliel). 199tj-2007 (sripl
Disttih tk t 1(.)90 1997 ((inlt:), It)í)3-2007 (h,t)

controleren en te noteren.
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Zcllere Nederlandse waarnem ingen
Noord Brabant: 15-16 juli 1995, Budel Dorplein, 2 mannetjes

Zuid-Holland:

7 juni 1996, N/leijendel,

'1

(geslacht onbepaald)

Noord-Holland:

29 mei 2000, Alkmaar,

1

vrouwtje

Friesiand: 1B november 2003, Schiermonnikoog, Karrepad, Klein Zwitserland, 1

Ilct
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dc Zadellibcl irra.r qrlrrpptqrr:

(geslacht onbepaald)
Utrecht: 17 juni 2007 , Zeist,
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Grote keizerlib el An ax

inut erot or'

Verspreiding en trend
De Grote kelzerLibel was in de eerste heltt van

de vorige eeuw eef schaarse soort die tot
het zuiden van Nederland beperkt was. In de
tweede helft van d e eeuw s de soort sterk toe
genomen en ze behoort nu tot de a gerneenste
libel en van Nederland. De noordgrens van het
areaal ligt in Denemarken en ook n Nederland is te zien dat de soort in hei noorden
schaarser is. In Friesland, Drenthe en Gron

ngen heeft de soort zich sinds 1997 vefder

tgebreid. D t komt deels door de toegenomen
nventarisatje-inspann ng rraar zal ongetw jfeld

u

ook komen door de hogere temperaturen van
afgelopen jaren.
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Zuidelifke keizerlibel Anax parthenope
Verspreiding en trend
Na de vangst van een vrouwtje in 1938 was
een mannetje, die van 29 juni tot 4 juli 1997
aanwezig was bij het lvaarnse gat, pas de

tweede Nedeflandse waarneming. Sinds
1997 is de Zuidelijke keizeribel beduldend
algemener geworden en de soort is nu rnet
uitzondering van Drenthe uit alle provincies
bekend. Eer g'oot deel van oe waarne'ningen
heeft betrekking op zwervers vanuit het buitenland. Slechts in zes gevallen werden er twee
exemplaren gezien en in alle andere gevallen
ging het om eer enkel beesL. SlechLs n zevel
recente gevallen ging het om een vfouwtje en
in meer dan vjftig gevallen grng het om een

mannetje. De eerste zekere voortplanting
wefd aangetoond op 27 augustus 2006 in
de uiterwaafd bij Beuningen (vers vrouwtje)
en op 6 september 2006 bij een grindplas bij
Asselt (vers mannetje, CALLE et al., 2007a).
Als de zomers even wa.rn blijven zal de soort
ongetwijfeld verder toenemen en zich op meer

\terspÍciding 1990-19()7 (cirl(el), 1998 2007 (srip).

plekken gaan voortplanten.

Disttihutia l990-I997 ((inl(), 1993-20A7 (àot)

Biotoop
De meeste Nederlandse waarnemingen komen
van grote plassen. In tegenstelling tot de Grote
keizerlibel wordt de soort weinig bij vaarten of
klêinara
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De Zuidelijke keizeribel is een zomersoort
waarvan vrijwel alle waarnerningen uit juni, juli
en augustus stammen. De vroegste waarneming stamt van 19 me 1996. N,4et het toenernen van de voortplant ng in Nederland zullen
waarscl-ijnl,jk ook r'tet aaltal mei-waa.nenir
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Een actualisatie van de verspreiding
van de Nederlandse libellen
f

.H. Bourvman,

Vf. IGlhman,

G. Abbingh, E.P. de Boer, R.pG.

Geraeds, D. Groencndiik, R. I(etelaar, R. Manger

&

T. Termaat

Inleiding
Libellen zijn winnaars. Het aantal waarnerners
neemt toe, het aantal waarnemingen neemt
toe en veel libellensoorten nemen ook toe.
L be len lijken sterk te prof teren van de warme
zomers en de verbeterde waterkwalteit. Het
resu taat van deze sterke toename is dat de
verspreiding zoals gepresenteerd in het boek
'De Nedeíandse Ibellen (NVL, 2002) voor een
deel achterhaad is. Afgelopen jaren hebben
de Nederlandse Vereniging voor Libellenstud e
(NVL), De Vlinderstichtng en EIS-Nederland
enl(ele malen een waa rne m ingenvers lag
uitgebfacht waarn de nieuwste kaartjes
werden getoond. Het 1o-jarig jubileum van

de NVL (2007), het 25-jarig jubileum van

De

Vl nderstlcht ng en het 33%-jarig jubiteum van
Els-Nederland vormen een mooie aanleiding
om alle nieuwe gegevens te presenteren in dit
nieuwe overzicht.

Het bestand
Het aantal waarnemingen dat jaarljks wordt
toegevoegd aan de iandelijke database neemt
nog steeds toe (figuur 1). Het Jeugdbondslibel
lenproject liep van 1 992 tot 1997 en marKeeroe
een eerste Íase van toename van het aantal
waarnemingen. Na aÍronding van dit project
liep het aantal waarnemingen tijdelijk terug
om daarna weer toe te nernen. Belangrijke
oorzaken van de toenarne vanaf 1997 zijn het

utkomen van de Veldgids libellen (1997), de

publicate van de verspreldingsatlas (2002),
het eerste waarnemingenverslag (2005) en
de opkomst van het nvoeren van waarne-

rningen v a internet door Waarnemingen.nl en
Telmee.nl. Bovendten zijn de fegionale libellenwerkgroepen de laatste jaren erg actlef gewor
den. Vooral in Friesland en Zeeland leidde d t
tot een sterke toename van waarneÍtingen uit
voorheen slecht onderzochte gebieden.

Figutn-l
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Dit overzicht toont de vefspreiding van soorten
in twee perioden: 1990-1997 en 1998-2007.

De eerste perode bett.eft de 'atasperjode'
zoals besproken in het boek'De Neoeflanose
libellen'(NV1,2002), de tweede periode geeft
de t en jaar daarna weer. Van de tweede periode zijn bljna drie keer zoveel waarnem ngen
beschikbaar als van de eerste periode. De
spredi'lg van hel aa'llal waarnemi'lger per
JJrho\ r deze pefiode^ is weergegeve. ir
figuur 2 en 3. Bij vergelijking van de kaartbeelden van individuele soorten moet rekenlng

worden gehouden met het verschil in aantal
waarnemingen tussen be de perioden.

Leeswijzer
Alle soorten die vanaf 1990 in Nededand zijn
waargenomen worden besproken in een soortiehsl lV e rc J u rwa te t,rf et tCor.nagian met-

curiale), Dwergjuffet \Nehalennia speclosa),

Tweevlek (Eplíreca bimaculata) en Bfonslibel
loxygastra curiisii) (Íiguur 4 7) zijn weiiswaar
llntchytron l

l(2):

103-198

r0t

uit Nederland bekend, maar zijn net na 1990
gevonden en worden daarom n et besproken.
De soortteksten behandeen vooral de vefspreding van de soorten. Hierbij wordt voornamelijk ingegaan op de perlode 1998-2007.
De biotoop of vlegtild wofden al een bespro-

Libellcnmonitoring
Sinds 1998 ofganiseert De Vlinderstichting
samen met het Centraal Bureau voof de Statistlek en honderden vrljwilligers het Landelijk
l,4eetnet Libellen. Doordat in het Landelijk
lVeetnet libellen op een gestandaardiseerde

rformatie oescl'ilbaar is gekorren. Btj elle

manier worden geteld, is het rnogelijk om
van een groot aanial van de Nederlandse
soorten trends te berekenen (tabel 1). Van

soorl wordt een grafiek van de vllegtijd en de

enke e sooden is dat helaas nog niet moge ilk

verspreid ngskaart gegeven. De vliegtijdgraíiek
s gebaseerd op het ddntar LnteLe waa nerringen (een soort, op een dag n een kilorneterhok). De waargenomen aantallen hebben dus
geen invloed op de graf ek.

orndat deze weinig wofden waargenomen of
kenmerkend zijn voor sterk aan verandering
onderhevige biotopen waardoor grote aantalschommelingen optreden. Van 33 soorten s
het wel mogelijk orn een landeljke significante
trend te berekenen. Van deze soorten is bij de
soodteksten een trendgfafiek opgenomen. Er
is sprake van een matige toe- of afnarne bij

ken als er na het verschijnen van het boek De
Nederlandse libellen'(NVL, 2002) aanvu lende

De verspreid ng van elke soort wordt
twee perioden weergegeven: 1990-1997

in

en

1998-2007. De waarnemingen van zeldzame
soorten zjn beoordeeld doof de CWNO (Commissie Waafnemingen Nederlandse Odonata).
Enkele nog niet beoordeelde waafneninge'l
zijn niet op kaart opgenomen.

Figuur 2

Hct eental Neenrcmingen per tnrrhol< \,arl t bij 5
kilomcicr in de pcriocle 1990-1997. De stippcn
berekencn van klcin naÀr groot: i'50,51-250.251500 en meer dan t00 lvelrrnclningcn.
Nunhtr

i

thl
fur alrh 5 htr 5 kila tettt squnïc
I j0, 51.250,
25 1-.i00 anà oyo .i00 rrtonk
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een voor- of achteruitgang van rninder dan 5%
per jaar. Bij rneer dan 5% per jaar (dat is ongeveer een verdubbel ng oÍ l'alvenng ra 15 .aatJ
spreken we van een sterke toe- of afname (VAN
SWMY et a/., 2008).

Figuur 3
Het rantal rvaaÍncmingen po Lrurhok ven 5 bij 5
kilonleter in dc peri<xle 1997'2007. Dc stippcn
betekenen van klein naar groot: I -50. 5 1-2i0, 2 ) l500 cn neel clarr 5(X) rvaarnemingen.
Nunlh tt ttLord\Jo etth 5 b.r'5 kilLrt)ttt
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Tabcl I
Làndclijllc trcrld Ylln

,.1e Nederlenclse libellen vanef 199c). De soorien st;rln birrncrl Llc bcoorLlelingsl<lassen
gerangschiht op trur,:l vrr stcrkstc tocrrme tot stcrlistc rfnanrr:.
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toêname:
14 sooden

Bosbeekjuffer
u rwate rjuffe r
Grote roodoogjuffer
Glassnijder
Platbuik
Beekoeverlibel
Bruinrode heideLibel
Steenrode heidelibel
Gewone pantserjuffer

Calopteryx virgo
lscnnura elegans
Coenagrion puella
Ery'hromma najas
Bracht4ron
Libellula deprcssa
afthetrum coerulescens
Sympetrum strialatum
Sympetrum vulgatum
Lesles sponsa

HoutpantseÍjuffeÍ

lestes virdrs

Vuurjuffer
Maanwaterjuffer
Watersnuffêl
Variabele waterjufe.
Blauwe glazenmaker

Pynhosoma nymphula
Coenagion lunulatum

Azu

siabiel:
I soorten

afname:
í5 soorten

VenglazênmakêÍ
Paardenbijter
l,4etaalglanslibel
Viervlek
Zwarte heidelibel
Geelvlekheidelibel

pratense

stabiel

Enalagma cyathigerum

Coenagion pulchellum

cyanea

Aeshna
Aeshna juncea
Aeshna mixta

matige afnamê

Somatochlon metallica
Li bell ula q uad rim aculata
Sympetrum danae
Sympetrum Ílaveolum
hastulatum

Zwervende pantserjuffer

onzeKer
15 soorten

TangpantserjLrfier
Kanaaljuffer
Plasrombout
Beekrornbout
Bruine glazenrnaker
Gewone bron bel
Hoogveenglanslibel
Gevlekte glanslibe
Zuidelijke oeverlibel
Vuur bel

Zwervende heidêlbel

Noordsewtsnut

bel

ympecma
Lestes barbarous
Lestes dryas

Erlhromma lindenii
Gomphus pulchellus
Gomphus vulgatissimus
Aeshna grandts
CoÍdulegaster boltonii
Sonatochlorc arctica
S o m ato c h I o ra fl a va m a c u I a t a
Ofthetrum btunneum

Crocothemis erylhraea
Synpettum fanscalambii
Leucorrhinia rubicunda
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Glassnijder Brachytron pratense
Verspreiding en trend
De Glassnljder is de laaiste jaren met

een

sterke opmars bezig. De hoogste aantallen

wofden nog steeds

in

laagveenmoerassen

gezien, maar anders dan vroeger s de soort
tegenwoordig buiten de laagveenmoerassen

een v'i, norrrale verscl-ijring. Zo

7jr et wj

veel waarnem ngen in Zuid en Noord-Hol

land, terwijl het aantal waafnem ngen van de
periode '1990-1997 uit deze provincies bepefkt
WAS.

Biotoop
In de

jaren '90 kwam de Glassnijder vooral voor

in laagveenmoerassen en wefd daarnaast

in

mindere mate gevonden bij duinplassen, vennen en grotere wateren als wielen, leemputten
en plassen. Het type bidtopen waafin de soort
tegenwoordig wordt gevonden is niet anders
dan een decade geleden. Wel iijkt de soort
veel minder kritisch. De exacte voorwaarden
voor het voorkomen van de Glassnijder bu ten
de laagveenmoerassen en redenen voor de
vooruitgang zijn niet duidelijk. l\,4et narne de

Verspltiding l9')(11997 (cii(cl). 1998-200t (srip)

Dilrih tit t 1990-|L)t)7 ((inlt), I99s-2o07 (lot).

aanwezigheid van een rjke water- en oevervegetatie is een belangrjke voorwaarde voor de

Glassnjder

(VAN DE HATERD, 2004). Heeft de
vooruitgang van de Glassnijder uitsluitend te
maken met verbeterde waterkwaliteit of spelen
ook andere zaken een belangrijke rol?

Vliegperiode
De Glassnijder is net als veel andere ibellensoorten iets vroeger gaan vliegen dan in de
periode voor 1998; de piek ligt nu half me .
Vlicgtijd 1998-2007.
Flilht pt't1ol t993 2007
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Weidebeekj trffer C alopteryx splendett
Verspreiding en trend
De Weidebeekjuffer is een agemene

s

soort

van stfomende watefen met name op de oos-

teljke en zuidelijke zandgronden. Dit beeld
werd geschetst n de lbellenatias en geldt nog
steeds. hoewel de soort regionaal is toegeno
rnen. Er zijn geen opvallende veranderingen
te melden, of het moet zijn dat het aantal incidentele waarnemingen van veela zweryende
ndviduen ten westen van het verspreldings

gebied groter is dan in de libellenatlas. De
resultaten van het Landelijk Ny'eetnet Lbelen
laten ook zien dat de We debeekjufler s toegenomen. Tot s ot wordt ook regionaal meld ng
gemaakt van een toename en hervest grng van
de Weidebeekjuffer. Eén van de best gedocu-

menteefde voorbeelden is de terugkeer n de
Gelderse Vallei (VAN LAAR, 1999).
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Bosbeekjuffe

r C alopteryx

v

irgo

Verspreiding cn trend
ln de libellenatlas s de Bosbeekjuffer beschreven als een zeldzame lbel van beschaduwde
bosbeken in de Achterhoek, het zuioen van oe
provincie Noord-Brabant en enkele beekdalen
in Limburg. Dit beeld staat in grote lijnen nog
steeds overeind, maar de soort heeft inmid
dels een iets rurrnere verspreid ng. IVet name
in de zuidelijke helft van Noord-Brabant komt

de soort tegenwoofdig op meer beeksystemen voor. Ook in de provincie Limburg zijn
meer locaties bekend geworden. De soort is
eveneens vastgesteld op de Dinkel in Twente,
getuige een aantal waarnemingen rond 2000
(Oor,aEN, 2000). De waargenomen aantallen
waren echter laag en er bleek geen sprake

van een duurzame populatie. Recente waaÊ
nemingen uit het stroomgebied van de Dinkel
ontbreken. In het Landelijk À,4eetnet Libellen is
de soort stabiel.

Biotoop
De toename van de Bosbeekjuffer is waarschijnlijk het best te verklaren vanuli een
verbeterde waterkwaliteit en een toename van
het aantal beekherstelprojecten. In 2001 heeft
een uitgebreid ecologisch onderzoek naar
de BosbeekJUffe. plaatsgevorden (GRo-\rNDiJK,2002). De belangrijkste factoren op het
gebied va'r de waterkwalteit zijr een age
geleidbaarheid, een lage watertemperatuur en
een hoge zuurstofuerzadigjng. Verder zijn een
hoge beschaduwing (meer dan 60%) en een
matige doorstroom (100-400 liter per seconde)
van belang. Op landschapsniveau zijn een
ongestoorde en goed ontwikkelde oevervegetatie nodig en een flinke mate van meandering
(GRoENENDTJK et a/., 200'1).

\trspreiding 1990-1997 (cirkel), 1998-2007 (stf).
Di'ttibuLn]1 It)'.)0 1997 (rirclt,)j 1t)t)S 2007 (dot).
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Verspreiding en trend
De Koraaljuffer laat de laatste jaren een sterke
vooruitgang zien. Het verspreidingsgebied is
echter nog steeds vrijwel geheel beperkt tot
de hogere zandgronden. De belangrijkste bolwerken worden gevormd door de vennen en
hoogvenen van Drenthe en Noord-Brabant en
aansluitend Limburg. De grootste uitbreiding
van de soort heeÍt plaatsgevonden in de provincies Ffleslano e1 net 1aïe Ove.irsse. De
Koraaljuffer laat ook in het Landelijke l\.4eetnet
Libellen een sterke toename zien. De uitbreiding in Nedefland sluit aan bij de uitbreiding in
Duitsland (CLAUSN rzER et al., 2007 & JóDtcKE,
2407 ).

Biotoop
Het bevriezen van het voortplantingwater is
waarschijnlijk de beperkende factor voor de
soort om in meer noordelijke gebieden voor

te komen

(CLAUSNITZER

et al., 2007). ln het

verleden kwam de soort vrijwel uitsluitend voor
bij venen met veenmossen. l\,4et het steeds
warmer woToen van onze wtnteTS Komen er
steeds meef geschikte voortplantingbiotopen
bij. ln het zuiden van Europa plant de soort
zich veel voor bij stromende wateren. Inmld-

dels is de Koraaljufíer ook in Nederland

\cr'5p,ridir1,r 1990 1997 rcifkcl). t998 200;1\(ip)
tt.)9ti )0o; (tut).

I)i\tilrliltrtt lt)t)0 l()t)7 (tjnlt).

bij

strornend watef aangetroffen. Ook is de soort
gevonden bij grindplassen langs de l\,4aas waar
ze voorkomt in een moeraszone die met name

gedominee.d wordi ooor rJ gte5oortel (Ca_LE
et al.,2OO7a). De Koraaljuffer heeft inrniddels

100

zelfs het polderland in Friesland gekoloniseerd, waar de soort in lage aantallen werd
aangetfoffen in de Hauierpolder bij kwelsloten
met Holpijp (Equisetum f/uylat7e) (BouwNaAN &

Vlirgtiid

1993 2007

):ltlht pcrtorl I 995"2007

KALK[4AN,200B).
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Donkere waterj uffer

C o en a grion ííftn

atum

Verspreiding en trend
De Dolkere wdterjuFÍer werd een paar _aa'
voor de publicatie van de ibellenatlas voor
Nederland herontdekt in het Nationaal Park
De Weerribben (VAN

DER HETJDEN,2000). Nog

steeds is de Donkere waterjufíer alleen uit

dit natuurgebied bekend, ondanks intensieve
zoektochten in vergelijkbare habitats in NoordNederland (o.a. KETELAAR, 2001b). Wel is deze
onopvallende juÍfer op enkele nieuwe plekken
binnen het natuurreservaat De Weerribben
gevonden (GRoENENDJK el a/. 2005a; RurrER,
2OO2b & 2OO3: Bouwr\,iAN & Ru rER, 2004; WASscHER,2004). Opvallend is dat een aantal van
deze populaties alweer verdwenen is, waaronder de plek van de herontdekking. Dat doet
vermoeden dat de Donkere waterjuffef binnen
het grote natuurgebied van De Weerribben in
staat is om steeds weer nieuwe locaties te
kolon seren. l\y'omenteel zijn er vier voortplantingslocat es bekend waar jaarljks maxirnaal
enkele tientallen tot honderden exemplaren
vliegen

(TERN4AAÍ

et al., 2007). Dat is

nog

steeds een zeef smalle basis en er is nog lang
geen spraKe van een ouurzame popurale.
Hoop voor de toekomst kan geput worden uit
het feit dat de Donkere waterjuffer aantoonbaar enkele nieuwe biotopen in De Weerribben
heett gekooniseefd. Het is het goed mogelijk
dat er in De Weefribben nog niet opgemerkte
popuiaties aanweztg zijn. Hoewel het een klel
ne kans is, kan bij lnventarisaties van andere
laagvenen en beekbegeleidende moefassen
in Noord-Nederland de Donkere waterjutfer
opdu ken. Kijk vooral in vrij ondiepe petgaten,
sloten, kwelmoerassen en matig voedselrijke
vennen en plassen met een uitgebreide verlandingsvegetatie van zeggen (Carex sp.),
eventueel met Riet (Phragrnltes ausÍralls). l\,4et
name De Wieden lrjkt voldoende geschikt habltat voor de Donkere waterjuffer te herbergen.

\t'fspÍcidirg I990 1997 (cirhrlt. l99S-lrlrl;

I)irtrih k t 1990
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in De Weerribben stefk op een aantal onder-

zochte locatjes

n

Zweden en Noorwegen

2001b). ln vefgelijking met deze
referentiegebleden zijn de plekken in De
Weerrbben relatief voedselrijk. In Zweden en
Noorwegen vliegi de Donkere waterjuffer ook
in kwelgevoede holpjjpvelden van afgesloten
r vierarmen, zeggenrijke verla nd ingsgordels
van q'ole me.en. trilveelvegetalies e1 zegge(KETELAAR,

Biotoop
In De Weerribben vliegt de Donkefe waterjuffer in verlandingsvegetaties met Riet, Holpijp
(Equisetum fluviatile), zeggen en Kleine lisdodde (Typha latifolia). Hel walet is vrij ondiep

(10-50 cm) en de stengels van genoemde
plantensoorten staan altijd relatief dicht op
elkaar. Wat structuur betreft lijken de locaties
/

/8

liru.h)'tro

.rifi

((jttu), lt)L)s-)01); ttil)tl

verlanding in matig voedselarrne vennen.

lI

(2003)

Vliegperiode
De vliegtijd begint begin mei, in sommige jaren
al eind april. De piek valt halÍ mêi en het ernde

va'r de vliegtijd ts halí juni bere'kt. maar

in

sommige jaren is dat veel eerder.
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Speerwater juff er C o enagrion

h as

tulatum

Versprciding en trend
De Speerwaterjuffer heeft, samen met

de
Groene glazenmaker (Áeshna yldls), de aÍgeiopen tien jaar veel aandacht gekregen vanuit
het Nederlandse soortenbeleid (o.a. KETELAAR,
200'1a; ïËRMAAr, 2006a). Hierdoof is een rede
lijk compleet beeld beschikbaar van de huidige
vindplaatsen (voor een overz cht van popu-

lates, zie

KETELAAR,

2002). De trend van de

Speerwaterjufíer geeft een nogal divers beeld.
Op een aanial locaties doet de Speerwaterjuffer hei ronduit slecht. De soort lijkt verdwenen
bij het Karperven en 'Ven Achtereind' (beide

tussen Eindhoven en Valkenswaard). Ook

in

het Korenburgerveen is de Speerwaterjuffer
van een aantal voormalige vliegplaatsen (vrljwer) verdwe'ler maar geruk\ig op een nieuwe
locate weef opgedoken. Er zijn ook nieuwe
populaties ontdekt, zoals op het Beuven op
de Strabrechtse Heide. Heaas lijkt de situatie op het nabijgelegen "Ven Hoenderboom"
bijzonder slecht zonder dat een aanwijsbare

reden kan worden gegeven. Het na enkele
jaren van schilnbare afwezigheid onverwacht
weer opduiken van de Speerwaterjuffer op
het Grevenschutven en "Ven Brandtoren" bij
Heeze doet vermoeden dat de aantallen in
sommige jaren zo laag kunnen zijn dat zelfs
ervafen waarnemers de soort over het hoofd
zien. Dat de soort in staat is te zwerven en op
nieuwe plekken terecht te komen blijkt uit een
waarnerning in 2003 van een mannelje op de
Stippelberg (gemeente Gemert-Bakel) op 20
kilometer afstand van de dichistbjjzijnde populatie. Het betrof hier een pas gegraven plas
die naar alle waarschijnlijkheid geen geschikte
biotoop voor de soort vormt. In het Landelijk
l\4eetnet laat de Speerwaterjuffer als één van
de wei.r ge soorlen een sterke afname zien.

Versprcicling 1990 l9()7 (cirkell. I993 204); 1Íit)
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Biotoop
De Speerwaterjuffer komt alleen in

mat g
voedselarme tot matig voedselrijke vennen en
veentjes voor met doorgaans een vrij stabieie
waterstand. Van belang is een gevarieerde
oever- en waterplantenbegroeling. Dit zijn vrijwel altijd verlandlngsstadta in zwak gebufferde
en matig voedselarme wateren, zoals zeggenveldjes, trlveen, fonteinkruiden (Potamogeton
sp.) en ijle retvegetaties (KETELAAR, 2001a).
Deze habitats zijn tn vennen erg zeldzaam
gewor0en.
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Maanwateriuffer Coenagrion lunulatum
Verspreiding en trend
De l\,4aanwaterjuffer is een vrij schaarse verschilning op vennen en hoogveen en recent
ook op duinwateren. De verspreidtng ln het
b nnenland is afgelopen jaren nauwelijks veranderd en de resultaten van de rnonitoring
geven aan dat de soort stabie is. Wel is deze
kleine waterjufler afgelopen tten jaar op enkele
plekken in de duinstreek en de Waddeneilander veÍscl-ene1. at bljver de waarrerlingen
beperkt tot het Noord Hollands Drinfeservaat
(WJKER, 2001), de orngeving van Den Hetder
en de Waddeneilanden Texel en Tersche Ing
(EDELAAR & NTESEN, 1997; OUWERKERK, 2005).

: r_

.l

Dat deze uitbreiding pas nu heeft plaatsgevon-

den is vrij oprnerkelijk. Het is echter wet in ijn
met de algehele verbetefing van de libe lendiversiteit in de Nederlandse duinen, d e weer

í'

verband houdt met de vele natuurontwikkeIngs- en vernattingsprojecten n de kuststreek.
Het is da't oo1 vooral bij oas aangelegoe o,
verbeterde wateren waar de l,4aanwaterjuffer
s aangel'offen. De l\,4aanwalerjuíeí s ove-

rigens goed in staat om ver uit te zwerven

\( f\pfciding 1990 I9()i (firhrlr. l(.r(.r\- l1)r). \ril).
1)itttih ttut I990.It).)/ (tinl(), I.)t)\ lt)r, ,i,,i)

getulge de vestiging langs de kust, maar ook
waarnem ngen op ongewone plaatsen als de
Kuinderpias in de Noordoostpolder.
De status van de l\y'aanwaterjutíer op de Waddeneilanden, met name Texel en Terschelling,

is

onduidelljk

en nader onderzoek is

150

hler

100

gewenst. Verder lljken de Zuid-Hollandse dui
nen verstoken te zjn van l\,4aanwaterjuffers. Dit

gebied, dat eind jaren elnd jaren'90 intensief
is onderzocht (DiJKSTRA eÍ a/., 1999), verdient
een n euwe intensieve inventansatieronde.

Biotoop
De afgelopen tien jaar is de biotoop van de
l\,4aanwaterjuffef

niet drastisch

Lli{ht

veranoerq.

Evenwel moet geconcludeerd worden dat
een goede l'ab rarbeschrijvirg van oeze entgmatische juffer nog steeds niei gegeven kan
worden. Er kunnen nog erg veel vragen over
deze soort wofden gesteld. Waar leven

I
I
I

\/liegtijd I998-200/

N trl |993-2(X)/

1000

100

de

larven? Hoe belangrijk zijn verlandingen met
zeggen (Carex sp.) en veenpluls (Eriophorum
sp.)? Op veel vennen met grote populaties is
Waterveenmos (Sphagnum cuspidatum) aanwezjg, is dat daar een verejste? Wat zijn de
overeenkomsten en vefschillen in vegetatiestructuur en waierkwaliteit van de habitats in

lrrnd l9i)9 200t
lioul 1999-2007.
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de duinen, de hogere zandgronden en

á

de Nederlandse hoogvenen?

Vliegperiode

i?

De l\,4aanwaterjufíer s een vfoeg v regende libel waarvan het grootste deel
van de waarnerningen uit mei komt. Het
lijkt erop dat de vl egtijd n individuele
jaren erg kort is en dat maar gedurende
twee weken lvlaanwalerjuffers goed te
bekijken z jn.
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Azuurwater jtrffer Coenagrion puella
Verspreiding en trend
De Azuurwaterjuffer is en blijft een algemene
verschijning die voofal op zandgfonden aanwezig is. Het lijkt erop dat de Azuurwaterjuffer
zich in de kustgebieden van Zeeland aanzienlijk
heeft uitgebreld, maar dit is zeer waarschijnlijk
toe te schrijven aan de toegenomen lnventarisatie-inspanning. Op de Waddeneilanden s de
Azuurwaterjuffer nog erg schaars. Zijn hier wel
duurzame populates of is het voortbestaan

hier afhankelijk van herhaalde kolonsaties?
Verder is te verwachten dat deze soort op vennen in de toekomst aanzienlijk meer kansen
kfilgt. In de afgelopen vijftien jaar zijn de vennen van Noord-Brabant gemddeld tien keer

minder zuur geworden

&

ALTERRA,

(GRoNTM J/AQUASENSE

2005). Klopt de hypothese dat

hiefmee de concurrentiepositie ten opz chte
van de Watersnuffel (Enallagma cyathigerum)
is verbeterd?

200;,'riIr
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Variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum
Verspreiding en trend
De Variabele waterjuffer is in schone laagveenmoerassen een zeer talrijke libel die
met tienduizenden tegelijk kan uitsluipen.
Daarbuiten is hij vrij schaars en komt alleen in
enig aantal voor in redelijk heldere en schone
wateren rnet een gevaneerde oeverbegroeiing.
De verspreiding is de afgelopen iien jaar niet
wezenlijk verandefd, al lijkt de Variabele waterjuffer zich in delen van laag-Nederland zoals n

Friesland, Groningen en Noord-Holland en in
de Hollandse duinen te hebben uitgebreid. De
verbeterde waterkwaliteit in de Nederlandse
polders en de inspanningen van duinbeheerders voor nattere duinen en meer duinplassen

hebben hier wellicht mee

te maken. In de

Amsterdamse Waterleidingduinen is de Variabele waterjuffer vrij algemèen terwijl de soort in
de andere duingebieden waar hij is vastgesteld

schaaÍs

rs.

De Variabe e waterjuffer is, samen met bijvoor-

beeld Grote roodoogjuffer (ED,4hromma najas)
Glassnijder (Brachytron praÍense) een
belangrijke indicator voor (matig) voedselrijke
wateren met een gezond waterleven. In een
schoon Nederland moeten dit de algemeenste
libellen zijn en gelukkig is dat op steeds meer
plekken het geval.

en

Vefspreiding 1990-1997 (cirt<el), 1998-2007 lsrip).
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Gaffelwater jttffer Coenagrion scitulum
Verspreiding en trend
Lang hebben we er niet op rnoeten wachten
sinds de eerste ljbellenkenners (DJKSTRA &
KALKIaAN, 1998) voorzchtg opperden dat de
Gaffelwaterjuffef wellicht binnenkort in Neder
land te zien zou zijn. Kees Goudsm ts was de

eerste de deze soorl verwe komde, toen hj
in een voormalge zandgroeve in Venlo een
mannetje ving (GouDSr'4rrs, 2003). Ondanks
ve e bezoeken van llbe lenliefhebbers aan
deze groeve kon de Gaffelwaterjuffer in de
jaren daarna n et meef worden teruggevonden
zodat wel vaststaat dat hief geen succesvolle
voortplant ng is geweest. Het duurde niet lang

./]-j'

-

-

tot er toch een populatie wefd gevonden.
Blj Cadzand Bad, op vrijwel gelijke hoogte
met Venlo maar wel aan de andere kant van
Nederland, werden in 2006 en 2007 meerdere
dieren inclusief een aantal tandems gevonden.

De waarnemlng bij Cadzand-Bad slult aan bij
de op'nd s va^ de Caíelwdrerluíer dng5 de
Belqische ku5l ïel ,/J,delijl.e (arai.te'va- de
Gaffe waterjuffer en de plek wordt nog eens

benadrukt door het gezang van meerdere
Cett's zangers (Cettia cetti) vanuit de struiken

I'

\irsprtidint 19t(fl9(lt lfirkflr. l()9s l1)l); \ri|
/). ,./.,, . t ')t) I,) \.

.

rondorn de vindplaats.

Biotoop
De Gaffelwaterjuffer vliegt bij Cadzand

b

j

ondepe plasjes en poelen op de overgang
van duinen naar het binnenland. Het is zeer
waarschijnlijk dat de Gaffe waterjuffer op meer
plekken langs de kust en in Zuid Nederland
te vinden is. Kijk dan vooral op natuuront-
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wikkelingslocaties, langzaam doorstroomde
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slootjes, ondiepe duinp asjes, zonovergoten
kwelmoerasjes en in lekker warme zand- en
grindgroeven.

Naast de Gaffelwaterjuffef is er ook nog een
kle ne kans om de Voge waterjuf'Íet (Coenagrian ornatum) n euw voor Nedeíand te vinden
(KETELAAR et al., 2000) of de l\,4ercuurwaterjuÍÍet (Coenagrian mercuriale) terug te vinden
(VLTEGENTHART & TERN4AAï, 2001). Naar beide
soorten kan het beste gezocht worden in kleine
( irLflehr':Lter

t26

jLrfter ()tL1,lrtil,tt \11ttIl

tot zeer kle ne beekjes met veel KJe ne watereppe in Oost- en Zuld-Nederland.
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Smaragdlibel Cordulia aenea
Verspreiding en trend
In de libellenatlas is de Smaragdlibel gekarakteriseerd als een vrij algernene soort van
vennen en plassen op de zandgronden in het
binnenland en in de laagveengebieden. Deze
karakterisering geldt nog steeds. Opvaliend ten
opzichte van het verspreidingsbeeld in de atlas
zijn de waarnemlngen uit het zuiden van Limburg, het westelijke rivierengebied en het zuidwesten van Friesland. ln de afgelopen jaren is
de soort ook meerdere malen in het westen
van Zeeland waargenomen. n 2006 werden
acht ndividuen waargenomen n het Walcherense duingebed Oranjezon. Het betreft hier
de eerste popu atie in de duinen sinds de jaren
50 van de vor ge eeLjw. Voor heLovelge c het
huidige kaartbee d vooral een 'vefdicht ng' ten

opzchte van de perode'voor 1998. De sood
is na 1998 vastgesteld in bijna 400 uurhokken
tegenover bijna 250 hokken in de periode voor
'1998. Dit is n et alleen te verklaren uit een

dichter waarnemingsnetwerk; ook in het Landelijk ft/eetnet Libellen vertoont de soort een

Vcrspreirling l9i)0 1997 (cifkel), 1998 2007 (stil])
1990 199/- (rircb), t993 200i (nrt)

D^ttikttkrl

significant sterke toename.

In een recent onderzoek wordt de Smaragdlibel samen met de Gassnijdet (Brachytron
prafense) als een bejangfijke indicator voor
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een goede waterkwaliteit beschreven (VAN DE
HATERD, 2004), met name voor de parameters
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doorzicht en geleidbaafheld.
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Gewone bronlibel Cordulegaster boltonii
Verspreiding en trend
De in de libellenatlas genoemde populaties van

de Gewone bronlibel zijn fog steeds

allernaa

aanwezig. Dit zijn de populaties langs de Bosbeel. en het Nd'lheoiurbeelje In de l\lei rweg en
in het bfonnengebied van de Pepinusbeek in het
Haese aarbroek (o.a. GRoENENDTJK, 2002; VERBEEK

&

ScHERpÉNrssE-GurrER,

2005;

HERNTANS,

2007). ln de afgelopen tien laar ljkt de soort
voorult te gaan. Bijzonder zijn de ontdekkingen
van twee populaties in Noord-Brabant. In 2002
werd de soort hier ontdekt langs de Esperoop
bj Bakel (TERMAAT & GRoENENDTJK, 2005) en bU
De Plateaux blj Bergeijk. Op beide locaties zijn
larven en larvenhuidjes gevonden en ef worden
vrijwel jaarljks rneerdere imago's gezien. Ook
in Limburg zijn nieuwe populaties gevonden.
In 2006 s een larve gevangen in de Aalsbeek/
Molenbeek bij Belfeld, waar tot 1968 dieren zljn
waargenomen. Het is net uitgesloten dat de
soort hier nooit is verdwenen (KALKMAN & KoESE,
2006). Evenee^s in 2006 is i^ de Me nweg een
n euwe deelpopulatie ontdekt langs de Venbeek
(GERAEDS, 2007) en in 2007 werd duidelilk dat de
sood zich ook in de Rode Beekvoortplant. Hier
werden trjdens een gefchte inventarsate n vijf

\'lorreterhokken larven gevange' (GFFo.D-.
2008c). Met rneerdere subpopulaties is in het
gehele l\,4e nweg-gebied nu een sterk netwerk
van de Gewone bron ibe aanwezig.
Na 2000 zijn op onveMachte plekken Gewone
bronlibellen waargenomen. In 2002 werd langs
het Ruischerbeekje bij Sch nveld een eiafzettend vrouwtje waargenomen (REUTVKENS, 2003).
Onda'rks regelmatige bezoeke. we'den er gee l
vervoigwaarnern ngen gedaan (REUN,TKENS & HERrvANS,2007). Wel werd er zowel in 2005 en in
2006 een bronlibe waargenomen in Caumerbeek
bij Heerlen. In 2005 werd een larvenhuidje langs
de Roer bij Roermond gevonden. Orndat de Roer
geen geschikt leefgebjed voof de soort vormt
gaat het hlerbij vrijwel zeker om een larve die
tijdens hoog wèter op drift is geradL.l (Gr"aEDS
& VAN SCHA K, 2005b). HetzelÍde geldt voor twee
larven die in het najaar van 2007 werden gevangen in de Neder andse bovenloop van de Swalm
(GERAEDS,200Bb).

Biotoop
De biotoop van de Gewone bronlibel bestaat u t
schone bronbeekjes oÍ kwelgevoede, bescha1óo

llntthytron I
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duwde bovenLopen van ongestoorde laaglandbe-

:

ken met zandige, fijnkiezelige en soms slibrijke
bodems. Deze beekjes zijn 0,5-1,0 m breed
2002). De blotopen langs de Rode
Beek e r de Ve^bee\ w,jken h er e^ gszrns van
af. De Rode Beek varleert in breedte van 2-6
m. De Venbeek s een gegraven, rechte en d ep
ingesneden afwateringssloot die door een open
agrarisch gebied loopt. Het grootste deel van het
jaar s het watef onbeschaduwd. In de loop van
het seizoen wordt het water beschaduwd door
ontwikkel ng van Riet (GERAEDS, 2007).
(GRoENEND JK,

I

(2005 )
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Vuurlibel

Cro

co

themis etn thrae a

Verspreiding en trend

Op enkele waarnemngen in periode

1959

tot 1968 na was de Vuurllbel tot 1993 niet

in

Nederland aanwezig. In dat jaar werd de soort
voor het eerst in Zeeland waargenomen. In de
jafen daafna dook de soort op steeds meer

in

plekken

GUBBELS,

Zuld Nederland op (HERMANS &
1997; GEENE eÍ al., 2AO7). VanaÍ

de eeuwwisse ing is de Vuuíibel begonnen
om zich boven de grote rivieren te vestigen.
De soort s nu vrj algemeen in Zeeland,
Noord-Brabant en Llrnbufg en wijd verspreid
maar schaars in de provincies boven de grote
nvre ren.

De Vuurlibel is een in Afrika en het À,4iddelandse-Zeegeb ed wijd verbreide soort. De
soort heeft een brede biotoopkeus en de
noordgrens van haar ar-c'àal wordt grotendeels
bepaald door de /orreienpe atuJ'. De toe
name in Nederland sluit aan bij een toename
die in geheel WeslEuropa is geconstateerd
(Orr, 2007) en is duidelijk gerelateefd aan de
warme zorners.

\crsIfciding l')')0 1997 (.irkel), 1998-2007 (srip).
l))\ttil)uti.tl 1990 1997 (.in.l|'), 1t)t)3 2007 (tl|t).

Biotoop
De Vuurlibel komt voor bij allerlei typen stil
staande wateren, mits deze niet droogvallen

en riel grotendees beschaduwd zj1.

Fe'r

groot deel van de \ederlandse waa'nen inge'l
komt van op de zandgronden gelegen plassen,

r50

100

grotere poelen (veedrinkpoelen) en vennen die
grotendeels onbeschaduwd zijn en een redelijk ontwlkke de oeverbegroei ng hebben. De

afgelopen jaren is de soort ook gevonden bij
p assen n het fiviefengebied en de du nen en
enkele petgaten in laagveengebieden.
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Met de sterke toename van het aantal waarnem ngen is ook de vliegtijd van de Vuurlibel
in Nederland duidelijkef geworden. De soort
beg nt in april en me te vliegen, bereikt de
hoogste aanta en in juni en jull en neemt daarna geleidelijk af tot begin oktober de laatste
dieren worden gez en.
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Verspreiding en trend
De Watersnuffel is een soort van stilstaande
en zwak stromende wateren. Voora bij zure
vennen en hoogvenen kan het boven het
water blauw zien van de Watersnuffels. De
verspreiding van de Watersnuffel is de laatste
jaren nauwelijks veranderd. De soort ontbreekt
in Nedeíand met name in de kleigebieden in
Noord-Holland, Flevoland, Groningen en het
westen van Friesland.

Vliegperiode
De Watersnuffel heeft een zeer ruime vliegtijd

en kan vanaÍ eind apfil tot begin november
worden aangetroffen.
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I(anaaljuffe r Erythromma lindenií
Verspreiding en trcnd
De Kanaaljuffer is sinds de periode 1980-1999

sterk toegenomen. Het grootste bolwerk van
de soort ligt nog steeds in Limburg en het
oosten van Noord-Brabant. De soort is echter

inmiddels ook waargenornen n Gelderland,
overijssel en Utrecht. De Kanaaljuffer wordt
steeds algemener maar is buiten Limburg en
het oosten van Noord-Brabant nog steeds
zeldzaam. Enkele belangrijke locates buiten dit bolwerk zijn de Groenlose Slinge in
Geldedand. het Maarnse Gat in Utrecht en
de Buurserbeek in Overijssel (VaN EJK &
KETELMR, 2004). Het aantal locaties waar de
Kanaaljuffer is gemeld uit Gelderland en Overijssel betreft waarschijnlijk een onderschatting
van het werkelijke aantal locaties. Ook in het
oosten van Noord-Brabant en in Limburg heeft
de soort zich de laatste jaren uitgebÍeid en de
soorl is hier waarschijnlijk op elke geschikt

voortplantingslocatie aan te treffen. Op de
meest geschikte locaties, zoals de kanalen in
Oost-Brabant, kan de soort massaal worden

\trs|reiding 199(f l99t {cirkr'lJ. 1998-2007 (stip
Distrihutio l 99o. l.)97

k in k

), I 9(.)1J-,2O07

(llot ).

aangetroffen (BouwMAN, 2007).

BiotooD
Van belàng voor het voorkomen van

de
Kanaaljuffer is de aanwezigheid van een goed
ontwikkelde watervegetatie. De biotoop wordt

gevormd door ka"ralen, g.ote beken en in
mindere mate stilstaande wateren. De Kanaal
juffer deelt zijn biotoop vaak met de Blauwe
breedscheenjuffer (Platycnemis pennipes). De
verspreiding van aatstgenoemde soort geeft
mogelijk een beeld van de potentiële versprerding van de Kanaaljuffer
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Grote roodoogiuffer Erythromma naias
Verspreiding en trend
Wat betreft aantal uurhokken is de verspreiding
van de Grote roodoogjuffer ge ijk gebleven ten
opzichte van de periode '1990-1997. Ondanks
de rJ n e verspreid nq vdr oe sooTt zi,n ef ee'l
aantal opvallend "witte" gebieden. Zo heeft

de Grote roodoogjufÍer in tegenstelling tot de
Kleine roodoogjuffer (E. yftidrl/um) de Wadden-

eianden niet weten te koloniseren. De Grote
roodoogjuffef heeft voorkeur voor wateren met
drijvende, breedbladige waterplanten.

Vliegperiodc
De Grote roodoogjuffer verschijnt begin mei

en heeft vrij snel zijn piek half rnei tot half
jun. Daarna nemen de aantallen geleidelijk
af. maar de soort kan tot in septernber worden
waargenomen.

VefspK'idinS 1990 199; lrirkel), 1993-200; isrip)
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ICeine roodoogjuffer Erythromma víridulum
Verspreiding en trend
Wordt de Kleine foodoogjuffer ooit de soort
met de wijdste verbreiding van ons land? Het
is een vraag die in de jaren '80 gemakkelijk
met een volmondig "nee" beantwoord zou zijn.
Een blik op de enorme vooruitgang van de
laatste Jaren laat zien dat het inmiddels geen
ondenkbaar scenario is. Ondanks dat de soort
ook in de periode voor 1998 al een algemene

verschijning was geworden, heeft de soort
zich de afgelopen tien jaar verder weten uit
te breiden. Za heeft ze inmiddels een wijdere
verspreiding dan de crote roodoogjuffer (Ê
nalas). ln de perlode voor 1998 waren er nog
relatieÍ weinig waarnemingen uit het noorden
van het land. Hier heeft de aÍgelopen jaren de
grootste uitbreiding plaatsgevonden. De Kleine
roodoogjuffer komt inmiddels op alle Waddeneilanden voor.

Biotoop
De Kleine roodoogjuííer heeft een brede biotoopkeuze, De soort wordt echter het meest
aangetroffen bij kleine, voedselrijke wateren

met een rjjke watervegetatie

\trsprciding I 9.)0 1997 (cifkel), I 998 2007 (srip).
I9r/ kit.d(), 1L)t)S 2007 (tlt).
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Rivierromb otrt
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Verspreiding en trcnd
Na bijna 100 jaar afwezigheid werd in 1996
een rarve va1 de Rivierro'nbout gevargen n
de EPON-Cenirale langs de Waal bij Niimegen (HABRAKEN & CRONTBAGHS, 1997). Op dat
moment werd aangenomen dat het een uit
Dultsland meegespoelde larve betrof. In 1998
werd echter duidelijk dat er wel degelijk sprake
was van een populatie in Nederland (KLEUKÉRS
& REEMER, '1998). In de daarop volgende jafen
bleek de soort in het gfootste deel van het
riviergebjed aanwezig te zijn. Momenteel wordt
de soort aangeÍoffen langs de Nederriin, Lek,

Waal, Merwede, lJssel, l\,4aas en Roer (TERr\,1AAr, 2000; KALKNaAN, 2002; BOESVELD & VAN
DER NEUr, 2003, GouDSr,r rs & KATKMAN, 2004;
VAN SCNATK & Generos, 2005; BouwtvAN &
KALKMAN,

2006;

CALLE

et a/., 2006 & 2007b).

Biotoop
ln Nederland wordt de Rivierrombout

vooral

langs grote rivleren aangetfoffen. De larven-

Vefspfeiding t990-I9t)7 (tirkcl). It)98-2007 (sÍiP)

habitats bestaan uit zandige substraten in
ond epe, onbegroelde, stromlngsluwe riviertrajecter. In de genormalrseerd fivie'en wor
den dergelijke larvenhabitats voornamelijk

D^tnh tk t 19r0,1997 tnrl.),

tussen kribben aangetroffen. Waar zich achter
de stromingsluwe delen van de kribben zand
ophoopt ontstaan strandjes waar de meeste

larvenhuldjes wotden gevonden. De

7A

60
50

40

vofmt hierop een uitzondering. De oevers zijn

30

De biotoop langs de Roer wljkt af van de
overige Nederandse leefgebieden. De Roef
is een klein riviertje met een nog grotendeels
oorspronkelijke morfologie die vrij door het

landschap meandert. Dit resulteert in een
grole variat'e n stroomsnelhedel. dieple en
waterbodemsu bstraten. Langs de Roer wordt
de soort voornamelijk langs de (Nederlandse)
beneden- en middenloop aangetrotien. Hei
r 52

(lot)

80

l\y'aas

felatieÍ steil en kribben ontbreken grotendeels.
Ondiepe, stromingsluwe zandige substraten
zijn slechts beperkt voorhanden. Bovendien
bestaat het bodemsubstraat in het bov-'n
stroomse deel voor een groot deel uit grind.
Hierdoor lijkt de l\,4aas minder geschikt voof de
soort. Anderzijds is het onder deze omstandigheden moeilijker om larvenhuidjes te vinden.
Het is daarom mogelLjk dat de soort op veel
meer plaatsen langs de lvaas voorkomt dan
dat de huidige verspreidingskaart laat zien.

1995 2007
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grootste deel van de oevers is steil, maar
plaatselijk zijn ook ondiepe zandbanken aanwezig. De meeste larvenhuidjes worden langs

de traagstromende trajecten gevonden
SCHAK

(VAN

& GERAÉDS,2005).

Vliegperiode

De soort wordt vanaf eind mei tot oktober

waargenomen rnet een duidelike plek in juni.
Dit valt samen met de periode dat de meeste
dieren uitsluipen en dus gemakkeljker worden
waargenomen-

Rritlt)ttro]i I 1 (2003)

Plasrombou

t

G omphu s pulch ellu s

Verspreiding en trend
De verspreiding van de Plasrombout verloont
na 2000 geen grote veranderingen. Het blijft
de meest wijd verbreide rombout van Nederland die voornamelijk in het zuidoosten s
aan te treffen. De meest opvallende nieuwe
vrndplaatsen liggen in Zeeuws-Vlaand eren. Dit
zijn momentee de meest westelijke ocat es
waar de soort in Nederland voorkomt. Deze
vindp aatsen sluiten aan op de verspreiding in
België (DE KN]JF eÍ a/., 2006).

Vef!p,ciclirrr 19()0 1997 (rirl(Èl), 1t1)8-201)7 1\rit))
19t)0 It)t); (tin1,:). l99S 2Oo; (tld)
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Biotoop
De Plasrombout s net bjzonder kritisch ten

(HErJLrcËRS

aanzien van de vooTtp antingswatefen en wordt

al.

ln

uiteenlopende biotopen aangetroÍfen. De
soort wordt voorname ijk gevonden in gfotere,
stilstaande wateren als voofmalige beek- en

rviermeanders, visvijvers, ontgrond ngsplassen en groeven (o.a.

HE JL GERS & AKKERMANS.

2004;

2004;

GROENENDTJK,

& VAN
CA. t- et a/.,

GERAEDS

S--Arh. 2006b: Cor r et ai.. 2006:
2007b; REUI,IKENS, & HERN,IANS, 2007). l\,4inder
algemeen komt de Plasrombout in vennen voor
Bracltytron

&

HERT,TANS,

2001,

VERDONSCHOT

el

2OO7\. Dddrndasr z j1 ooputaries aanweztg
rn zwak stromende wateren als kanaLen, beken
en r v eren (o.a. GERAEDS & VAN SCHA K, 2006b;
CALLE eÍ a/., 2007b). Jaarljkse vondsten van
larvenhuidjes langs de Roer tonen aan dat de

Plasrombout ook in staat is om zich in rreer
dynamische en snel stfomende wareren re
handhaven (GERAEDS & VAN ScFrAtK, 2006b).
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Verspreicii rrg en trend
In de jaren 80 herbergde de Noord-Brabantse
Beerze de enige bekende pop!latie Beekfombout van Nederland. Vanaf de tweede helft van
de jaren 90 nam de soort sterke toe (KuRsrJENS & DE VErD, 1995; KETELAAR & VAN DER
WAr, '1998; DELFr & GouDSNÍrs. 1999). Deze

.-ri

opmars zet ook na 2000 doof, mei name In
Overljsse en Lmburg. De Overljsseise Vecht
vormt momenteel het grootste aangesloten
eefgebed n Nedertand (RurER. 2002a). Verder komen populaties in Overijssel voor langs

.

de BuuÍserbeek, Schipbeek en Dinkel. De

"':"4'-

Roer bevat de grootste populatie in Limburg
(GERAEDS

;

& VAN SCHA K, 2002). Na 2000 werd

de soort in deze provincie ontdekt langs de
Swalm, Worm, Vootbeek, Leubeek. Tungelroyse Beek en diverse plaatsen langs de l\.4aas

(o.a. HETJLTGERS & AKKERNTANS, 2004; CALLE el
al.,2AA7h, VAN SCHA K & GERAEDS, 2007b).

't

De verspreiding in Gelderland en Zuid-Holland

bepe.kt ,/icl^ In hoofdzaak tot hel .rvie.e.lge-

bied (o.a.
DER

KALKT,TAN,

NEUr.2003:

2002

KALKMAN

&

BOESVELD

&

VAN
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WASSCHER.2003:

CALLE et a/.. 2006). Daarbuiten is in Gelderland
ook een populatie aanwez g langs de Berkel.
In Noord-Brabant handhaven zich de popu-

laties langs de Beerze, de Keersop en

150

120

de

Domme en is de soort op enkele nieuwe locatres langs de Maas gezien. In 2005 werden
Beekrombouten voor het eeTSt sinds 1922 in
Drenthe (LtBELTENWERKGRoEp DRENTNE, 2005a)
en voor het eerst sinds 1889 in Utrecht (GouDsr,arrs, 2005: n et op kaart) waargenornen.

..]I-MAMJJASOND

Biotoop
De Beekrombout wordt in u teen opende typen
stromende wateren aangetroffen. De soort
wordt meestal met traag stromende laagland,
beken geassocieefd. Dat deze beken vaak
genormalrseerd zijn hoeft geen belemmering

te vormen. Belangrijk is de aanwezigheid van

zuurstofrijk waier en onbegroeide zandige
substraten. De sood wordt echter ook in vrij
meanderende, relatief snel stfomende terrastreken en -riviertjes aangeiroffen die grote
peilfluctuaties kennen. Door de meandering
zijn er voldoende stromingsluwe plaatsen binnen het stroombed aanwezig. Hier kunnen de

larven zich handhaven ttdens piekafuoeren

(GERAEDS,

Iil

2003). Langs de l\lidden-Llrnburgse
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Roer worden de hoogste dichtheden arvenhuidjes (tot 41 per strekkende mereÍ oever)
gevO.rder la'lgs traAg st'One'']de tÍa,ecter.
Ook worden hier op plaatsen waar obstakels,
zoals dood houi. in het water liggen vaak veel
Íarvenhuidjes bij elkaar gevonden. Waarschijnlijk vormen de stromingsluwe p aatsen achter
deze obstakels geschikte habitats voor de
larven. (GERAEDS & VAN SCHA K, 2002). Verder
komt de Beekrornbout ook in de grote nvteren
voor. Hier worden echter nergens grote hoeveelheden larvenhuidles gevonden.
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Lantaarntje Ischnura elegans
Vcrspreiding en trend
Het Lantaarntje was en is de meest a gertene
libel van ons land en kan vrl.jwel in elk biotoop
worden aangetroffen. De hoogste aantallen
wordeT welrswddr be.e'ht bi. l^eldere. vege-

tatiefijke wateren. maar voortplantng vlndt
paats in allerlei typen wateren incusteÍ zeer
voedselrijke en zelfs brakke wateren. Zowel
rn verspreding als viegperiode hebben er

nauwel jks veranderifgen plaatsgevonden ten
opzrchte van de vorige per ode.
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Tèngere grasjuffer Ischnura pumilio
Vcrsprciding en trend
De Tengere grasjuffer plant zch bij voorkeur

voon op nteuw ontstane. ondiepe biotopen
met een geringe hoevee heid vegetatie. De
soort vefdwijnt meesta weer als de biotoop
meer begroeid raakt Sinds de voorgaande
per ode zijn hierdoor veel vliegplaatsen van de
Tengere grasjuffer verdwenen. Er is echter een
veel groter aantal nieuwe vindplaatsen voor In
de plaats gekomen. Zo heeft de soort de laat_
ste jaren de duinen (DTJKSTRA eÍ al. 1999). de
Waddenei anden en Flevoland gekotonseerd

(Gnoerrro,rr< et al .2005b,) en zich behoortijk
urtgebreid in Friesland en Overijssel.
De uitbreiding wofdt waarschijnlijk veroorzaakt
door een combinatie van warme zoÍners en oe
toename van natuurontwikkel ngprojecten Bj
veel natuu fontw kkelingsprojecten ontstaan
ondrepe plasjes met schaarse begroeiing die
erg geschikt zijn voor de Tengere grasjufier. De
soort rs zwerÍlustig en weet dit soon nteuwe
brotopen vaak al na een jaar te koloniseren
[,4et het toenemen van de vegetate in deze

plasjes neemt ook het aantal andere libellen_
soorten toe waardoor de niet zo concurrentie

\i r,|rfi(lin,l

J1),){)-t()(r-

, ,..

l)l'ttilnttit,t lt)t)O I tlt); t,tttrl
r50

krachtige Tengere grasjuffer weer verdwijnt.
120

lliotoolt
De Tengere grasjuffer is een echte pioniersoort

en veel biotopen zijn slechts tijdelijk geschikt.
Relatief n euw s het voorkomen n oe outnen
waar door recenle natuurontwlkkelingsprojec
le- vêêl o'tdeoe srel opwa.r.te'1de pasles

zijn ontstaan. l\,4eer perrnanente populaties
zrjn aan te treffen in groeves en soms b! door
kwelwater gevoede s oten en p assen
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zorner. Waarschijnlijk weet ten rninste een oeel
van de populatie onder gunstige omstandighe_
den een tweede generatie voort te brengen,
iets dat in het zuiden van Europa veelvuldig
voorkomt. Ook in l\,4 dden Europa is de aanwezigheid van een lweede geneÍatie aangetoond

fer ln de toekomst steeds írequente. za voorkomen als gevolg van de kl rnaatverandering.
Door in augustus bij in de winter aangelegde
wateren op zoek te gaan naa. verse Tengere
grasjufiers kan rÍret zekerhed de aanwezgneo van een tweede generate n Nederland
worden aangetoond.

De Tergere gras.u'le- aar twee pie{en ,/ter,
de eerste in het voorjaar en de tweede in de

(INDEN LoFMAR,

1997,

BuRBAcH. 2OOO). Een

deel van de larven zal echter gewoon de een-

laflge cyclus doorlopen en de generatie van
het vogende voorlaar vormen. Welicht dat
een tweede generatie van de Tengere grasjuf_
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Zwervende pantserjuffer Lestes barbants
Verspreiding en trend
Zoals blijkt uit de Nederlandse naam,

staat
deze soort bekend om zijn zwerflust. De Zwervende pantserjuffer is algemeen in de duinen
en vrij algemeen op de binnenlandse zandgronden. Per jaar kunnen de aantallen sterk
wisselen en soms wordt de soort n ieder geval

lokaal vrijwel niet waargenomen

(IVIANGER &

2007). Na een invasie vanult het zutden in 1994 heeft de soort zich in Nederland
weten te handhaven. In de laatste tlen jaar is
de soort op aanzienlijk meef locaties waargenornel en Ljkl oaarree toegenonel. E'zrjl
rneer vindplaatsen in Zeeland, Friesland en
Drenthe, maar dat zou ook een gevolg kunnen
zijn van de lokale werkgroepen dle hun verspreidingsonderzoek de laatste jafen hebben
BEUKENaA,

gelntensrveerd.
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Thngpantserjuffer Lestes dryas
Verspreiding en trend
De Tangpantserjuffer komt het rneest voor in
het oosten van Nederland n met name Drenthe, Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg. Aan
de Noordzeekust is de soort zeer zeldzaam en
pas sinds 1998 is voortplanting uit de dulnen
bekend. In 1998 werd de eerste Tangpantserjuffer in de duinen boven het Noofdzeekanaal

waafgenomen (WJKER, 2001). Vefmoedelilk
betreft het hier een zwerver. In de duinen van
Voorne was ln die periode wel een populatie
Tangpantserjuffers aanwezig. Vanaf 200í s de
soort voor het eerst in Zeeland (Zeeuws-Vlaan-

deren) waargenomen (GEENE et al.,2007). ln
Friesiand is de soort op nieuwe plaatsen op
zandgrond waargenomen, zoals bijvoorbeeld
in Gaasterland. De soort kan zwerven en wordt

soms op minder voor dd hand liggende plaaf
sen waargenornen, zoals in Flevoland.
Evenals de sterk gelijkende Gewone pantserjuffer (Lestes sponsa) komt de Tangpantserjuffer vooral voor op de zandgronden, maar
niet of nauwelijks in laagveengebieden. De

\t'rspÍciding 1.19(1199/ (cirkfll, 1998-2007 (srip)
IL).)O 199/ (tinl(), I99S-2OO, (lot).
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soorl wordt het meest aangetroffen btj veÊ
landende vennen met een dichte water- en
oevefbegroe ing van zeggen (Carex sp.) en
biezen (Scirpus sp.), omgeven door bos. Het
gaat hierbij vaak om relatief voedselrijke vennen. Door de sterke gelijkenis met de Gewone
pantserjuifer in combinatie met de lage dichf
heden wordt de soort nog wel eens over het
hoofd gezien. De Tangpantserjuffer koloniseert
gemakkelijk nieuwe leeÍplekken met voof de
soort het geschikte successiestadium en stelt
lJrntll-tJtt

o)t I

weinig eisen aan de waterkwalileit. De a'gelopen jaren is de soort stabtel gebleken. De
ïangpantserjuffer is op rneer plaatsen in de
duinen waargenomen. Zal de soort hier blijvende populaties kunnen vormen?

I(2): 103-l9E
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Gewone pantserjuffer Lestes sponst
Verspreiding en trend
De Gewone paniserjuffer is algemeen op de
zandgronden van Oost- en Zuid-Nederland
en komt daar vooral bij vennen vaak in hoge
dichtheden voor. In de duinen zijn de aantallen lager, terwij de sooÍ in laag Nederland vrij
schaars is. De verspreiding van de Gewone
pantserjuíer is de laatsle deccennid 'lauwelijks veranderd. De biotoop bestaat uit meestal
niet al te diepe stilstaande wateren met een
rijke vegetatie. De Gewone pantserjuffer komt
ln Nederland op veel verschillende typen wate-

ren voor. De soort is een goede pionier. De
aantallen zijn vanaf 1997 stabiel gebleven.

Verspreiding 1990-1997 (cirkel). 1993 2007 istip).

Dístríbutí| 1990-1997 (mb),

1993 2007 (lat)

1200
1000
800
600

400
2AA
0

.] F IIA

I\4

J J A S O N

D

Vlie$iid 1998-2007.
Flight poioà t998 2007.

!

1000

1999 2000 2001 2AO2 20ld3 2AA4 2005 2006

t

Tientl 1999-2007.
Ttend I999-2007.

iar,'r-c yr,rrt.c.iufi r i r.,,' pu,r.,,. .r', r".

Il2

Brnchlttrou

ll

(2003)

2007

Tengere pantserjuffer Lestes virens
Verspreiding en trend

De Tengere pantserjuííer is een soort van
heidevennen en hoogveen met verlandingsvegetaties. De soort ls de iaatste tien jaar
duidelijk in aantal en in hoeveelhe d vindplaat-

sen toegenomen. Onder meer in de regio's
Noord-Brabant, Veluwe/Utrechtse heuvelrug
en Drenthe/Oost-Friesland is de soort op veel

nieuwe plaatsen waargenomen. Het aantal
waarnemingen in de duinstreek lijki ook toe
te nemen. Vanaf 1997 wordt de Tengere panf
serjuffer waargenomen in het Noofdhollands
duinreservaat (WTJKER, 2001). De eerste voortplanting in de duinen werd in 2001 blj Voorne
vastgesteld. In Zeeland werden in 2004 voor
het eerst Tengere pantserjuffers waargeno-

men, en wel op twee plaatsen in ZeeuwsVlaande.en (GEENE et af, 2OO7).
De Tengere pantserjufíer blijkt niet alieen in
Nederland toe te nemen, maar ook net over de

grens met Belg è (bijvoorbeeld het Hageven/
Plateaux) is de soort sterk toegenornen, iets
wat zich ook voor blijkt te doen op andere
plaatsen in Vlaandefen (DE KNr.rF,2007).
Ook de resultaten van de monitoring laten een
sterke toename zien; er is dus geen sprake
van een waarnernersefiect. De Tengere panf
serjuÍfer is één van de ve e sooTten d e moge-

ljk profiteren van de klimaatverander ng. Daar
naast zou de toename van de soort een gevolg
kunnen ziln van de verbeterde waterkwalteit,
met narre de verminderng van toevoer van
voedingsstoffen en het rn nder zuur woTden
van vennen. Welcht dat de sooft ook baat
heeft bij vernatt ngsprojecten die bjvoorbeeld
n .lê L |,<i<trêêL
^::r<ri^.1ón
o
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Houtpantserjuffer Lestes viridis
Verspreiding en trend
De Houtpantserjuffer is de meest algemene
pantserjuffer van Nederland en wordt vrijwel
overa waargenornen. l'oewel ï.nder in ope.t
gebieden. Op de Waddeneilanden is de soort
aanzienlijk minder talrijk. Bijzonder aan deze
pantserjuffer is dat ze de eieren in houtige
gewassen afzetten. De laarsle tien iaar zjn
de aantallen van de soort stabiel gebleken. De
aanleg van nieuwe recreatiegebieden en verdergaande verstedelijking zal in de toekomst
voof de soort gunstig zijn.

Vliegperiode
De Houtpantserjuffer bereikt eind augustus en
begin september de hoogste aantallen.

Verspreidi g lr)t\)-1997 (cirhcl). 1998-200t lsrip)
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Oosteliike witsnuitlibel Leucorrhinia albifi.ons
Verspreidi rrg en trend
Tegen iedere verwachting in werd de Oosteiijke

witsnuitibel n 2005 herontdekt in Nederland.

!il
Í
I

Beg n

lu

2C05 werd een populat e gevonden

In het nat!ufreservaat Dellebuursterheide in
Zuldoost F:esland (DE BoER & WASSCHER,
2006 r De ,.,erspre drng n Wesi-Êuropa is
sterk ,/3rsn pperd en popu aties zijn zeer kle n.
De popLrate n Fresand is vooralsnog de
en ge . Nederland en lgt sterk gelsoleerd ten
opz chte ,,,an andere in het bultenland gelegen
popu at es De voortp ant ngs ocat e op de Delebuursterhe de s daarom van cruc aal belang
voor het behoud van de Oostelijke w tsnuit ibel
ln Neder and.
Er werden n 2005 op de voortplantingsplaats
soms ten dreren tegelijk waafgenomen. wat
uitzonderlijk is voor de Wêst-Europese situatie
(DE BOER & WASSCHER, 2006). In 2006 was de
populatiedichthe d zeet aag met maxmaa
twee mannetjes per dag (De BOER. 2007a). In
2007 deed de Oostelljke witsnuit ibel het echter weer goed. A op 13 mei werden 15 verse
dieren rond het ven gezien en op goede vliegdagê^ wd-er erige t.entalle'l drerer danwe./ig.
ln 2007 konden bijna 150 larvenhuidjes woÊ
den verzame d. De popu atieomvang blijkt dus
n somrnige laren vril groot (DE BOER, 2008).
Het vermoeden bestaat dat de soort zich vrij
recent op de Del ebuursterhe de heeft weten
te vest gen aangez en het voortplantingswater
zlch pas s nCs !e herste rnaatregelen in 1988
angzaarn heeÍt ont\'kkeld naar een geschikte
habltai Ook ce ,e.sch en n dichtheid tussen
de cre la.e- .,aar. de populate is gevogd,
n]et een .Lr:e ( c eptepunt n 2006, impllcer-ên een -Ê::-i: . esi g ng. Dit heeft te maken
mel cê 2 '.:'- .': ,a. ge levenscyclus van de
arven S:: :3: ..kee pionlers zich in 2003

op de

)= e:,-'s:.'.eie

hebben gevestigd.

--i:-: ngen zijn dan uitgeslopen
n 20ió a. .: je-ce generate heeft zich
vel.,ro re-s :'::.^r:: s schuilgehouden in het
larva ? s::: -- :_r.^: 2!06 en zijn n 2007 in
grole. _::::: -::::::e^ A1s een populatie
voof a'::-: :.: ::::3at verdw jnen deze
scf-rorrr.ir: _::_ ' I :-:-e c ge e de ijk
De eers:a

-:-.:^::'zcek n 2006 op
veert g p.:i_::: ::,:-_ ..:. .ennen n Zuidoost-Frles a'a a' aa'a'a^za': Drentfte leverIntenseí .:',<:_::
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den geen nieuwe vindp aatsen op (DE BoËR,
b ijft het de vraag waar

2007a) Vooralsnog

vandaan en wanneer de Oostelijke witsnuitllbe
zich op de Dellebuursterhe de heeft gevestigd.
I\.4ede gez en de waarneming bij Aek nga in
1997 lijkt de soort nooit helemaal u t Neder and
te zljn verdwenen. Dankzij verbetelng van de
(regen)waterkwalitet, herstel van verstoorde

ven'ler. Lrlbreidng vaa nel aanral venTen ihet kader van natuurontwikke ing en het feit
dat de populatie op de De lebuursterheide het
goed doet, biedt de toekomst voor de Oostelj-

llt)): lo3 l95

1o,

ke witsnuitlibel goede perspectieven. De beste
kansen voor utbreidng en herstel iggen op

de hogere zandgronden in Friesland. Drenthe,
Overijssei en Gelderland.

.
*

.

*
Biotoop
Het voortp antingswater op de Dellebuurster-

heide kan op basis van vegetatie en water
kwalteit gerekend worden tot een oligotrool
hoogveenven. In deze zn wilkt de biotoop af
van de vroegere Nedeflandse vindplaatsen die
alle tot de o igo-mesotrofe watertypen kunnen

worden gerekend. Het ven is matig zuur en
voedselarm. De oever- en watervegetatie is
weinig soortenrjk en drilvende waterplanten
ontbreken. In het water komt een uitgebreide
submerse vegetatie van (water)veenmossen
voor (DE BoER, 2007a). De eigenschappen
van de habitat van de Oostelijke wiisnultlibeL
kunnen als volgt worden samengevat:

.

complex van wateren (vennen, poelen, viivefs er p assen) rr een bosljke oÍrgevi'g

* zeer helder water, doorzlcht vaak tot de
ooqem
* aanwezighe d van een uitgebreide submerse

"*

aanwezigheid van een brede verlandlngszone van he ofyten
voedselarm tot matig voedserjk (oligotroof
tot mesotroof) water
water matig zuur tot neutraal (pH=4-8)
wateren thermisch begunstigd (beschut en
slechts deels beschaduwd)
stabiel waterpeil (nooit droogvallend)
successiestadium water en oevervegetatie
vergevoroera

Vliegperiodc
De eerste Oostelijke wltsnuitlibellen kunnen
vanaÍ half rnei ultsluipen (DE BoER, 2008). De
dieren verspreiden zich in de pre-reproduktieve fase soms ver van het voortplantingswater
(DE BoER, 2oo7a en 2008) en kefen pas na
2-3 weken ierug. De eerste tefritoriale mannetles kunnen vanaf eind mei blj het water
gezien worden. De piek van de vliegtijd en
voortplantingsactiviteit valt in de tweede helft
van juni. De vliegtijd eindigt, aÍhankelijk van
de weefsomstand gheden, rond ha Í iull. 1n het
buitenland worden de soort sorns nog tot eind
augustus waargenomen (WrscHHoF, 1997).

watervegetatie
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Sierlijke witsnuitlibel Leucoryhínia caudalis

<l rlijl.,
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Verspreiding en trend
De Sierlijke witsnuitlibel is altijd een zetdzame
verschijning geweest en na een waarneminq in
'1970 bij het Groot Malpieven in Noord-Brabant
gold de soort decennia langs als verdwenen
uit Nederland. De verrassing was dan ook
groot toen Kim Huskens op 6 juni 2006 een

mannetje fotografeerde bij de ENc|-vijver bij
lvlaastricht. Dit mannetje bleek redelijk honkvast en werd in de daarop volgende dagen
door flink wat mensen bewonderd. Tijdens
een excursie op 13 juni bleek het mannetje
niet alleen en werd een paringswiel waargenomen, gevolgd door eiafzet (HusKENS, 2006a,
b). Tijdens de goed bezochte lweede excursie
op 24 juni kon de soort niet meer worden waargenomen. Onderzoek naar het voorkomen van
de Sierlijke witsnuitlibel
2007 leverde geen

waarnemingen van de soort
'n op

(BouwÀ,4AN

VeÍsprciding l99O 191)7 (cirkel), 1998-2007 (stip).
Dis' ibutía t 990' I 997 (cirtl,:), I 998-2{)07 (tlot).
4,0

30

T,0

ef

al.,2OO7). De soort heeft echter een tweejarige
larvale cyclus waardoor een bezoek in 2008

zeker de moeite waard is om te kijken oi de
soort zich succesvol in ons land heeft weten
voort te planten.

\'liegtiid I 998-2{)07.
l:li{ht

loit

l993-2007.

Biotoop
De Sierlijke witsnuitlibel wofdt meestal waargenomen bij beschutte, stilstaande wateren
met een goed ontwikkelde submerse vegetatie. Het voorkomen van vis lijkt voor de
Sierlijke witsnuitlibel niet zo'n probleem. De
ENC|-vijver, een visvijver die wordt gebruikt
door medewerkers van de ENCI-groeve, vofmt
mogelijk geschikt biotoop voor de soort. Wel-

licht duikt de soort ook nog op andere plaatsen
met vergelijkbaar biotoop op.

Vliegperiode
De beste tijd om de soort te gaan zoeken

is

vanaf eind mei tot eind juni.

Ilrnltytrott I I (2): I03- I93

t69

Venwitsnuitlibel Leucorrhinia dubía
Verspreiding en trend
In vergelijking met de Noordse witsnuitlibel (1.
rubicunda) is de Venwitsnuitibel nog steeds
zeldzamet. Het verspre dingsbeeld vertoont
grote overeenkomsten met die van de Noordse
witsnu tlibel, maar de Venwitsnultl bel laat zich
rnaar zelden zien in de laagveenmoerassen
en plant zich zover bekend hier niet voort. De
soort heeft z ch recent in de duinen van WestNederland gevestlgd, maar nog nauwelilks
op de Waddeneilanden. In 2004 werden wel
paringswielen waargenomen op Terschelling.
Op veel vlndplaatsen komen beide soorten
gezamenljk voor, maar meestal is de Noordse
witsnuitlibel rulm in de meerderheid. Op enkele
vindplaatsen behoort de Venwltsnuitlibel echter tot de domlnante soorten. Een voorbeeld
hiervan is de Dellebuursterhe de (Fr) waar
sinds 2003 aantallen van meef 1.000 dieren
voofkomen. De populatieornvang is bepaald
door systematisch larvenhuidjes te verzamelen (DE BOER, 2OO7a en 2008). Opvallend is

ook de recente toename van deze soort

in

Vcf!pfcidini{ 1990 1997 lcirliclt. l(.r9S-200t 1sÍiP)

l)i\tt)h ti0, lt).)0 IL).)/ ninL). 1998-Joo/ ttrL).

hei Fochtelóerveen en Bargerveen (l\,4ANcER
& ABBNGH, 2005), waar de soort voorheen
nauwelijks voorkwam.

Biotoop
Vrljwe bepefkt tot bosvennen op de hogere
zandgronden. De aanwezlghe d van veenmossen in het water is een belangrijke voorwaarde
voor de larven. De soort is kritischer dan de
Noordse w tsnuit ibel, die een bfeder spectrum
in de voedseltrofie bestfijkt en in wat voedselrijker water kan voorkomen dan de Venwitsnuitlibel. (KooPS et al.,2AA6).
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Gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis
Verspreiding en trend
De Gevlekte witsnuitlibel heeft een
Europese bescherm

s.

zware

Nederland
vormt een belangrijk bolwerk voor deze soort n
WestEuropa en heett als zodanig een belangrijke verantwoordelijkheid voor bescherm ng
en behoud. De Gevlekte witsnuitlibel is sinds
1998 duidelijk toegenomen, maar behoolr nog
ingsstatu

steeds tot de zeldzaamheden in Nederand.

Het zwaartepunt van de verspreiding ligt in
de grotere laagveenrnoerassen van NoordNederland (De Wieden en De Weerribben).
Recente vestigingen in de Noord-Hollandse
duingebieden zijn bilzonder; de soort werd hier
voor 1998 niet aangetroÍfen. De Gevlekte witsnuitlibel blijkt goed in staat tot zwerven en kan
snel nieuwe gebieden koloniseren. Toch werd
de soort tot voor kort nog nooit op de Wad-

deneilanden waargeromen. Éen waarnemirg
in 2004 van een parlngswiel op ïerschelling
toont dat de soort in principe in staat is om
de eilanden te koloniseren. De soort is recent
voor het eerst in de Flevopolder (Hafderbos)
en de Noordoostpoldef aangetroffen. In de
Noordoostpolder is in ieder geval sprake van
voortplanting in het Kuinderbos (CoL JN ei a/.,
2007).

Eer voo,/.cl-lige toendme op de

Vrrspreiding 1990 1997 (cirkel). 199,!-2(X)t (!rip).
DiírtLrtit"t 1990 1997 (ritrlt:). 1995.20o7 (lr't)
124
T00

hoge.e

zandgronden iijkt op herstel van het vroegere verspfeidlngsgebied (voor '1970), toen de
soort hier nog geregeld voorkwarn op vennen.
Tijders onderzoek naar de lbel en'au1a van
bosvennen in Friesland, worden sinds 2004
regelmatig enkele larvenhuidjes gevonden
(DE BoER, 2OO7). De meeste populaties op de
hogere zandgronden zijn echter nog steeds

klein en weinlg stabiel; rege matig worden
enkele dieren aangetroÍfen bij bosvennen,
maar deze populaties doven rneestal snel uit
(TERNaAAT, 2006b). N/ogelijk zijn de djchtheden
hier nog te laag om permanente vestiging
mogelijk te maken.

\'licgtijd Ir)98 2007.

l'liit tttnrl l99S 2OOa

1999 2000 2001 2AA2 20A3 2AA4 2005 2006

2007

Trrn,:l l9c)9-2(X)i.
Iroul 1999 200t.

Bnnll'trott 1l (2): 103- I93
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Noordse witsnuitlibel Leucoryhini a rub icun da
Verspreiding en trend
Sinds 1998 is het aantal vindplaatsen (uurhok-

ken) van de Noordse witsnuitlibel meer dan
verdubbeld. Plaatselijk behoort deze soort tot

de algemeenste libellensoorten in het vroege
voorjaar. Opvallend is de recente toename van
het aantal vindplaatsen in de duinen van Noorden Zuid-Holland en de Waddeneilanden. Ook in
het zuiden van Nederland (Brabant en Noord-

Limburg) is de soort toegenomen. N,{ogelijk is

de toename in Nederland veroorzaakt door
de verbeterde (regen)waterkwalitet, waardoor
de verzuring van vennen is afgenomen. Deze
witsnuitlibel wordt ook steeds vaker gevonden
in de laagvee n moe rassen, waar de soort
regelmatig samen voorkomt mei de Gevlekte
witsnuitlibel (L. pectoralís). De dichtheden zijn
hier weliswaar duidelijk lager dan op de hogere

zandgronden. Tegenwoordig plant de soort
zich ook voort op enkele Waddeneilanden.
Blijkbaar is deze witsnuitlibel redelijk mobiel
en goed n staat om via zwerftochtel nieuwe
la L^l^niqarên

^ahiê.1ên

Di\tlihutia l9rul997

Biotoop

in het water een belangrijke voorwaarde voor
de larven. In de laagveenmoerassen komt de
soort ook voor in wateren zonder veenmossen.
Er is dan vaak wel een uitgebreide emerse
watervegetatie aanwezlg. In de Alde Feanen
en De Weerribben vlndt vooriplanting plaats ln
rijkbegroeide wateren met Gewoon Bronmos

(Fontinalis antipyretica)., Waterviolier (Hof

a

pal ustri s), l\,4oerashertshooi (Hype ric um

heiodes), Krabbenscheer (SÍraÍloÍes a/oldes)
of Groot

b

itul().

1993

2007

drt)

600

Voornamelijk (matig)zure en voedselarme venren en hoogvelen i1 bosrjke o'ngevirg. maar
ook moerasbossen in de laagveengebieden.
De Noordse witsnuitllbel is minder kritisch dan
de Venwitsn u itlibel. In tegenstelling tot de Venwitsnuitlibel plant de Noordse witsnuitlibel zich
ook voort in matig voedselrijke verlandingsvegetaties in de laagveenmoerassen. Hier wordt
de soort gevonden in dicht begroeide sloten
en verlandende petgaten. De hoogste dichtheden worden bereikt in hoogveengebieden.
Zo worden tegenwoordig jaarlijks in het Fochtelóerveen zwermen van 1.000-en Noordse
witsnuitenlibellen gezien. Op de hogere zandgronden is de aanwezigheid van veenmossen

ta n i

Versprriding l9()0-199i (ciÍkcl), 1998 2(107 (srip).

aasjeskruid \Utricularia vulgaris).
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Vliegperiode
Een vroege voorjaarssoort; de eerste dieren

kunnen

al vanaÍ eind maart uitsluipen. De
in mei. Begin juni is de

hoofdvliegtijd valt

soort nog redelijk goed te inventariseren,

maar de aantallen nemen vervolgens snel af.
Waarnemingen tn augustus en septernber zijn
ze dzaam. Bij uitzonderlijk warme dagen n de
herist kunnen incidentee larven uitsluipen die
onder norrnaal nog een winter als larve zouden doorbrengen, zoals op 26 oktober 2006 in
Drenthe (|\4ANGER et al.,2AA7).
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Platbuik Libellula depressa
Verspreiding en trend
De Platbuik is nog steeds een zeer algemene
verschilning op de hoge zand- en ldssgronden.

In de periode 1990-1997 was de soort

nog

schaars in West-Nederland, maar hierin lijkt nu
verandering te komen. l\y'et name in de duinen,
maar ook in kleigebieden en veenweidegebieden heeft een duidelijke uitbreiding plaatsgevonden. Oorzaken hiervoor zijn speculatief.

ls het aantal voortplantingsgebieden voor
deze pioniersoort toegenomen, bijvoorbeeld
door een toename van natuurontwikkelingsprojecten, tuinvijvers en een meer dynamisch
natuurbeheer in de duinen? Zet de vooruitgang

van de Platbuik in het westen verder door en

wordt de soort op termijn in heel Nederland
algemeen?

\tfsprciding 1990-1997 (cirl<el), 1998 2007 (stip)
Dístrihutk t 199(11997 (oftlt), l99tl 2007 klot).
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Bruine korenbout Libellula fulva
Verspreiding en trend
Het aantal vindplaatsen van de Bruine koren-

bout is in de laatste tien jaar aanzienlijk
toegenomen, hoewel het nog steeds een vrij
schaarse soort is. Deze vooruitgang blijkt niet
alleen uit de kaartjes maar ook uit de resultaten van het Landelijk lvleetnet Libellen waarin
de soort een significant sterke toename laat
zien. In de omgevjng van de grote laagveengebieden in Noorwest-overijssel en aangrenzend
Friesland en Drenthe is het aantal vindplaatsen grolweg verdubbeld. Dit geldt ook voor
vindplaatsen langs kanalen en weteringen
in Salland (Overijssel), hoewel dit deels het
gevolg zal zijn van een toegenomen waar-

nemingsintens jteit. Opvallend is verder het
vrij grote aantal waarnemingen dat niet in de
buurt van bekende bolwerRen ligt. Met name

in de uiterwaarden van de grote rivieren is de

soort op veel plaatsen opgedoken. Op een
deel van deze nieuwe plaatsen is sprake van
populatiesi de stippen in de duinen (ijsbaantje
bij Castricum) betreffen zwervers.

Biotoop

Verspreiding 1990-1997 (cirkcl), 1998-2007 (stip)
(cir,Le), 1998-2007 (lot).

Disttiblftia l990-1997
350

Behalve in kanalen, weteringen en plassen op
de zandgronden en in laagveengebieden voeli
de Bruine korenbout zich tegenwoordig ook
thuis in uiteMaarden. Hier worden stilstaande
en zwak stromende wateren benut, zoals
tichelgaten, nevengeulen en beekmondingen.

Wateren met de Bruine korenbout laten de
volgende overeenkomsten zien: schoon voedselrijk water met een uitgebreide helofytenvegetatie (meestal Riet (PhragmlÍes auslrars)).

300
250

240
150
100

50
0

Vliegtiid 1998-2007.
Flight puiod I 998-2007.
LIJ

I

1000

'qcó 2000 _00r 2002 2003 1004 2005 2006

Vlrurv Bruine l<orenbol't Ltbtlluln f'th

2007

Trend 1999-2007.
ltuttl I999 2007.

n.

Brach-ytron I I

(2): 103-196

175

Viervlek Lib ellul a qua drim acul at a
Verspreiding en trend
De Vlervlek is nog steeds een zeer algemene
soort, vooral bij vennen op de zandgronden.
het Ljhr erop dàl de soort voorJ r s gegaan 11
Groningen, de duinen van Noord Hol and en
het rivierengebied. Bij vennen zijn hoge d chtheden van de Viervlek een aanwjzing voor
verzur ng. ls het denkbaar dat de gemlddelde

populatiegrootte bij vennen gaat afnemen,
nu verzurlng een m nder groot probleem is
geworden? Vooralsnog lijki het daar nlet op:
in het Landelijk l\,4eetnet Libe len vertoont de
soort een stabiele trend, ln tegenstelllng tot de
andefe soorten van het'zure vierial' (Gewone

pantserjuffer (LesÍes sponsa), Watersnuffel
\Enallagma cyathigerum) en Zwarte heidelibel
\Sympetrum danae)), die ln het meetnet een
maiige afname laten zien.

\t,sUciding I 99(l I 99, lf ir i(fl). I ()()3-20{)7 (srip).
I)i\ttib tit,t I9t)()-It)t)7 t,:inl.), l.)qt 20(, Urt).
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BouwMAN, J:H.,
LAAR,

Dutch dragonflies afe w nners, the number of observers and the number of records keep increasing and
in addition many of the spec es are also show ng an lncrease. The latter is largely due to the mproved
watea quality and the climate change which s favor ng many southern species. As a result the disiribution patterns shown in the book The Dutch Dragonflies' (NVL, 2002) are already oufdated. The 10 year
anniversary of the Dutch Soc ety for Dragonfly research (NVL), the 25 year anniversary of the Dutch
BLrtierfly Conservat on and the 33% ann versary of the European Invertebrate. Survey Neiherlands was
used as an nice excuse to make a new overview of the Dutch dragonfly fauna.
Th s review deals with 67 species. Four species known only from records pr or to 1990 are not discus
sed (Coenagrion mercuriale, Nehalennia speciosa, Epitheca bímaculata and Oxygastra cddlsil). The
distrbuton oÍthe species ls presented Íor two periods: 1990-1997 and 1998-2A07. The írst period is
the sarne as rn the book 'The Dutch Dragoniies' (NVL, 2002). About three t mes the number oí records
was available Íor the second period (308.000) compared to ihe Íirst ('101.000). The increase shown by
many spêcres can partly be explained by the increase in aecords. However many speces now occur
n areas where they were absent in the firsl period alihough these areas were wel investigated during
that period. This shows that the increase of these spectes is genu ne and not rnere y a artÍact of the
rncreased research activity. Besldes maps also a histogram oÍ the flight-period for the period 1998-2007
ls given. The histogram is based on unique records (a species, on one day in a square k oraeter). The

recorded numbers have therefore no nfluencêonthehstogram.ThetextoÍeachspecesdscusses
lhe dlstribution, habjtat and Ílight-period but the latter two on y when new nforrnation became avaiable
s nce the publication of ihe former atlas (NVL,2002). The Dutch Butterfly Conservation and Duich Staiist cs Netherland (CBS) are organizing the Duich Dragonfly Moniloring Scheme since 1998. In this project
dragonflies are counted largely by volunteers using a standardized method. This has rnade it possible to
calculate trends for 33 oÍ the 67 species. For these spêcies also a trend graphic is presented.

I(eyrvords
Odonata, dragonfliês, distr bution, The Netherlands, trênd ana ysis, flight period.
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ICeine tanglibel Onychogomphus forcipatus
Verspreiding en trend

....

Tot 2000 werd de Kleine tanglibel in Nederland

enkele malen langs de Grensmaas waargenornen Ook na 2000 is de soort hier incidenteel

gezien

(SCHURMANS,

2001). Op 24 augustus

2001 werden meerdere dieren gezien, waar-

:F

onder één copula. Het betroÍ waarsch jnlijk
zwervende dieren. Oí zich een populatie van
de soort langs de Grensmaas bevindt is tot op
heden onduidelijk. Een gerichte inventarisatie

,

van libellen langs de Grensmaas in 2006 leverde geen waarnemingen van Kle ne tangl be len
op (CArrE el a/., 2007b).
Vanaf 2000 worden Kleine tanglibellen met

Biotoop
De aanwez ghe d van de Kleine tangl bel wordt
geassocieerd met stenige beken en bovenlopen van rivieren in heuvelachtige terreinen. De
waterlopen z jn (deels) onbeschaduwd en n ei
sterk begroeid. Essentieel zijn kale, stenige
strandjes of oevers die deels overstromen.
Deze situatie komt in grote lljnen overeen met
de biotoop langs de Roer. Hier wordt de soort
aangetroffen langs de (Nederlandse) bovenen rniddenloop. Vier van de vijf larvênhuidjes
zUn gevonden op grindbanken, 10-100 cm uit
de waterlijn. Het bodemsubsÍaat in de directe
orngeving van deze vindplaatsen wordi gedomineerd door grind dat plaatselijk met een dun

lis

Ilnrthylron I

f..

'1.;. .:..],:/

I

enige regelmaat langs de Roer gezien. ln
augustus en september van dat jaar is de
soort hier vier keer waargenomen, op twee
verscl^rllende ocdlies (FcpsE\ 2000: G pÀEDs
& HÉR|,4ANS.2000). Vervolgens duurde het tot
2003 tot de soort opnieuw werd aangetroÍÍen.
ln juli en augustus werden op dfie ocat es vier
larvenhuidjes gevonden en is één mannelilk
imago gezien (GERAEoS & VaN SCHAK, 2004).
De larvenhuidjes tonen aan dat de sood in de
Roer tot voortplanting is gekomen. Omdat de
larvale ontwikkeling drie tot vijÍ jaar in beslag
neent (Su*Lr\, & l\,4u. Ltp. '996) rs het aanemelijk dat de dieren zich in 2000 langs de
Roef hebben voortgeplant. In 2005 werd een
vijfde larvenhuidje langs de Roef gevonden
(Crcar-Ds & VAN SCHA K. 2006b,. Waarnemingen van imago s blijven schaars; van 2003 tot
2006 s jaaflijks één d er gezien. In de Duitse
en Belgische bovenloop van de Roer zijn geen
populaties van de sooTt aanwezig.
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laagje slib is afgedekt. Lokaal bestaat het sub
straat deels uit zand. Waterplanten z jn nauwelilks of niet aanwezig en bestaan uit AarvedeÍk(u\d (Myriaphyllun spicatum) en sterrenkÍoos
(Ca itryche sp.). De stroornsnelhe d in de
omgeving van de vindplaatsen is geÍing, 0,05
tot 0,1 m/s. Alle vindplaatsen zijn onbeschaduwd (GERAEDS & VAN SCHA K, 2004).

Vliegperiode
Larvenhuidjes van de

Kle

ne tanglibel

gevonden in de maanden juli en augustus.
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Gaffellibel Ophiogontphus cecilia
Verspreiding en trend
De definiteve terugkeer van de Gaffellibel
s één van de spectaaulaire succesverhalen
van de Nederlandse lbellenfauna. Na een
aÍlvezlgheid van meer dan een halve eeuw
werden n 1995 en 1996 enkele deren angs
de Ge eenbeek gezien. Ondanks zoeken werden ze hier na 1996 niet meer gevonden waar-

door het ondudeijk s of hier een populatie
aanwezig is geweest. In 2000 werden echter
op 24 augustus acht imago's gezien op twee
locaties angs de Roer. Omdat zowel vrouwtjes
als mannetjes werden waargenomen en er n
de volgende dagen twee keer een eiafzettend
vrouwtle werd gezien, ontstond het vermoeden

dat er mogelijk sprake was van een populatie
(GERAEDS, 2000; GERAEDS & HER|,,aANS, 2000).
Dit werd ln 2001 bevestigd door de vondst van

e.hele la've'lhuidjes (VA\ S,-*Ár' & Gt "orDS,

2001). Orndat de larvale ontwikke ing twee tot
vier jaar kan duren (SUHL]NG & N,4ULLER, 1996)
is het duideljk dat de soort ook al voor 2000
larqs de Roer aa1we,,ig noet ztj't qeweest
n de periode 2002 20A6 werd de caffellibel
angs de Roer intensief geinventariseerd. Deze
nventarisaties wefden zowel vanaf de oevers,

VrrsprcirLint 19.)0 199t lcirkrl). I99S-10{); lsrip).

l)i\tt)rfitdt I99O.l99a t.;ílt).

als vanuit het water uitgevoerd (GERAEDS & VAN
ScHArK, 2005a). Tijdens deze nventansaties

binnen en tegen het stedelijk gebied van Roermond gevonden die niet eerder onderzocht
waren. In totaal is de soort hiermee vanaf 2000
n 18 van de 21 kilometefhokken waarbinnen
de Roer (inc us ef de Hambeek) in Nederland
stroomt aangetrofien.
In 2006 werd de Gafiellibel langs de Swalm
hefontdekt (VAN SCHATK & GERAEDS, 2007b).
De soort is hier n dfie aan elkaar grenzende
kilometerhokken in het bovenstroornse deel
van de Nederlandse Swalm aangetroffen. Er
wefden ievens hvee larvenhuidjes gevonden
waardoor duidelijk i5 dat e. ook 1er ee,t populatie aanwezig is. Op 3 me 2008 werden door

t56

Rr

'r,ltyrrttt |

)OO/ (tot)
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werd de soort r '6 1i'on'eterholkel aarge.
toond. Daarnaast zijn in 2006 en 2007 enkele
larven van de soort gevangen in het bodemsubstraat van de Roe'en de Ha.noeek (eê't
afsp itsing van de Roer nabij Roefmond). De
vindplaatsen waren t jdelijk drooggelegd vanwege de aanleg van twee vstrappen (ScHUr
& GERAEDS, 2006; ScHUr & VAN SCHA K, 2007).

De dieren werden in twee k lometerhokken
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Rob Geraeds arven gevangen in de bovenloop
van de Vlootbeek te Postefholt (niet op kaaÍt).
Het betreft een genormaliseerde beek met, op
de vindplaatsen van de arven, een breedte
van circa 1,5 r|eter. Ook werden vlak over de

grels bj PosLerhol twee arven qevalgen
de Kitschbaah.

In

Omdat de Roer en de Swalm beide in de
l\,4aas

uitmonden, lijkt het slechts een kwestie

van tild voordat de GafÍellibel hier voor eerst
wordt waargenomen. Het merendeel van de
h

storische waarnemingen s aÍkomstig van de

| t:Ut)\)

Zandmaas. In de Roer zijn larven tot dicht bij
het mondingsgebied gevangen (Scrur & VeN
ScHArK, 2007). Het is dan ook niet uitgesloten
dat de Gaffellibel de lvlaas inmiddels gekoloniseerd heeft.

Biotoop
In Nederland plant de caffellibel zich

voort

in de Roer en de Swalm. De Roer wordt op
grond van de breedte, diepte en morfologie
als een kleine, matig tot snel stromende rivier
beschouwd. De breedte varieert van circa 25
tot 50 meter. De diepte is zeer variabel en
bedraagt op de diepste trajecten meer dan drie
meter. De gemlddelde afvoer en stroomsnelheid bij Vlodrop bedragen respectievelijk 23,5
m3/s en 0,5-1 ,0 m/s (CRo^4BAGHS et al.,2000).
De waterkwaliteit s tegenwoordtg redelljk goed
(Zu vERTNGSCHAP L MBURG, 2001).
De Swalm is een laaglaódbeek van het subtype snel stfomende zandbeek. lvlet een gemiddelde breedte van zeven meter is de Swalm

aanzienlijk smaller dan de Roer. De diepte is
gemiddeld 65 cm, maar is plaatselijk in buitenbochten meer dan twee meter. De gemiddelde
afuoer en stroomsnelheid bedragen respectieveljjke 1,35 m3/s en 0,8 m/s. De waterkwaliteit

is over het algemeen redelijk goed (CRoMBAGfs eÍ a/., 2000).
Het bodemsubstraat van beide beken bestaat
uit een afwlsseling van zand, grind en slib.
Verder hebben beide waterlopen met elkaar
gemeen dat ze nog grotendeels een natuurlijke

morfologie hebben en vrij door het landschap
meanderen. Dit uit zich in een grote variatie
in ondermeer waterdiepte, stroomsnelheid en
bodemsubstraat. De natuurlijke morfologie
samen met de verbeterde waterkwaliteit zjn
waarschijnlijk de belangrijkste redenen voor
het voorkomen van de soort (GËRAEDS, 2003).
lrrago s worden 'Treeslal in de di.ecte omgevi-g
van het water aangetroffen. Patrouillevluchten
worden laag over het watef uitgevoerd. Langs
de oevers zijn de dieren hoog in de oevervegetatie te vinden, of op gfind- en zandstrandjes,
dood hout, stenen en dergelilke, dicht op de
waterlijn. Foeragerende dieren worden meest-

a

i1 .uige weilanden in de directe orrgeving
van het water waargenomen. Hier vallen ze

vaak op door hun stijgende en dalende vlucht.
In 2000 ls twee keer een eiaÍzettend vrouwtje
langs de Roer waargenomen- Eerst werd in de
oevervegetatre een eiklomp uitgeperst die ver-

volgens midden tn de stroming werd afgezet
door het achterlijf enkele malen in het water te
dippen. De stroomsnelheid bedroeg circa 1,1
en 1,3 m/s (GERAEDS & HERNTANS, 2000).
Larvenhuidjes wofden tot op een hoogte van
25 cm in verticale houding in de vegetatie aangetroffen. Het bodemsubstraat in de directe
omgeving van de vindplaatsen van de larvenhuidjes is variabel, maar bestaat meestal uit
een combinatie van zand en/oÍ klet en slib. Op
locaties waar hei bodemsubstraat door grind
wordt gedomineerd zijn vrijwel geen larven-

huidjes aangetroffen

(GERAEDS

&

VAN ScHAtK,

2005a).

Vliegperiode
Larvenhuidjes

van

Gaflel-

libellen zijn gevonden in de
maanden juni, juli en augustus. lmago's zijn vanafjuni tot

ó

half september gezien.

(iatfellibel

07;/rio.gorrT;/rrrs
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Zuidelijke oeverlibel Orthetrum btanneunt
Verspreiding en trend
Tot 1995 was de Zuideljke oeveíibel slechts
bekend van twee waarnemingen. in dat jaar
en de daarop volgende jaren vest gde de soort

zich op een aantal locates in zuidelljk Limbufg. ïot 1997 was de soort buiten Llmburg
van slechts twee locaties bekend: een mannetje bij Harderwijk en een kle ne populat e
bij de steengroeven van Winterswijk. Na 1997
heeft de soort zich in verhouding tot andere
zuidelijke soorten relatief weinig uitgebreid. In
N,,lldden-Limburg werden enkele nieuwe popuaiies gevonden, onder andere bij Boukoul.

Bij de meeste Lirnburgse populaties wofden
hoogult enkele tientallen dieren waargenomen. De grootste aantallen zijn gemeld van
de Rode Beek op de Brunssummerhe de (40)
en groeve't Rooth (meeftlefe keren boven de

70 exemplaren). De enige popu atie buiten
Limburg bevindt zlch bij de steengroeven van
Winterswijk. Hier zjn n de periode'1995 tot
2007 vrijwel jaarlijks djeren waargenomen met
een maximurn van ets boven de twintig. Losse
waarnemingen zjn n de perode '1998-2007
gedaan bil het Meddosche veen (GL), Groes-

Vt,rspriidifg l(.r90 199; icirlirlt. 199S 2(X)7 1\iit).
1t)t)o l1)t); ltinL), tt)t)S 20t)a (l.t)

J)i\t !rlttki

beek (GL), bij Enschede (OV), Dommeien (NB)

en De Plateux (NB).

tsiotoop
Populaties van de Zuideljke oeverlibel worden
gevonden bij ondiepe, zwak stromende wateren en stilstaande p assen met kwelstroorfpjes
da1 de oever (VF.Br , 8 S' FrpDr-\ '. -Gor rïER, 2005: GERAÉDS & VAN ScFrArK, 2006a;

Vlifgtijd l9!S-2007
tlitht t,t:tiotl l99S 2O0/.

.I
È

2008a). Het gaat daarbj om onbeschddLWde biotopen ïel vaèl eer geri'lge
vegetatiebedekking. Relatief veel Nederlandse
populaties (ENC|-groeve, groeve't Rooth en
groeve Winterwijk) bevinden zich in groeves.
GERAEDS,

Vlicgperiode

*.

"€

Zuirlelijke oevertibel ()rrlttnrt lnnn,:urt
BraLltrtrttn I

De Zuideljke oeveriibel is een echte zomersoort die vanaí me wordt waargenomen rnaar
duideliJk het algemeenst is in juni, juli en de
aê.ctê

hê|ft u.n ],^'
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Gewone oeverlibel Ofthetnrm cancellatum
Verspreiding en trend
De Gewone oevedibel s de wijdst verbreide
en algemeenste echte lbel van Nederland.
De soort ls ovefal in Nederland bil stilstaande
wateren aan te treffen. ln Walcheren, Zuid
Beveland en in delen van Groningen, Fr esland

en Drenthe ljkt de sood z ch te hebben uitgebrerd Deels 1a d r tore'l doo'een roege'ro

men nventar satie-inspanning, maar mogeijk
is er ook sprake van een werkeljke uitbreidjng.

Ut de gegevens van de montoring bljkt dat
deze soort afge open jaren s toegenomen. De
soort heeft haar noordelijke verspreidingsgrens
n het uiterste zuiden van Scandinavië. Dit

is

relatief dichtbij en het s daarom waarschijnlljk
dat de soort n Noord Nederland profteert van
de warïe zon ers vd'r de d'ge'ope1 jd'en

ltl(l; lciÀcll. I()()S-f00t (siifl
199; (LinL), 199S"Joo/ (ttt).
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Beelcoeverlibel Onhe tntm coetale s cens
Verspreiding en trend
In de

pefiode 1990-1997 was de Beekoeverl bel

grotendeels beperkt tot het zuidoosten van
Noord-Brabant en de zuidelijke helft van Limburg. Daarbuiten werd de soort waargenomen
bij de steengroeven bij Winterswjk (in 1997,

maximaal

'--

vijf mannetjês), bij het Wisse se

veen (een mannetje in 1996) en bij Nijrfegen.
Bij Nijmegen is de soort alleen n 1995 aangetroffen. In dat jaar werden maximaa zestien
indivlduen gezien en werden meerdere verse
exemp aren gevonden. Ondanks gerichte
zoektochten in de jaren erna is de soort hier
niet meer waargenomen. De Beekoeverlibel s
tegenwoordlg nog steeds grotendeels beperkt
tot I mburg en Noo d-Brabant. 'r]aar s dddrbuiten duidelijk toegenomen. Nieuwe populaties zjn gevonden bij de'Staverdense Leem-

a''.

putten. het Wisselsche veer. de omgeving van
Holte'l. Noo'd-Oosr Twente e1 de o'ngeving

Eibergen. Ook n het L mburgse en Brabantse
kerngeb ed lijkt sprake van een toename.
De populatie bij de Staverdense leemputten
werd in 1999 gevonden. In de jaren daarna
werd de soort daar regelmatig waargenornen

met in 2006 en 2007 waafnemingen van
dertig tot vijftig individuen. Bij het Wisselsche
veen werden lange tijd slechts lage aantallen
waargenomen, maat rn 2047 werden ook hier
enkele tientallen exemplaren gezien. Bij de
Steengroeven van Winterswijk wordt de soort
al sinds dejaren '80 waargenomen, hoewel het
niet helemaal zeker is dat de soort hier doorlopend aanwezig is geweest. Het hoogste aantal
waargenomen individuen bedraagt h er vijftig.
De populaties bij Ootmarsum (eerste waarneming 1999), Holten (vanaf 2000) en E bergen
(vanaf 2005) zijn allemaal in de afgelopen tien
jaar ontdekt. Bij de Twentse populatie werden
tot erlele lienla le1 die'e1 op een dag gelien
De waarnemingen bij Holten en Eibergen
hebben betrekklng op meerdere populaties.
Bij Holten werden er '150 dieren op een dag
gezien en in 2006 werd de soort ook iets
oostelijk bij Rijssen gevonden. Bij Eibergen
werd het voorkornen in 2005 nauwkeuriger
bekeken wat leidde tot de vondst van zestien
locaties en in totaal 75 Beekoeverlibellen (VAN
E JK,2007J.
De voorultgang van de Beekoeverlibel ligt
waarschijnlijk aan een combinatie van een

\i'rrprt'iding 1990 l9()7 (cirkcl), 1998 200; (stip
Disttibutiol 1990 1997 lin:l(). 1998-2007 (nft).
't2a
100
80

Vlirgtijcl I 998-2(X)7.

FlidÍ p0iol I9qS 2007.
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200r
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Tren.t 1999-2(X)7.
lin! 1999 2007.
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verbeterde waterkwaliteit en de warme zorners
van afgelopen jaren. De toename verloopt
niet zo explosief zoals bij sonrmige zuidelijke

sooTten, rnaar

het s te verwachten dat

de

soort komende jaren blijft toenemen. Het voorkomen in met kwel gevoede sloten ln agrarisch
gebied maakt dat de soort op veel plekken op

de zandgronden kan opduiken. Het s

niet

onwaarschijnlijk dat de soort kornende jaren
in Utrecht en de noordelijke provincies kan
worden verwe komd.

Bij vee neuwe vndplaatsen gaat het

om
c olen en werer 1ge1 in dgra.iscl- geb FO. ee1
type biotoop dat vaak slecht wordt ondezocht.
N,4ogelijk is de soort op versch lende plekken
over het hoofd gezien.

tsiotoop
De biotoopbeschrijv ng zoals gegeven in

de

ibellenatlas klopt nog steeds: 'vochtige heidevegetaties, zwak stromende kleine beken en
kleine passen en sloten'. We is oe vernouding van het belang van deze botopen ver
anderd. Een groot deel van de populaties in
Noord-Brabant en L mburg heeft betrekklng op
voahtge heidevegeaties en zwak strornende
kleine beken. De recente ultbreiding van de
Beekoeverlibel bj Ebergen en Holten heeft

voor een groot deel betrekking op biotopen
in of nabij agrarsch landschap. Bl Eibergen
korfi de soort voor in waterlopen van tussen
0,5-'1,5 m breed en een diepte van l0 crn of
n een enke e geval 40-50 cr|. Deze waterlo
pen liggen in open landschap en hebben een
bodemsubstraat van Íijn of grof zand en worden gevoed door kwelwatef (VAN Et.rK,2007).

Vliegperiode
De v|egper ode is ten opzichte van de pefiode

1990-1997 vervroegd. Opvallend s dat de
vliegtijdgrafiek van de periode 1990-'1997 en
d e vdrdf 1998 oerdo een d pje laten ziel voodat ze hun piek bere ken. Mogelijk berust d t op

toeval, maar het zou eventueel ook verklaafd
kunnen worden doof aan te nemen dat een
deel van de dieren twee rnaal en een deel drie
maal overwintert. De dieren die dre rnaa overwirrte'en (de rri'loerleidr 1oÊ]t iels vroege. i1
het jaar uit waafdoor er een klein eerste piekje
in de vliegtijd ontstaat. Dit kan worden onder
zocht door in een gebied wekelijkse tellingen
uit te voeren van adulten en/of larvenhuidjes.
Een andere mogelilkheid is om in de winter
naar aryen te zoeken en te kjken of deze n
twee verschillende formaten aanwezrg zijn.
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Blauwe bree

ds chee n

iuff er

P I aty cn e mi s p ennip e s

Verspreiding en trcnd
In de jaren 90 is de Blauwe breedscheenjuffer
duide ijk toegenomen. Deze vooruitgang heeft
zich de laatste jaren in mindere mate doorgezet. Op de hoge zandgronden is de Blauwe
breedscheenjuffer op de meeste vegetatierijke
beken en kanalen aan te trefÍen. Op de klei- en
veengronden van het westen en het noorden
van het land ontbreekt de soorl v ijwel gel-eel.
Ondanks dat de soort vnj aigemeen is, worden
er vrijwel nooit zweryefs op grote afstand van
populaties aangetfoffen.

\t'rsprcidirg 1990 1997 (cirkcl), l99ii 2007 rstip)
Di\trjlnnjt t 1990 1997 ((inb), 199ti,200/
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Vuurj uffer Pynho s on a

ny mphul

a

Vcrspreiding en trerld
De Vuurjufler

s een

goed voorbeed van

een algernene soort die de laatste jaren een

behoorljke veranderng n verspreding heeft
laten zlen. In de perlode voor 1997 ontbrak de
soort op veel plaatsen in hel westen en noor
den van hei and. Ze heeft echter met name

de duinstreek opvallend snel weten te ko oni
seren. Voor 1998 kwam de soort n et voor ten
noorden van Jmuiden rnaar s ndsdien heeft
de Vuurjuffer zich tot Den Helder uitgebreid
([,4ANGER,

2001). Sinds 2005 wordt de soorl

eveneens op Texe waargenomen en in 2007
op Vl eland; welicht s dit het begn van de
kolonrsate van de Waddeneilanden. Tot 1999
was de Vuurjuffer in Zeeland eveneens een
sahaarse verschijning en ook hier heeft de
soort ziah sindsdien sterk weten u t te bre den
iGEENE Er AL 2007). Een zelfde beeld is te zien
n ZLrid-Holland.
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Hoogveenglanslibel
Verspreiding en trend
In de atlasperiode 1990 tot en met

S om

ato chlora arctíc a

1997

waren van sechts twee locates waarnemingen bekend van de Hoogveenglanslibel. Eén
daarvan had betrekking op een zwervend
vfouwtje op Terschelling op 20 augustus 1996
(KALKNTAN, 1996). De andere locatie betreft de
Brunsummerheide waar in 1996 een populatie
werd gevonden (WAKKTE & HER[,{ANS, 1997) en
waar sindsdien jaarljks tot enkele tentallen

:-.. r,

lndividuen worden gezien. Nadien zijn nog
enkele populates van de Hoogveenglanslibel
ln Nederland gevonden. In 1998 werden twee
nieuwe populaties gevonden, namelijk in het
Wooldse Veen bij Winterswijk en in de Reu-

ï

selse l\,4oeren op de grens met Belgiê in NoordBrabant (VERDAAT & HEESTERBEEK,2000). Op
beide locaties worden vrjjwel jaarlijks dieren

gezien, waarbij vooral in het Wooldse Veen
geregeld relatief veel dieren worden waafgenomen. De populatie in het Wooldse Veen is
mogelijk al langef aanwezig, omdat een verzameld mannetje uit 1955 met als label 'Wooldse
veen, Winterswijk'in het museum van Leiden
is opgenomen. In 2003 werd in het nabije

Vragenderveen

een populatie

\trrpreirtinr 1990'1997 (cirkel). 199ti 200; (stip
Dirtil titDt 1990 1997 (rinb). 1993 2007 (tlot).

vastgesteld

(CoJRBors. 2004) err in 2005 werd ee1 nieuwe

populatie op terrein van Landgoed Twickel

in de provincie Overijssel gevonden (RurrER,
2005). De populatie ln hei Vragenderveen

is relatief groot, de aantallen waargenomen
dieren op Landgoed Twickel z jn klein; in 2007
werden hier zelfs in het geheel geen imago's

TO

waa19enomen.

Mogelijk zijn er nog onontdekte populaties
in Nederland aanwezig. De gehele oosf en

JFN4AI\4JJASOND

zudrand van Nederand komt in aanmerkng.

Vlie$ ijd l99S 2007.

Dai dit nlet ondenkbaar is, bewijzen niet alleen
de recente Nederandse ontdekkingen, maar

Fli{h1

ook de aanwezigheid van meerdere, tot voor

vergelijkng met de atlasperiode. De meeste
populaties ljken stabie, hoewel de situatie ln
de Reuselse lVoeren en met name op Land-

kort onbekende, populaties van de Hoogveen-

glanslibel in de grensstreek van Dutsland ter
hoogte van Groningen en Drenthe (Bouwver
& GRoENENDrJK,2007).
Een Íecenle. r'rel Íolos gedocumerteerde.

waarneming van een zwerver

is

aÍkomstig

van de orngeving Eindhoven (augustus 2007).

Samenvattend kan worden gesteld dat de
Hoogveenglanslibel nog steeds één van de
rneest zeldzame lrbellen van Nederland is,
rrdar dat de situatie wel rooskleurrge|s in
162

Ilrnrltt tj L)n I

l)t

t.l

I991:1

2007.

goed Twickel zorgelijk is.

Biotoop
In 2005 is het soortbeschermingsplan Hoogveenglanslibel verschenen (KETELAAR ei a/.,
2005). Door de activiteiten die hierdoor zijn
ontplooid, is veel nieuwe kennis van de ecologe van de Hoogveenglanslibel opgedaan.

I

(2005)

Zo waren er bijvoorbeeld tot aan 2004 nog
nooit larvenhuidjes in Nederland gevonden.
Nadat op 15 )uni 2004 de eerste huidjes in
het Wooldse Veen werden gevonden, volgden meer vondsten uit alle vijf populaties die
Nederland op dit moment rijk is. Hierdoor ontstond een goed beeld van de voortplantingsbiotoop, wat gemiddeld kleine veenputjes of
veenslenkjes zijn met mander dan 5% zichtbaar
water en verder begroeid met veenmossen.

zijn er veel meer waarnemingen, waardoor de
vliegtijd nauwkeuriger is vastgesteld. Tijdens
het ecologisch ondezoek in het kader van
het soortbeschermingsplan werden de meeste
larvenhuidjes gevonden in de maand juni. De
hoofdvliegttd ligt tussen eind mei en half juli.
De soort kan echleÍ doorv|egen tot begin september. De Hoogveenglanslibel kan daarmee
beter worden gekarakteriseerd als een voorzomersoort.

Het grootste deel van de veenmossenbegroeiing bestaat uit bulten en een klein deel drijft op
het water. In dit type putjes komen doorgaans
geen andere soorten libellen tot voortplanting.
Dit is een belangrijk gegeven, omdat larven
va'r de Hoogveenglanslibel langzame groeiers
zijn en slecht concurrent e kunnen verdragen.
l\y'eer gedetailleerde ecologische informatie is
te vinden in GROENENDTJK & BouwMAN (2006a;
2006b ).

Miegperiode
De Hoogveenglanslibel wordt in de libellenatlas gekarakteriseerd als een hoogzomersoort
met een hoofdvliegtrjd die ligt tussen half juli
en half augustus. Deze conclusie was gebaseerd op slechts weinig observaties. Inmiddels

I

Hoogveenglanslibel Sa'j

ttl lori

dt-ctittt.
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Gevlekte glanslibel Somatochlora flavomaculata
Verspreiding en trend
ln de atlasperiode waren naast de bekende
populatie in het grensgebied van Noord-Bfabant en Limburg rond Budel-Dorplein alleen
enkele waarnemingen bekend uit De Wieden
en als zweryer van de

Bru nssu m merheide.
Na de publicatie van de libellenatlas bleek dat
de Gevlekte glanslibel in het laagveengebied
van Overijssel en Friesland gfote populatles

heeÍt, onder andere in De Weerribben en in

de Llndevallei. In De Weerrlbben werd

de

soorl in juli í999 ontdekt (|\,4ENSNK,2001) en
in de Lindevallei werd in 2000 een mannetje
aangetrofíen (HooJN4E|JER & JAGER, 2001). In
de jafen daarna bleek hief een flinke populatie
aanwezlg van jaarlijks tientallen dieren. Tevens
werden er bij de Rottlge Meenthe vanaf 2005
enkele patrouillerende mannetjes aangetrof-

fen en in 2006 een vers uiigeslopen vfouwtle

gevonden. Bij De Fennen (Gorredijk) werd
in 2005 een larvenhuidje op Krabbenscheer
(SiraÍloÍes a/oldes) gevonden, hier zijn nooit
irnago's waargenomen. Dit gebled is een open
gelegen polder en is aí\r'r'ijkend van andefe
locaties waar de soort voorkomt (DE BoER &
VAN HJUr\4, 2005, DE BoER, 2007b). De populalre rr de Lindeva le. een laagveermoeras i1

\i'Í!pfciding 199í) l')9; (.irliel).

19(),!

200; (ÍiP)

I)1\|tib tl), It)90 It)9, Iti'..l(). It)t)'\'2()(); (tl0t).

een beekdal waar moerasbossen domLneren,
is sinds 2001 sterk aan het groeien en behoort

tegenwoordig tot de grootste van Nederland.
Uit merkonderzoek in 2005 is afgeleid dat de
soort hier een populatieomvang van meer dan
1.000 dieren kent. De waafneming In Groningen betreft een zwervend mannetje dat in 2004

geÍotografeerd werd in een tuin in Uithuzen
2004).
Niet alleen in het noorden, maar ook in het zu den van Nederland is de Gevlekte glanslibel
op meer locaties gevonden in vergelijking rnet
de periode u t de libellenatlas. De verspreid ng
in de Brabantse Kempen !s tegenwoordig n et
meer beperkt tot de omgevng van Budel-

(ANoN

JF[1

EN4,

Dorpler. Wesleljk is ze|s een waa'ne'ni19
bekend u t de omgeving van Bfeda en naar het

oosten zijn diverse waarnem ngen gedaan In
het Nationaal Park De Ny'einweg en de directe
omgev ng (VAN SCHA K & GERAEDS. 2007a).
De Gevlekte glansl bel is een lastig te inventariseren soort. De soort vliegt weinig bj open
water en herkenn ng in vlucht is niet altijd even
eenvoudig. Een deel van de toename in het
BnLLlnÍnrt
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aantal waafnerningen is te verklaren ult het feit
dat er beter gekeken wordt en dat waarnemers
de soort beter kennen. Toch is de toename niet
atleel ,,t deze Íocloren te ve'klaren. 1 geb eden waar al anger naar ibe len gekeken is, ls
de Gevlekte glanslibel pas recent waargeno
rren en worden steeds vaker hogere aantallen
gemeld (De Weerr bben en de Ljndevallei).
I lustratief in d t verband is b jvoorbeeld ook de
waarnem ng van een Írannetje in juni 2007 in
geschikt biotoop in het goed op llbellen ondeÊ

zochte Korenburgerveen in Gelderland.

1l

(200,\ )

De

vondst van enkele indiv duen in 2006 in het in
de du nrand gelegen het Natuurontwikkelings
gebied Lentevreugd (Wassenaar) was ronduit

spectaculair (ZuyDERDUyN, 2007). Ondanks
gericht zoeken wefd de sood daar in 2007 niet
teruggevonden. De biotoop. een door kwelwater doofstroomd moerasje, s mogelijk geschikt
voor de soort en het is n et u t te sluiten dat hier
loci een zee' \le re oooLlat e aa'twez g s.
De Geviekte glansl bel is n Nederland nog
steeds een ze dzarÍte soort, maar is duidelijk
aan een opmars bezig s. De belangrijkste
gebeden lggen in de laagveengebiecien van
Noord-Nederland en in de Brabantse Kem-

oer er \4dden-Lrrb-.9. De JLdag,rg is on
de soorl de kornende laren te vinden in de
laagveengebied e n van West-Nederland oÍ in
moerassige geb eden van de Achterhoek of
Twente.

Biotoop

In juni 1999 werden de eerste arvenhuidjes
van Nederland gevonden bij BudefDorplein
(KALKT,4AN el al . 20AA). De voortplantingsbiotoop bestond hier u t plasjes van 5-25 cm
d ep met een opperv akte van s echts enkele

vrerkante meters. De plasjes agen in een door
Pijpenstrootje \l'",1 ol i n i a cae ru I e a) gedomineerd
heideveld en vorrnden een moza ek van vegetatie en water. Het bodernsubstraat bestond uit

een laag van 5-10 cm dood plantenmateriaal
op een stevrge onderlaag van zand. De voortplantingsb otoop n de noorde ijke laagveenpopulat es bestaat ult dicht begroetde en sterk
verlandende petgaten met wein g water. In de
Llndevallei werden in 2005 tentallen larven
huidjes gevonden in pol en Pluimzegge (Carex
paniculata) bij rnet wilgen omzoomde petgaten
in elzenbroekbos. De meeste huidles hingen

boven het water. Opvallend was de vondst n
2006 van een huidje n een brede sioot met
Krabbenscheer (StraÍloles a/oldes) in het vrijwel open polderandschap van De Fennen bij

GoÍedijk (DE

BOER,

2006).

Vliegperiode
De Gevlekte glanslibel wordt in de libellenaflas

gekarakteriseerd als een voorzomersoon mel
een hoofdvliegtijd tussen eind juni en eind juli.
Door de toenare van het aa-tal waarremingen s duidelijk geworden dat de hoofdvtiegtjd
nog wat vroeger is. Mogeljk is dat mede een
gevolg van de klimaatverandering. De hoofdvliegtijd start al begin juni en loopt tot eind luli.
De soort begint in een warm voorjaar al eind
april te vliege.l {getLtge ee1 waarrerrilg vd1
een vers vrouwtje op 21 april 2007 in de Rottige Nleenthe) en de vliegtijd kan doorlopen tot
etno augustus.
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Vcrspreiding en trend
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De libellenat as beschrijft de l\4etaalglanslibel
als een algemene soort d e in lage dichtheden vooral op de binnenlandse zandgronden

Te

voorkomt. Daarnaast komt de soort ook. zij het
veel zeldzamer, voor n laagveenmoerassen
en plaatselilk in het rivierengebed. Dit beeld

in
ZL

geldt in grote lilnen nog steeds. Nieuw
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zijn
enkele waarnemingen n het zuiden van Lim
burg, het westen van de provincie Utrecht en
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in de Dordtse Biesbosch waar in 2001 enkele
exemplaren zijn gezien (BoESVELD & VAN oER
NEUr. 2001). Het aantal uurhokken waar de
soort voor en na 1998 gezien is, is sterk vergelijkbaar en geeft aan dat de sooft stabiel is.

VO

in

Er
SO

Vliegperiode
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De viiegtrjd lijkt iets naar voren geschoven ten
opzichte van de libellenatlas. De hoofdvliegtijd
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Zwarte heidelibel Sympetnrm danae
Verspreiding en trend
De Zwarte heidelibel s nog steeds een zeer
algemene soort, vooral op de hoge zandgronden. Het aantal vndplaatsen ls licht afgenornen, maar het verschil s niet groot genoeg om
van een duideljke achtefuitgang te spreken.
Het Landelijk t\,4eetnet Libellen laat zien dat de
populatiegrootte wel een matige afname vertoont. Het is verle delijk om te denken dat dit
te makel l-eeFt.nei de aÍ1arre vdn verzuring
in de laatste jaren, aangezien de Zwarte heidelibe van verzuring proÍteert. Dit is evenwel
moe lijk aan te tonen.

Biotoop
De binding aan vennen en hoogveen is minder

strikt dan in de libellenatlas werd verondersteld. Inmddels is duideljk dat voortplanting

ook in laagveengebieden en in de duinen
plaatsvindt, zij het op kleinere schaal.

\hgrrirting

1990 li)il7 (ci,kcl). 1993-2007 (siip).
l)^trilnttitrt |990 I9t)/ ((ihl.). It)9S.2OO/ lbt).

Vlicgperiode
De Zwarte hedelibe begint de laatste jaren
vroeger met viegen dan n eerdere vliegtijddiagrammen werd aangegeven. De eerste
juven elen kunfen a in rnei wofden aangetfof-

fen en de vljegp ek duurt van e nd jul tot eind
augustus. De laatste mago's vliegen doof tot
tn novemtler.

12AA

1000
800
600

400
200

Vlirgtijd | (lr)il 2í)07
Flilht It itrl l99S 200/
1000

1999 2000 2001 2aA2 2403 2AA4 2005 2006

licrd
Zrrrrrte heirlelibel SvtpttrutL tltuuu'

132

ir eer

spinre\\'eb

R .:'thftt,1u

1999 2007.

liuul lí)t)9-2007.

// ílí)íi\)

2007

I(empense heidelibel Sltmpetrum depressiusculum
Verspreiding en trend
De Kempense heidelibel is in Nederiand nog
steeds een zeet zeldzame soort, d e zich
slechts op enkele plaatsen in de Kempen en
aangrenzend Limburg voortplant. S nds de
jaren '90 s het grensoverschrijdende natuurgebied De Plateaux/Hageven bij Bergeijk de
beste plek om de soort in Nederland te zien.
Het Hageven bestaat uit een gÍoep van circa
vijftien vennen, waarvan er dre in Nederland
I'ggen e1 de rest in Belg,é. Daarnaasl s aa1
de Belgische kant een moerassige laagte aanwezig, met een fluctuerende waterstand (ook
we Centrale Vennen genoemd), evenals een

paar voormalige

v

svijvers

(VERBEEK, 1999;

DE KNrJF,2007; DE KNTJF, N,roND.NaED.). Hoewel imago's regelmatig bij de vennen worden
waargenomen (ook aan' Nederlandse kant),

vindt voortplanting vrjwel uitsluitend plaats
in de moerassige laagte en in de voormalige
v svijvers. Dit is dus alleen aan de Belgische
kant van de gfens (DE KNTJF, vroND.MED.). De
danta le1 nene'r hiêr de laatsre paa jaar ecl-ter drastisch af (DE KN JF, 2007).

\rerspreidiig 1990 199; (.irkfl). 199U 200; (srit)
I)ittrih idt 1990 199/ Gi\I). 199U 2007 (tbt).

Een tweede belangrjke plaats voor de Kem
pense heidelibel in Nederland is het Rngseiven: een uitgebreid moeras rondom de zinkfabriek bij Budel-Dorplein. In 1997, 1998 en in
de periode 2002-2007 s de soorl hief in lage
aantallen aangetroffen. waaronder verse tmago's. Waarschijnlijk s er sprake van een kle ne
rf aar stabieie populatie.
In 2007 werd voortplanting vastgeste d in 't
N,4olentje bij Meijel (SrAArs, 2007). Of hier een
stabrele populate ontstaat of al aanwezig is,

zal nog moeten blljken. Overge meldingen
van de Kempense heidelibel na '1997 hebbe1 al e berreJ.h nq op osse waa'nemingel.
waarschijn ijk zwervers. In 1997 werd zekere

voortplanting vastgesteld in het Biesven op
de Groote Heide (RurrEN & KALK|\,1AN, 1999).
In de Reuselse l\,'loeren vond waarschijnljk
voortplant ng plaats n 1997-1998. Sindsdien
zijn op beide locaties echter geen Kempense
heidelibellen meer waafgenomen.

Biotoop

10

JFI\44[4JJASOND
\

1i!'gtiid I99S'2007

rljlht lrui l I995.2OO7
verlandlngsvegetaties van vennen en plassen.

De Noordwesi-Europese voortplantngsplaatsen worden meestal gekenmerkt door
kunstrnatig waterpeilbeheer, waardoor

een

oí\r'vel

een ondiepe waterlaag wordt gehandhaafd,
oíwel droogval in de winter wordt toegepast
(bijvoorbeeld bij viskweekvijvers). Soms s
zelfs sprake van een kunstmatig hoge wateÊ
temperatuur, wanneer het water door fabrieken

De Kempense heidelibel is een warmieminnende soort die zich voortplant in ondiepe, snel
opwarmende moerassen en uitgebre de, open
)3nttlrytrott

dls koelwater woÍdr geb.uikt (o.a. Vr*er r^.
í999). Het Ringselven en alle populaties in
Vlaanderen voldoen aan dit beeld. Een uit-

II (2):

103- 198

i,53

zondering vormt de biotoop in de moerassige
laagte van het Hageven (Centrale Vennen) die
een vrU natuurlijke waterstandÍluctuatie heeft
(DE KNTJF, MoND.r\4ED. ).

De kunstmatige biotopen waar de Kempense
heidelibel van profiteert zijn in Nederland zeidzaam. Een uitbreiding van de soort iigt om die
reden niet voor de hand. Sporadisch plant de
soort zich echter ook voort in normale vennen
en plassen, getuige de voortplanting in het
Biesven, de Reuselse Moeren en 't l\,4olentje.
Wees op plaatsen met ondiep water en een
open moerasvegetatje alert op heidelibelien
met een oranjekleurig achteflijf en goudglanzende vleugels.
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Verspreiding en trend
Het aantal Geelvlekheidelibellen dat jaarlijks in
Nederland wordt waafgenomen wisselt sterk
en s afhankelijk van de hoeveelhed zwervers
dle vanuit het oosten naar Nederland komen.
In jaren met veel zwervers kan de soort overal

wofden aangetroffen, in jaren

rfet

minder

zwervers wofdt de soort vooral in de oostelijke
helft van Nederland gevonden.
De laatste grote invasie vond plaats in 1995
toen tienduizenden dieren ons land'overspoelden'. Ook in 1997 waren de aantallen hoog. In
de periode 1998-2007 heeft echter geen grote
invasie meer plaatsgevonden. In 2001 was de
soort zelfs ze)dzaam, met slecht 21 records in
het Landelijk Bestand Libellen. Voorplanting

vindt aarljks olaats in Nederland. rraar in
de meeste gevallen woÍden slechts tijdelijke
populaties gevormd, op steeds andere plaatsen. Komt dit vooral door de opportunistische
biotoopkeuze van deze pioniersoort (net als bij
de Tengere grasjuffer), of kan de Geelvlekheideiibel zich zonder regelmatige aanvulling van
zwervers niet ln Nederland handhaven? ln het
Voornes Duin lijkt wel een stabiee populatie
aanwezig te zijn, hier worden ieder jaar luveniele diefen gevonden. Zijn er meer van deze
locaties in Nederland?

\1cr\Pl(,iding 1990-199t (cirkcl), 1993-200; (Íip)
Dt\ttihttiatl 1t)t)0 It)97 (,:irk). I993-2OO7 (tttt).

Vliegperiode
Bij vergelijking van de vlegtijddiagrarn met
u t de llbellenatlas is halverwege juni een

die

extra piekje zichtbaar. Dit heeft te maken met

100

het tjdstip waarop de Nederlandse deren
uitsluipen. De grootste piek valt in augusius,
wanneer de meeste zwervers in Nederland
aa

n

\rlicgtijd 1998 2007.
Ili{ht pntul I998-2007
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Zwervende heidelibel Sympeuam fonscolombii
Verspreiding en trend
De Zwervende heidelibel is één van de meest
uitgesproken zweryers van onze libellenfauna
en kan verspreid door heel Nederland worden
aalgelroíen Het grore danta waar'le'r'linger
langs de kust is opvallend. Dit wordt verrnoedelijk veroorzaakt door een concenrraÍe van
zwervende dieren uit Zuid-Europa die de kusf
lijn volgen, n combinatie met een hoog aanbod
aan geschikte habitats (ondiepe du nplassen).
In tegenstelling tot wat ln de Iibellenatlas werd
voorspeld, is de Zwervende heidellbel slnds
de invase van 1996 ieder jaar ln Nederland
aanwezg geweest, ln toenemende aanlaten.
Dit komt doordat de noordgrens van het'vaste'

verspreidingsgebied door de warme zomers
naar het noorden is opgeschoven, waardoof
zwervers nu jaarlijks Nederland bereiken, zij
het in wisselende aantallen.

Hoewel succesvolle voortplanting inmiddels
ieder laar op vele plaatsen in Nederland wordt
waargenomen, is het voorkornen wellicht nog
steeds afhankelijk van een toestroom ult het

zuiden. Deze immigranten planten zich

\trsprtiding 1990 1997 {cilltcl). I99l.l 2(X)7 (siip)
Distti\utttrt l99O 1997 ((ift.tu), Irt)U-2007 (t|t).

in

Nederland voort. Hun nakomelingen volbrengen hun larvale ontwikkeling meestal binnen
enkele maanden en sJuipen tn de zomer

van heizelfde jaar al uit. Een deel van de
nakomellngen haalt dit echter niet en brengt
de winter in Nederland als larve door. ln het

150

100

daaropvolgende voorjaar zijn kleine aantallen
uitsluipende d eren aan te treffen.
De zomergeneratie (bestaande uit nakomelingen van de zweryers) plant zich niet oÍ nauwelijks in Nederland voort; voortplantingsgedrag

tussen half augustus en eind oktooer wofot
vrijwel niet waargenomen. Sterven deze dieren zondef zich voort te planten of vliegt een
deel van deze dieren naar het zuiden, zoals
dat bekend is van Atalanta (Vanessa atalanta)
en Distelvlinder (ya nessa cardui\? l\,4et het toenemen van de temperatuur zal voortplanting in
het najaar mogelijk algemener worden.
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Vliegperiode
Van half mei tot eind oktober, met een piek in

het voorjaar en een piek in de nazomer. De
precieze timing van de pieken verschilt per
jaar en is afhankelijk van de periode waarin de
meeste zweryers uit Zuid-Europa in Nederland
arriveren. l\,4eestal is dit in de eerste helft van
juni. De tweede (kleinere) piek volgt ongeveer
drie maanden later en bestaat voor een groot
deel uit nakomelingen van de zwervers. Dit is
meesta de eerste heltt van september.

lJrnllttron I I (2008 )

Bruine winterjuffer Sympecma fusca
Verspreiding en trend
Na een terugval in de jaren '70 is de Bru ne
wlnterjuffer vanaÍ halverwege de jaren 90 n
het zuidoosten van Noord-Brabant en lvliddenLimburg een algemene soort geworden. Vanaf
die iijd wordt de Bruine winterjuffer ook weer
lloven de grote rveren waargenomen (KALK-

& WASSOTER, 2003). De soort is vanaf
1998 aangetroffen n de kuststreek (duinen)
en ls in de duinen van Noord- en Zuid-Hol
MAN

land nu vrij a gemeen. Verder neemt de Bruine
winterjuffer duide ijk toe ln de provincie Utrecht

en op de Veluwe. In de afgelopen tien jaar
wordt de sooft ook vaker n de noordoostelijke
provrncies gezien. Op verschlende paatsen
n Drenthe is vanaf 2004 voortplanting vastgesteld. In de Achterhoek wordt de soort slechts
zelden aangetroflen. '

De noordelljke utbrelding resuteerde

zelfs

n een waarneming op een Waddenei and. In
2000 werd een Brurne winterjufíer op Schier
mornikoog waargenonel (riet op kddrt) en
is daarmee vooralsnog de enige waarnem ng
op een Waddeneiland (Ru rER, 20020). Vanaf
2005 ljkt de toename van de Bruine winterjuÍ
fer te vefsnellen. Het is n ei helemaal duidelijk
waarorn de soort in de jaren '70 en B0 vrijwel
geheel uit Nederland verdween. De soort zit in
Nedê'lano aar de roordraro var 'taar areaal
en het is waarschjnlijk dat de snelle opkornst
van de soort in de afgeiopen 15 jaar in eder

geval deels

te wijten is aan de

\efsIfridi,rg

1)iítihdi

1r)(')0 1997

(cifkfl). 1998-200; (sripl

lt)í)0 tt)í)/ (rinL), 19t)3 2007

(ttot).
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100

warmere

zomers.

Iliotoop
De Bruine winterjuffer komt vooral voor bil
matig tot voedselrijke wateren op de zandgronden zoals vennen, leemkuilen maar ook

\'liegtijd 1998-2007
lli{ht ttt iorl I L)9ti'200,,.

duinplassen. De soort prefereert ondlepe
oeverzones mer goed orrwikle de vegera e

6

zoals Snavelzegge (Carex rosirata) oÍ Riet
(Phragmítes australls). Daarnaast kan de soort

€

worden aangetroffen bij petgaten en sloten
(met o.a. Riet en lisdodden (Iypha sp.)) op
laagveenachtige grond (LTBELLENWERKGRoEp
DRENTHE, 2007). In 2005 zijn enkele keren
tandems waafgenomen in u terwaarden (in
de omgeving van Wageningen), maar het is
vooralsnog onduidelijk of de soort zich hier

=

Bruini winref jrfief

heeft gevestigd.
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Zuideliike heidelibel Sympetrum meridionale
Verspreiding en trend
Na een duldelijke noordwaartse opmars in
Europa. vond ir 2006 de eerste rvasie va1
Zuldelijke heidelibellen in Nederland plaats. In
de periode vóór 2006 zijn slechts vier zekere
waarnemingen bekend: een exemplaar utt
de 19e eeuw (Leeuwarden), een exemplaar
uit 1994 (Hafdinxveld-Glessendam, TRoNap
& WASSCHER, 2000), een exemplaar uit 2004
(Cadzand-Bad; NVL,2004) en een exemplaaf

uit 2005 (Ossi DEN OUDEN, 2005). In 2006
werd de soort echter op negentlen locaiies
verspreid door het land aangetroffen. De
meeste waarnemrngen kwarnen uit het midden en zuidoosten van Nederland (Utrecht,
Gelderland, Noord Brabant en Limburg), maar
ook in de Noordoostpolder, n Twente en bij
Rotterdarn werd de soort gezien. In de meeste
gevallen ging het om een of enkele exemplaren, vermoedelijk zwervers. Van verschillende
dieren werd gemeld dat de vleugeladers bezet
waren rnet watefmijten, waafsch jnlijk van de
soort Arrenurus papillatof. Dit is een Zuid-Euro-

Verspreiding 1990 1997 (ci,krl), 1993,20U/ (srip).
Dj\t h tt.| It)t)O It)9, (tintu), 1r9U 2007 (tlot).

pese soort, die in Nederland zeer zeldzaam is
(SÀ,1rr & VAN DER HANT|'TEN, 2000) en daarmee
een extra aanwijzing voor de buitenlandse
herkomst van meeste Zuidelijke heldeljbellen
n 2006.
In de duinen van Oostvoorne en Rockanje
werden n 2006 wél meerdere Zuide ijke heidel bellen gezien, waaronder vefs urtgeslopen

indlvlduen. Dit

wjst erop dat de soort

ten

minste in 2005 al in dit geb ed aanwezig moet
zjn geweest. Voortplanting werd ook bewezen
doof waarnemingen van uisluipende imago's
in 2007 in het Voornes Duin, de enige locatie waar de soort zowel in 2006 als in 2007
werd waargenomen. Invasies van Zuidelilke
heidelibellen kunnen de komende jaren vaker
worden verwacht en het is goed rnogelijk dat

we de soort binnen enkele jaren tot

J F NIA MJ

D

Vlicgtijd 1993-2(X)7.
tttt itrI I 9L)S.2007.

I Iilht

onze

nheemse libellenfauna kunnen rekenen.

Vliegperiode
In Nederland is de soort waargenomen van
begin juni tot begin oktober, met de waarne-

Biotoop
De biotoop betreft open, zonnige,

mingen n de periode half juli tot half septem-

ondiepe
wateren, met een uitgebfeide emerse vegetatie van brezen, russen, enz. De biotoop in het
Voornes Duin voldoet aan deze beschrijving.

oer.

Vergelijkbare plaatsen zijn vooral te vinden in
de duinen en op de hogere zandgronden. .
188
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Noordse winterjuffer Sympecma paedisca
Verspreiding en trend
ln Nederland was tot voor kort maat

welnlg
bekend van deze zeldzame libellensoort. Gedu-

rende een groot deel van de jaren '80 en '90
waren waarnemingen van de Noordse winterjuÍÍer zeer schaars en beperkt toi de noofdeljke

provincies van Nedefland (Noordwesfoverijssel en Zuidwest-Drenthe). Na enkele jaren
waarin de soort bijna niet werd gezien werd de
soort in '1997 in grote aantallen uit De Weerribben gemeld (GntrrtoeN & UtLHooRN, 1998). Het
jaar daarop werd een veel kleinere populatie
gevonden bij de Kuinderplas in de NoordoostPolder. In de jaren daarna lijkt de soort te zijn
toegenomen en in de aÍgelopen jaren is tevens
voortplanting vastgesteld in de Rottige Meente,
De Wieden, de Lindevallei en enkele petgaten
in Zuidwest-Drenthe.
VanaÍ 2002 is de Noordse winterjuÍfer uitvoerig
onoerzocht (K,rFrAAR el a/..2007a. RUrFR el
a/., 2007) en hebben lokale libellenwerkgroepen
veel aandacht aan de verspreiding van de soort

besteed. Door langjarlg ondezoek zijn vele
nieuwe feiten over deze Habitatrichtlijnsoort
bekend geworden. Met merk- en terugvangonderzoek en data-analyse is vast komen te
staat dat een deel van de Noofdse winterjuffers tientallen kiometers wegtrekt vanuit de

VersPreidirg 1990 IC)97 (cirkel). lc)c)S-200; (srif)
(d L), lL)L)5'2t)l)7 tlnt)

Disfiib tlo)t 1990 1997

voortp!antingsgebieden in De Weerfibben naar

overwintefingplekken zoals heidegebieden in
Overijssel, Friesland tot ver in Drenthe (RulrER
et al., 20a7, KETELAAR ei a/., 2007a, l\,4anger,
2004). Gebleken is dat vanuit De Weerribben
naaf het oosten toe het aantal gevonden wintet-

juïers op de ne,detefletrel a'nee'nl /K rttelo
et al.,2007a). In 2007 werd in ZuidwesfDrenthe voor het eefst voortplantingsactivjteiten van
de Noordse winterjuffer buiten de bekende

voortplantingsgebieden waargenomen

J F Í\4 A I\4 J J A S
VlirgLijrl I998-200/.

O

Flilht fn rt,l I 995 2O0;.

(l\,4AN-

cER,2007).

Ondanks vijf jaar uitgebreld onderzoek zijn
er voldoende vragen ovefgeb even (RurÉR &

Biotoop

Nederland zal de toekomst uit moeten wijzen.

Voortplantlng vindt plaats op beschutte sLoten
en petgaten met voldoende aanbod aan dode,
drijvende plantenresten van Riet \Phragmites
alistralls) en lisdodden (Iypha sp.) Overwinteren gebeurt in relatief droge broekbossen n de
omgeving van de voortplantingswateren en op
heidevelden gelegen op de hogere zandgronden in Friesland, Overijssel en Drenthe (KErELAAR Er AL, 2007b). Dli zijn over het algemeen

I I6

l1

Waar blijven bijvoorbeeld die
e'lorne aa1€,len winterjJfÍer5 na h-n ove'wi-UrLHooRN, 2007).

tering? Tot hoever zwerven overwinterende
wintefjuÍfers uit? Hoewe de Noordse winterjuffer het laatste decennium vooruit is gegaan
b!ijft het voortbestaan van de soort in Nederland

zeer kwetsbaar. Of de soorl zich ooit weer zal
vestigen in de laagveengebieden van [,4idden-

Bt,LtlttttL,tr

r2OOl

)

of middelgrote beschutte heidevelden
met een combinatle van typische heideplanten
als Struikhe \Calluna vulgaris), Dophei (Frlca
tetralix) en Pijpenstrootje (Molinea caerulea)

klelne

(RurrER

&

MANGER,

2007,

l\y'ANGER

&

DNGE-

N,]ANSE,2OO7).

In oudere literatuur wordt de stelling gehanteerd
dat de Noordse winterjuffer zlch voort zou plan
ten in voedselarme vennen en gfondwaterge
voede poerje5. Uit de vele veldwaar^erringen
en gepub iceerde veldobservaties is echter

gebleken dat de soort zich voorasnog utslui
tend in vril voedselrijke moerassen voortplant
(KETELMR

el a/., 2A07a).ln het buitenland plant

de Noordse winterjuffer zch voort in maiige
voedselrilke tot voedseLrijke verlandingsvegetates. Dit zijn grote gebeden rnet vrijwel altijd
Rietvegetatie. Dit kunnen moerasrietlan d en
zjn (verlandingsvegetaties) of meren met een
brede verand ngsvegetatie, maar ook venige
sltuaties (vrilwel altljd nÈt een ije bedekking
van Riet) (KETELAAR et al.,2AO7b).

Vliegperiode
In feite kan de soort het gehele jaar wofden
waargenomen. De hoofdvllegtijden lopen echter van eind maart tot half me en vanaÍ augustus tot en met eind oktober. Afhankelijk van het
moment in het zome/najaar en de afstand tot
z jn soms hoge aantallen Noordse winterjuffers te vinden op de

de voortpíantingsplaatsen

hogere zandgronden in Noord-Nederland. Van
de maandel juni en lul. zijn waarnemingen van
enkele imago's bekend. Vanaf november tot en
maart overwinteren de mago's die dan vrijwel
immobiel zijn.

Noofdse NinleÍiLrifi, .S1,,rpfr d li.r?/tr.ír, vr(]uw
l3nrchytron

l1(2): 103

198
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Bandheidelibel Sympeuam pedemontítnum
Verspreiding en tÍend
De Bandheidelibel heeft in de laatste tien
jaar een flinke uitbreiding laten zien, vooral
in het oosten van het land. Tot en met 1999
was de verspreiding hooÍdzakelijk beperkt tot
het oosten van Noord-Brabant en aangrenzend Limburg. Zwervende exemplaren waren
behalve uit deze twee provincies bekend uit
Gelderland, Overijssel, Drenthe en ZeeuwsVlaanderen (CArLE, '1998; VAN DELFT, 1998).
In 2000 kwam hier verandering in, toen een
populatie ontdekt werd ln het stroomgebied
van de Soestwetering in het zuiden van Salland
(Overijssel). In 2001 en 2002 werden op meer
plekken in Salland populaties gevonden, waaronder het stroomgebied van de Schipbeek, de

Emmertochtsioot bij Dalfsen en een sloot bij
Lichtmis (MENSTNG, 2002): ln 2004 werden ook
in andere delen van Overijssel kleine populaties Bandheidelibellen aangetroffen. Inmiddels
kan de sooft voor Overijssel als vrij algemeen
worden beschouwd. In 2005 werd de soort op
twee plekken nabij Zutphen aangetroffen. De
soo.t was daar rr lage aantallen aarwe,/ig en
vermoedelijk was er toen al sprake van kleine
populaties (VAN DER WÉ DE, 2006).
In Drenthe worden sinds 1995 voor het eerst
weer zweryende Bandheidelibellen gemeld in

de jaten 2002, 2003 en 2004. In 2005

VerspÍciding 199(11997 (cilkcl), t9c)8-20r17 (stip).
Di\tríbtnk)]t 1990-1997 (cirde), IL)t)S 2007 (lat).
150

120

kon

voortplanting aannemelijk worden gemaakt op
twee locaties in het zuiden van de provincie
(MANGER & L4ÉKKES, 2005). De laatste jaren
zijn zwervende Bandheidelibellen verspreid
over heel Nederland waargenomen.
De vooruitgang van de Bandheidelibel is vermoedelijk nog niet op haar eind. De populaties in Salland en Drenthe hebben bovendien
aangetoond dat de soort zich goed weet te
handhaven in sloten en gekanaliseerde beken
in agrarisch gebied. Vaak zijn dit op het eerste
gezicht oninteressante libellenbiotopen. Het is
daarom goed denkbaar dat de komende jaren
meer populaties wofden gevonden.

Vliegti'd I998-200/
l:li{ht

Ilrn(h.lrtt.olt I

iaà I 993,20o7.

1000

100

Biotoop
De Bandheidelibel komt vooral voor bij
ondiepe, vrij smalle, langzaam stromende
waterlopen zonder schaduw. Ondergedoken,
drijvende en in het water staande planten zijn
meestal aanwezrg, maar vofmen geen dichte

p

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

2007

Trrnd l')r)9 2007.

Turl

t

999 2007

l(2): 103

193

189

structuur. De oevervegetatie is bij voorkeuÍ
ruig (niet intensief gemaaid). Structuurrijke
heiden of graslanden zUn meestal in de directe
omgeving aanwezig. Behalve in zwak stromende wateren komt de Bandheidelibel ook
voor in stilstaandê wateren, die onder invloed
staan van kwel, een zeer open vegetatiestructuur hebben en periodiek droog kunnen vallen.
De Bandheidelibel gedraagt zich in dergelijke
biotopen als pioniersoort en vormt hier doorgaans geen stabiele populaties.
Stromende en stilstaande wateren met Band-

Vliegperiode
Het toegenomen aantal waaÍnemingen heeft
een vollediger beeld gegeven van de vliegtijd.
De Bandheidelibel is een hoogzomersoort die
vliegt van begin juli tot begin oktober, met een
preK In augustus.

heidelibellen hebben met elkaar gemeen dat
ze gevoed worden dooÍ kwelwater Vooral in
landbouwgebieden speelt ijzerrijke kwel waarschijnlijk een berangrijke rol. omdat ijzerione''l

een overschot aan fosfaat kunnen binden,
wat de waterkwaliteit ten goede komt. ls de
aanwezigheid van kwel een harde randvoorwaarde voor de soort, of zijn er ook populaties
te vinden op olaaisen zonder kwel?
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Bloedrode heidelibel Slmpetram sanguineum
Verspreiding en trend
Het verspreidingsbeeld van de

Bloedrode
heidelibel is ongewijzigd gebleven. De soort
is in heel Nederland algemeen bij voedsel- en
vegetatierijke wateren. Alleen in zeekleigebieden is de soort schaarser.

Vliegperiode
De vl egtijd is iets gewijzigd ten opz chte van
de periode vóór 1998. In sommige jaren begint
het uitsluipen al in eind mei. Vanaf half juni
nemen de aantailen snel toe. De hoofdvliegtjd
is van half juli tot half september; de laatste
imago's worden in november waargenomen.

\tfsprcidi g I990-t99t (cirkel), l99l.l-2(Xl7 (srip).
Djntihlttio l990-I9()I (Linl.). I()t)(i 2007 (tut).
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Bruinrode heidelibel SJtmpetrum striolatum
Vcrspreiding cn trend
De Bruinrode heidelibel is beduidend algemener geworden. In de zuideljke helft van
Nederland en in de kuststreek is de soort
nog steeds algemener dan in de noordelijke
helft van ons land, maar het versch I is minder groot geworden. Vermoedelijk heeft dit te
rnaken met de opwarming van het klimaat: de
Bruinrode heidel bel is eef warmtemlnnende
en droogtetolerante soort. Daafnaast heeÍt de
soort geprofiteerd van het toegenomen aantal
natuurontwikkelingsprojecten, waardoor meer
geschikte pionierhabitats zijn ontstaan.

Op landelijke schaal komt de Bruinrooe netdelibel nog steeds in minder kilometerhokken
voor dan de sterk gelijkende Steenrode heidelibel (S. vulgatum), maar dit vefschil wordt
steeds kleiner.

Vliegperiode
De Bruinrode heidelibel vliegt van eind mei tot
eind novernbef, iets langer dan de Steenrode

heidelibel. De Bfuinrode heideibel behoort

\tispreiding I()90 199; (cifk(l). 1998 200; lstip)
l)i\trjlnnioti 1 9t)O I t)t)7 (titrlr), 19()Íj,)007 tltrt).

hierrnee tot de laatst vliegende soorten. Een
onbekend (en waarschjjnlijk sterk wisselend)

1500

aantal Bruinfode hedelibelen vliegt vanut
Zuid-Europa naar Nedefland, maar dit is niet

1200

zichtbaar rn het vl egtijddiagram. In Zuid-Europa kan de Bruinrode heidelibel twee generates hebben, iets wat mogeljk ook sporadisch
in Nederland voorkomt. Vondsten van hu djes
en juveniele dieren in oktober en november
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Steenrode heidelibel Sympetruw vulgatum
Vcrspreiding en trend
Het verspreidingsbeeld van de Steenrode
hedel bel s nlet veranderd. De soort is nog
steeds zeer algemeen bij allerlei stilstaande
watertypen, vooral a s een ruige oevervegetatre aanwezig is. Ook de vliegtijd

ljkt

niet

wezenlijk te z jn veranderd.
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