
Libellen in de t-l
Soort

Lantaarntje
Gewone pantserjuffer
Zwèrvende pantserjuÍter

Bruinrode heidelibel

Bíuin- of steenrode heidelibel
Gewone oevêrlibêl
PaardenbÍter
Geelvlekheidelibel
Grote keizerlibel
Steenrode heidelibel
Bloedrode h€idelibel
Zwervende heidelibel

zwartê heidêlibel
Noordse witsnuitlibel
Platbuik
Variabele waterjuffer
Gevlekte witsnuitlibel

44,5
26,4
13,6

2,6

1,2
1,0
0,6
o,4
0,4
0,4
0,3
0,3
o,2
0,2
0,1

0,1

0,1

0,05

Libellen en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbon-
den. Het jarenlang monitoren van libellen is een goede
manier om er achter te komen hoe libellen reageren op
droge en natte jaren in een duingebied. Hieronder een
samenvatting van een uitgebreid onderzoek in de
Grafelijkheidsduinen bij Den Helder

a FobS: René Mange.

Sinds 1997 is een aantal duinwate-
rcn opgenomen in het Landelijk
Meetnet Libellen. Hierdoor wordt
een steeds beter beeld verkregen
van de libellenfauna in de Nederlandse
duinen. h 1999 is een libellenmo-
nitoring gestart in de Gnfelijkheids-
duinen bij Den Helder. De libellen
van twee duinmeren werden in de
periode van 1999 tot en met 2006
langs vaste transecten geteld. In
2000 zijn alle poelen en watercn in
de Grafel ijkheidsduinen op libellen
onderzocht ( zie tabel).

Watersituatie in het gebied
Door middel van grondwatermetin-
gen van Landschap Noord-Holland
kon het effect van het wateÍpeil op
de libellenfauna worden onderzocht.
De grcndwatemiveaus werden
bepaald door middel van peilbuizen.
De periode 1999-2002 was extrcem
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nat, terwijl 2003 juist extrcem
droog was. In de onderzoeksperiode
bedroeg het verschil tussen de laag-
ste en hoogste grcndwaterstand
ongeveer 150 cm, Bepaalde wateren
vielen in een jaar geheel drcog ter-
wijl andere altijd water bleven
bevatten. Het grote duinmeer bevat-
te bijvoorbeeld de gehele onder-
meksperiode water. Het kleinere
duinmeer droogde in 2003 echter
geheel op. In de nazomer van 2004
waren sommige poelen geheel uitge-
droogd. h de jaren ema hentelden
de watemiveaus weer.

Wat levert monitoring op?
De aantallen libellen in de
Grafelijkheidsduinen in de opeen-
volgende jaren verliepen bij beide
onderzoekslocaties min of meer
paratlel aan de plaatselijke water-
standen (zie flguur). h de jaren

a Het percentage van het totaal aantal
waargenomqi libellensoarten in de

Grafelijkheidsduinen per sooft in het
jaat 2400 (n45Aq getangschikt op
afndiende mate van voorkamen.

met hoge watentanden en in het
eerste dÍoge jaar 2003 waren de
aantallen in het hele gebied hoog,
maar in de twee drcgere jaren ema
waren de aantallen laag. Dit gold
voor het totaal aantal getelde libellen
en voor de taldjkheid van de
aízonderl ij ke sooÍen, muutr nauwe-
lijks voor het aantal soofien.
NaaÍnate de waterstand daalt,
neemt het beschikbare wateropper-
vlak voor libellen af en bij langdu-
rige droogval kunnen de libellen
plaatselijk zelfs geheel verdwijnen.
B ovendien zijn opgedroogde,
vegetatielozÊ oevels voor veel soor-
ten minder geschikt. Voor het gÍote
duinmeer kwam daar nog bij dat de
wate*waliteit in de droge jaren
zichtbaar venlechterde. Watervogels
zorgden voor veel meststoffen in
het water. Wanneer het waterpeil
daalde en de temperatuur toenam,
trad op den duur algenbloei op.
Dit zorgde in 2005 voor een daling
van het zuu$tofgehalte van het
water E€n ander negatief aspect
voor de waterkwaliteit van het
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lantalsve oop van de die
meest vootuomqlde wateiuí-
íercoorten en het ve oop vm de
grondwaterstand in het gebied.

gewoie pantseíjutÍeí

- 
láaSst€ watèBtand

De watersnuffd bleek niet bestand tegen het dÍoogval
len van de poelen in 2003 en kram het jaar daarop
met ongeveer i/vee maanden vqÍnging weet terug,.

grote duinmeer was d€ verzilting,
die geleid heeft tot een licht brakk€
situatie. ln het kleine duinmeer
speelden deze zaken niet, zodat
duidelijker het effect van alleen de
waterstand zichtbaaÍ was. Door de
totale opdroging van het kleine
duinmeer in de nazomer van 2003
was het effect sterk, wat vooral tot
uiting kwam in de lage aantallen
lantaamtjes, watemnuffels en gewo-
ne pantseduffers van 2004. Van
deze drie soonen werden in de
beginjarcn yan het onderzoek steeds
redelijke aantallen waa.rgenomen,
waardoor trends waameembaar zijn.
De heóevolking van deze drie
soorten. in de duinplas die het jaar
daan oor droogviel, verliep ver-
traagd en duurd€ ongeveer twee
maanden bij het lantaamtje en de
rvatersnuffel en bij de gewone pant-
serjulïer tlee rveken (Beukema &
Manger. 2007).

Tot slot
Het onderzoek heeft een goed beeld
van de libellentàuna in de

Grafel ij klei dsdu inen opgeleverd.
Tevens was er een duidelijk verband
tussen het aantal libellen en de stand
van het grcndwaterpeil te zien. De
wateduffers vertoonden de sterkste
reactie op de gedaalde waterpeilen
in 2003: de populatiegrootte van de
meeste soonen daalde aanzienlijk
in 2004. De watersnufel bleek niet
bestand tegen de dynamiek in deze
duinen. De heóevolking van de in
het jaar daarvoor drooggeval len
duinplm vediep moeizaam (Beukema
& Manger, 2007). Het effect van de
droogte op de echte libellen was
moeilijker aan te geven, aaÍrgezien
de aantallen van deze groep over
het algemeen laag waren.
Waarschijnl ij k hebben dÍoge omstan-
digheden voor deze groep een min-
der groot effect op de aanta.llen in
een gebied, omdat ze door een
beter vliegvermogen sneller in staat
zijn plassen na dÍoogte te herkolo-
niseren- Naast een dircct effect van
verdroging heeft de daling van het
waterpeil in het grote duinmeer
gezorgd voor e€n duidelijke ver-

slechtering van de waterkwaliteit.
In vergelijking met andere
Hollandse duingebieden zijn de
Grafelijkheidsduinen met negentien
libellensoorten (tóel) een sooÍten-
aÍn gebied. Een mogelijke oorzaalr
is de geïsoleerde ligging van het
gebied, waardoor er weinig aanvoer
van libellensooÍen uit achterliggend
laÍld plaatsvindt. Tevens is het
duingebied niet erg groot, waardoor
een gering aantal biotopen aanwe-
zig is en door het ontbÍ€ken van
bomen en struiken en de aaÍlwezig-
heid van veel wind vinden libellen
er weinig beschutting.

LITETATUU T

a BEUKEMA, J.J. & R. IVANGER, 2007. Oe
Íags torugkeer van libe len naaí tjdelijk
opdrogende dlinp assen. Brach),tron, jaar
gang 10 (2). Nederlandse Veí€niging voor
Libellenstudie-
a MANGER. R. & J.J. BEUKEMA, 2007. De
libellen van de GraÍelikheidsduinen: de
invloed van het waleípeil op de ibellenfau
na. BrachÉron, jaargang 10 (2).

Nêdeíándse Vereniging voor Libel enstudie.

jaar 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

21


