
De libellen van de Grafeliikheidsduinen: de
invloed van het waterpeil op de libellenfauna

R. Manger & J.J. Beukcma

lnleiding
In de iaren negentig van de voÍige eeuw is de
libellenfauna van de duinsÍook in Nederland
goed ondezocht. Veêl van deze gêbjeden
bleken eên rijke libellenfauna te hebben. Sinds
1997 is een aantal duinwatercn opgenomen
in hel Lafdelijk À,,leetnêt Libellen. NiedooÍ
wordi een slêeds beter beeld verkregen van
de dynaíniek van de ibelleniauna in de Neder-
êndse duinen. Uit de Noordkop van Noord-

Hollánd zin echier relatief wêinig libellenwaar-
nemangen bekend en dê libelleníauna is in het
veneden slechls incidenteel ondêÍzocht.
Dit aÍtikel beschíiifr een uitgebÉid ondêroek
naarde libellenÍauna van het noordelijksle deel
van het du níÍassief van de Noord-Holands€
kusf de Graíe ijkhe dsd uinen. Het ondezoek
s u lgevoeÍd van T999lot en r.et 2006.
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GebiedsbelrchÍiivi g
Het duingêbiêd GÍaf€lijk'
lrêidsdu nen is geegen n
de kop van Noord.Ho land
brj Den Helder 6n is Íuim
100 hectaf€ gíoot (fguur 1).
Ooit vormden deze duinen
de kern van Huisduinen dat
loen nog eên eiland in zee
was. VÍoeger wêld het duin-
gêbiêd als wateÍwingebiêd
gebruikl. TegenwooÍdig wordt
het gebied door de stichling
Hel Noord Houands Land-
schap beheed. In 1994 is op
veel paatsen n hêl gêbied
de voêdsê íjke boven aag
van de bodêm v€rwiiderd.
Scholse Hooglanderc word6n
ngezet om de begroe ing
open te houden. Hêl ondef-
zoeksgebied bev€t vrijwel
geen bomen en slru ken. Ten
zuiden van de Graf€ljkheids-
duinen ligt hel bosgebied
de DonkeÍe Duinen en het
recreatiegebied lvaÍóndal.
Ten oosten en nooÍden ligl de
bebouwing van Den HeldeÍ
respectievelijk Huasduinen.

In het midden van de Gráfelijk'
heidsduinen bevindt zich een
vochtige du nvallei, In deze
vale zjn cifca deÍtg po6en
ên plêssen aanwezig, varié-
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íend in gÍootte ên diepte De klernstê zijn bom-
kraters uit de Tweede WêÍ6ldoorog die vooÍ
êên deel d ep genoeg zjn om perrnanent water
te bevatlen. Het du nrneer Harmsloot (íguur 2)
wêrd in 1994 gegraven ln h6l zudeijk dee
van het gebed en s het grootste permanente
wal€íchaam (ca 10 ha). Dt duinmeeÍ vornrt
vooral in de winleÍ een bêlangrijke veóltÍ
plaats voor vogêls In het noordelijkê de€l is
bij Foí Kiikduin een klean€Í wateÍ uitgegÍaven
(de Kjkduinplas, ca.05 ha) Dêzê pas val
droog brj êxtreem age waterstanden, zoals n

dê nazorner van 2003.

Ondetzoeksmethode
Grondwatersland ef waterkwaliteit
VanaÍ 1997 woÍden de waterslandên in zeven
peilbuizeo en op e€n peilschêalgemeten (figuur
3). Deze qrondwateÍgegevens zijn gebÍuikt om
lê zlen oi er een vêrbend bestaat tussen de
ibellenÍaLrna ên het waterpeil n du npoeen en
plassên In 1999 zjn doof Dê Vindersichtng
(RobeÍ Ketelêar) rnetngen verricht om de
wateÍkwa itet van verschillende poeLen en h€t
duinmeeí HarmsLoot vasl t€ stêllen

Libolle
Hel libellenonderzoek b€staát uil twee gedeel-
len. Hel eercte deel is eên inlegmle inventa

dsatie van plassen en poelen in het gebied,
waêrbij a ê | be en weden geteld. DaaÍnaast
s de libelienía una van tw€eduinp assen gemo-
nitord angs vastê lÍansecten volgens de
methode van lret LandeÍk6 N/leetnet Lbe en
(KETEL^aR & PtArE, 1999).

De invenlarisatie is in 1999 en 2000 uitge-
voeÍd, waaót vÍÍwel het gehelê laag gelegen
gebied (ziê ÍisuuÍ 2) in de Graíelijkheidsduinen
door de eerste auteur is gelnvêniarisêed op
lbs en. De ibellêníauna van vrijwel alle poe-
len en plassen werd achtmaal if het seizoên
gêihventarseeÍd. In de zor.ers van 2003 t/m
2005 zijn de poelen ste€ds bezocht.

Ivoniloring van libellen heeÍt plaatsgevonden
van 1999 tot en met 2006, lángs de Harm-
slool en de Kijkduinplas. Verspreid oveÍ de
maanden juni ju en augustus zrltr jaaí jks
zêvsn lelingen vêÍicht Alleen n me 2001
kon nlêt worden geteld, vanwege de l\,/lond- en
K áuwzee rcpidern ie. Om de resultatên van de
verschilende laren beter fi€t e kaar te kunnen
vêÍgelijken ztn ook in de anderê jaÍen 

'esul'taten van de maand mêi niet meegenomen.
Dil geefr nauweltks veíies aan infoímalie.
omdat het seazoen in deze duinen pas later
op gang komt De gelsoeêrde ligg ng van het
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duingebied mel aan drie kanten zee, zorgt
namelijk in vergelijking met he1 binnenland
voor extTemerê k imatolog sche omslandighê-
den, zoals aanhoudend€ harde wind Tevens
komen echle vooÍjaarssooiên als VuurjlfÍ€r
lPyrÍhosona nwphula) en Noordse wilsnuil-
libel lLeucorrhinia rubicunda) niel of nauweljjks
in het gebied voor. tíigr€rende vooÍjaarssoor-
len doen ervêrrnoede ljk enigê tld over oÍr de
GÍaÍelíkheidsduinen vaf uit zuidelijkeÍ ge egef
natuuÍg6b €den 1e beÍêikên.

De monito ngrcute van dè Harmsloot is langs
de zuidoever gesitueerd en bestaat uit twee
transeclen van ek 200 r.eier Bil de Kijk
duinplas bêslaat de fouts u I twee irans€clen
van elk 100 mêieÍ en deze loopt Íond de p as
(Íguur 2). In 19S9 en 2000 zijn de routes dooÍ
de eerste auiêur en vanaf2001 dooÍ de tw€€-
de auteuÍ geteld. De telmethodê in 1999 en
2000 wijkt enigszins aÍ van lalêre jaren, ondeÍ
meeÍ omdal de transecl€n andeÍs ges lu6êfd
en kodeÍ waren. De getelde aaniallen lbe!
lên zijn daarom wel globaal, maar niêl êxact
vêrgelijkbaaÍ

OndcÍzoeksresultaten

Gronclwatêrstand cn lvaterl(valitrit
ln de periodê 1996 lot en mei 2005 iE er ln
de Graiê ijkhedsdu nen sprake g,êweest van
een slêÍk wisselende watersland (Íguur 3)
De jaíen 1999 tot en met 2002 warên nat in
veÍgelijking met de jaÍên 1996 tot en met 1998.
De naite peíode zorcde vooÍ nielrwe poelên
r.et he der waieÍ veel watefp anien ên wein g
aig€n
De waterkwalitêitinetingen in 2000 gaven aan
dat hel water zwak gebufferd was (pH 7) en
dat de Harmsloot een hogere EGV-waáde
(455 !S/cm) lel zien dan dê ovêrige duin-
wateÍen (gemidded 240 !S/cm). Vanêf 2003
daalde dê gmndwatersland wêêr10t het niveáLr
van de droge peÍiode 1996 rot en mel 1998.
Ongèvêeí de helfl van de poelen viel in dezê
zomers daaÍdoor droog. In de HaÍmsloot nam
de algenbloêi dooÍ de agê wátersland voorál
ln de zomêr van 2005loe.
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Gêsch kt voodplant ngsbotoop onlbreekt b ijk-
baar voor deze goed zwervende soort. In de
duinen ls de sooil lándeljk gezien erg schaarc.
Van een aanlal Waddenelanden is voodp an
iing bekend (NV1,2002). In hêlzuide ijker sele
sen Zwanenwater bj Callantsoos s de soori
wel fegelmatig waafgenomen. De poeêf in dlt

seb ed zijn oveÍ het alsemeen voedsekjkef en
hebben eên mêeí áÊgveeiachtig kárakler da|
d e n de GraÍe ijkhê dsduinêr'r (vlaNcER 2002).
GE.rsKEs {1948) nam n 1947 de soort dicht bl
de Grafe ijkheidsduinen waar
De ZweÍvendê hêdê ibel (S. fanscolombii) is
n et elk jaaf ln het onderzoeksgeb ed waaqe-
nomen. De aaftalen hangef slerk samen mêt
de jaarijks wisseende jnflux van de soort uit
hel zu den VooÍa de waÍme drcge zomef van
2003 was n d i opzicht gunstg. De soort vloog
loen In grote aantallen boven rccent droog-
geva en oeveÍstroken van voornameijk de
grotêre duinplassên. EÍ weÍden vÍijwê aleen
manneljke deren gezien en voo(plantng is
nooii aangêtoond. In T999 werd êchter een
paringswie bij de HaÍÍnslooi waargenonren
(figuur 5) In zu de jker selesen du n€n, zoaLs

de Amsiefdamse Waterlê dingd uinen, zln w-"
laruen sevonden (Ku PER, 2003).

Dê Noo.dse witsnutlibel en de Gevlekte
witsnuitibel (leucorrrlrla pectantis) z)í1 )tj

Iespêctêvelilk 1999 en 2000 met een inva-
sie in de nooderjke kuststrêek versclrenêf.
op 28 apÍ 2000 werd een zeeÍ jong imago
AnisopteÍa in hei zuidelilk deêl van het gêbiêd
waargenomen Hetdier kon vanwege de hade
wind niei wofden gedetermlneed. Gezien hêt
vroege tldslip n het sezoen s een Noordse
witsnuitibel hel meest waarschjnltk en een
eerste aanwlzing voor voortpanting van dê
soorl. Diverse ex€Ínplaren van de Noordse
witsnuit ibe wêldên in 1999 n hel Zwanenwa
terwaargenoÍnen en n 2000 wêfd in dê GÍafe
lllkheidsdu nen ook een paÍ ngswe waa€eno-
men. Van de Gevlektê witsnullibe we.den in
2000 n de sehele noordelijke kustsÍeek van
Nederland exeÍnplaren waargenomên In dê
Graie ijkhêdsdu nên was op I jun 2000 een
mannette aanwezig. In hei Zwanenwaier ên bll
Petten werden dal jaaf ook mannetjes gezen.
n beide geva en betÍof hel waaGchiji lijk zwe
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Tátrêl 2
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Jáar 1999 2000 2001 2OO2 2OO3 20(M 2OO5 2006
WáiêíOèiIHHHHIULLLL

Lánfáange lschnm etegans 191 238 27o 252 52 4 17 66
Wálê.sn!ffel halagnà cyàt tgerun 3 126 257 117 66 8 1 34
Gewon6 oantseriuffer Lestes sporsa 7 51 105 69 18 1 10 26
Zwêrvênde panlserulêr Lestes ba/Darus 7 21 16 3 1 0 3 1

PaaÍd€nbirer Aeshna nixta 0 13 2 4 O 2 1 0
Grct€ kezeribè Aha\ imDerctt 6 3 I 2 3 4 0 T
Gewon€ oêvenib€l Onhelm can@llalun 15 '16 26 I 14 4 3 20
Viêrvlsk Libenria qua&inaculala 1 10 1 0 0 0 0 0
Zweívende heidefibel SvnDettum íooscolonbii 2 6 0 I 29 O 2 17
Gêelvlêthêidelibel SvmDettun flaveolun 12 3 0 0 0 0 0 0
Br! n-/Stèénróde heidêlbêls stnolatuntuulFtun 17 26 2A I 3 3 1 1

Tola en 261 513 706 472 1A6 28 3A 172

Enkele libêllensoorten die in andere duingebie-
dên worden aangetÍoffen onlbrêken in de Gra,
íelijkheidsduinen, zoals de VuuÍjuffeÍ, Hout-
pa ntserj!ífê r (Lestes v//dis) Tangpanlsedufí€Í
(1. d,7ás), B auwe g azenmaket lAeshna cya-
,eá), Grcte Íoodoogluffer lErythrcmma najas)
en Kleine roodoogjuÍfer (E. vitidrtum). Mageli)k
dal êr voor deze soorlen le wêinig beschutting
in de vorm van struiken en bomen aanwezig is.
Met uitzondenng van de ÍangpantseÍjufier ên
de Grotê roodoogjuffêí woÍden de genoemde
ibellensoorten ln het gebied [.4aÍiënda (d Éct
ten zuid€n van de GÉf€lijkheidsduln€n) ek
laar voortplantend waargenomen.

Rcsultaten monitoringonderzoek

1999-2006

Duinmeer Haulsloot
Tabel 2 ge€fl êen ovetz icht van de telresullalen
van de twêe l.ansectên lengs de Harmsloot.
Hel is zondeÍ meer duidelijk dal de grootste
aanta en voorkwaÍnen in ds eercle vier jaÍen
mêt de hoge walerslanden Het jaar 2003
was mel een sterk dálênde watêrsland een
ovêrg€ngsiaaf mel aanvankeijk nog nolraale
aantallen en zelÍs uilzondenijk veel ZweÍvende
heidelibellen. In 2004 en 2005 haalde geen
enkele soort nog hel niveau van 1999-20021
dat schêêde bij de talrjkere sooden zêfs een
Iactor 10 toi 100 (íguur 6a). Somm ge soorlen

die daaÍvooÍ goed vêrtegenwoordigd waren,
zoals Watersnuffel, Gewonê pantseÍjuffer ên
bntaaÍntje, verdwenen zelfs nagenoêg geheel
in deze jaÍên De Waie6n!ffêl komieldeÍs in
de Noordkop we nig voor De hoge aanta en in
2000-2003 ziji mogellk uitzond€r ijker daf de
lage aanta en n andêrê jaíen.

Kirkdri plas
In 2002 wêden zeeÍ grotê áántallen libellen
geteld. In de nazomer van 2003 daalden de
aaftalên sch€rp toen de Kijkd!inp as gehêel
opdroogde. Waarschijn ijk zijn toen a lê eieren
en arven vêrlor€n gegaan. n 2004 versche-
nen dê eeÉle libellen er pas in de twêede helín
vanjuli, in lage êantallen (BEUKESa & MaNGER.

2007). Slechls enkêle soorten bereikten in dat
jaar weef de aantalen van 2002 In 2005 tÍad
een vêrbeteing op van het aantal llbelen. al
wêrd hêt n ve€u van dê jafen 2002 en 2003 bl
de me€ste soorten niet bere kt,
Van de ZwêNende panlseíuffer Bruinrode
heidêlibel en Steenrode headelibel weÍden in
2005 vrij ve6l exemplaÍen gêzien In 1999
waren deze soorlên echter nog talrlker Ze
kwamên to€n voor op plaaisên r.et een laagje
water vaf slechls enkele centmêlers Aantaf
len van dêze soort varèren stefk perjaar (Bos
& WasscHER, 2002). Ook landehjk vêÍtoonde
de ZweÍvende panlseÍjuffeÍ vanaí 1999 een
achteruitgang (VaN Swaay & GRoENENDJX,
2404).
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nin

Jaa( í999 " 2000' 2001
Waterpeil H H H
lschnura elegans 6A 275
Enattagha cyathgeruh 0 9
Leslês spónsá 16 S4
Lestes bàtbàtLts 129 79
Caehagion pdlchelDn 0 1

Aeshna nixta T 2
Anax inperaíar 3 2
Onhetun can@Iatun 2 9
Libelula quadnnaculata I 6
Synpelrun danae 3 0
synpetrun fanscalanbii 2 2
Synpetrun llaveolun 2 2
S sÍrió|aÍLn/vulgàtun :)! _,4
Tola en 241 485

Discussie
De aantallen ibelen n de G |afel lkheidsdu i-
nen in de opeenvolgendê jaÍen ver iepen nr n
of nreer paralle aan de plaatseljkê walerstan-
den. In de jaÍen met hoge wateÍstanden en n

het êeÍsiê drogêjaar 2003 wáren de aantall-ên
n het hele gebed hoog, maar in de twee dÍo
sere jarcn erna waren de aanta en laag. Dt
gold vooÍ het iotale aanta Libellên ên voor de

2002 2003 2004 2005 2006
HH/LLLL

1.435 221 3A A7 249
344 115 1 0 11

1.344 332 13 23 20
6 2 932 13
00000
41320
42626

13 6 0 4 22
00000
00000
33007
02032

12 A L3 LI -63161 688 75 230 336

taltkheid van de azofderlrjkê soorlên, rnaar
narwe Íks vooÍ het aêntal verschilende soof-
tên. Naarmate de wateÍsiand daa t, neeÍnt de
besch kbare wateÍoppeÍvlakie voor ibellên af
en bl angdudge droogva kunnen de lbe en
plaatselik zelís geheel vêrdwijnen. Bovendien
zijn opsedroogde, vegetatielozê oeverc voor
vêe soorten m ndeÍ sesch kt (figuur 7). Voor
de Hamsoot kwam daar nog bÍ dêt de waler
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kwalile in de droge jaren zichtbaaÍ verslêch
lerde. Watervogêls zorgden hier voor vee
meslstofien in hel waleí, Wênneer het wêler-
peildaalde ên de temp€Íaluu r ioêraÍÍ, trad op
den cluur algenbloei op. Dt zorgde voof een
daling van hei zuurctolgehaltê van het wateí,
zoals in 2005. Een ander nêgatief aspêct voor
de walefkwaliteit van de Harmsool was de
veÍz lling, die gêleid heefi tot een lcht brEkke
stualie (mond. med Ror van 't Veer). ln de
Klkduinplás speede d€ze zaken niêt, zodat
duidelijkeÍ hei efÍect van allêen de walerstánd
zichlbaaí was- Door de totale opdÍoging van
de Kikduinplas in de nazomeÍ van 2003 was
het effeci sleÍk, wat vooÍa tot uiting kwam in
de aanla en Lanlaêrntjes, WaleEnLriiês en
Gewone pantseÍjuffers van 2004 (ngLJuf 6b)
Van deze díie soorlen ziin in de beginjaÍen
van het ondeftoek €delike aantallen waar-
genomen, waardoor tÍsnd waameeínb€af zjn.
Van de overge ibel,ansoorten zin l€ wenig
exempráren waargenomen or. eventLrere
tÍefds vasl le stellen.

Het totale aanta belensooÍten wêrd vooral
bepaa d dooÍ het wel of n et waarnemen van
soonen dle n kene aanlalen vooÍkoÍnen
Zoeknspannng, ifflut van zwerv€Ís en to-.-
val speeli hiêÍb! een Íol. Het aantíeÍÍen van
tlveê soorten witsnuillibellen in 2000 is hiervan
een voorb-êeldj de soortên zijn later fiêt meeÍ
waargenomen Gejskes nam in 1947 in de
Noordkop de beide wtsnuiibellen niet waar
(evenm n als de Plalbu k (Libellula deprcssa).
Íiguur 8. maaÍ zag wel de niet door ons in de
GÍafelijkheidsduinen waargenomen Bíuine
g az6nmakef (Áesrna gËr.Ís) en Grote rood-
oogjuffer.

Corrclusics
Hel ondeeoek geeÍl een goed beeld van de
libellenfauna ;n de meêst noordweslellke du
nên van Nedefland. In verge ijk ng mei onze
andere du ngebeden zln de Gfáiê jkheids-
duinen met negenteri lbeiensoorten een
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soodenarm gebed. Dê Selsoêêfde lggng
van het gebied, mel we n g aanvoer van lbel
lensooiren !it êchlef ggênd and. speelt hierbrj
Í'oge jk een ro Tevens is het dungebed
mêl ongeveer 1 km bíeedle ên nog geen 2
km lengte nel eru groól Door het ontbÍeken
van bomen en slrliken en de steÍke w nd s er
lvein g beschutt ng vooÍ ibelen
A e regelrnatg waargênomen soorten n de
Graie ijkhê dsdu nen behoren lot de algenrene
bellensoorlen van Nêdêrand Bl de j!Ífers

was hel eiiect van de waterstanddalifg in 2003
al na een jaar zchtbaár VooÍa de drê meest
algemene soonen In dê GraÍe ijkhe dsdu nen
iWalersnufÍel Lantaarntje en Gewone pantser

lLrÍÍer) beken r nk I aa.lal tezjn aÍgenomen
De Watersnuffe beek hêel slecht beslard
tegen de dynamek n deze dunen (ze ook:
BEUKEMÁ & l,laNGER. 2007) Het effect van de
droogte op de Anisoptera s moeiltkeraan te
geven aEngezen de aanta len van deze groep
over het a gemêen aas waren waarschrln ijk
hêbben droge omstandghêden voor Anisop'
tera een nr nder síoot eíect op de aanlalen in
een gebied. omdal ze door een beier vliegver
mogên sneller n slaêl ztn p assên na dÍoogte

te herkoloniseren. Naasl een d reci efíect van
veÍdrog ng heeft de da ing van het watêrpeil in
de HaÍmsloot ook geled lot sne eÍe opwar
mnq van het water en verhoogdê coicen
tíatrês van mestsloíen. Dt h€eÍt ondermeer
sezorsd voor a genb oe en vooÍ hei nagenoes
verdwlnen van de Zygopiêra.
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Summary
ilÁNG€R, R, & J,J. B€uK€íÁ, 2007. Thê dra'
gonílies of thê Graíelijkheidsduinen: Influ.
ence of thê watêr lèvêl on the dragonfly
fauna. BÉchylron 10(2): 194-204.

ln thê peÍod 1999-2006 lhe dragónfly fauna
of lhe Grêíelijkheidsduiner. lhe nodhernmost
dunê aÍeá oÍ lhs Dulch mainland wás sludied
quántilàlivêly. Ths dragoníies oí lwo du.e
lakês were countêd along fired lransects.
The dragonfl€s oí most olhêr ponds in the
area wee Íecordêd dlring seve.alvrslts êach
year Changês n watêr leve weÍe montoíêd
by water levêl gaug6s Thê p*od 1999-2002
wàs exlremoy w€l whêreas 2003 was erlre-
mely dry In lat€-summer oi rhe atteÍ yeár
some ponds d ed olri completely while rhe
wêter quality oí oths6 dêtêrioraled n Íoio-
wing yeaÍs lhs wal€r leEls rcmvered again,
Waier levels pÍoved lo aíêcI the abundancê ot
several d€gonlly speciês slrongly The Zygop-
teÉ showed thê stíongêst Íeaclion on lhe
declining walêí 6vsls i. 2003: the popuation
slze oí most speci€s droppêd drámálca y in
2004 The Íespons€ oÍlheAn soptera was ess
clêár The speci€s-poor drágonfly iáurá oflh€
cÍáíê lkhe dsd! r€n (wherc a lolá oí 1 9 spe-
óiès was recoÍd€d), is probaby cársed by lh€
ratheÍ isolalêd location oí the dune aÍea and
the domnant untavourêble climatic @ndilions.

Odonata Thè Nètherlands, Gralelitkheidsdui-
nen d!ne lêkêÊ poos. groundwaler êvêl.
droughl, walêr quality monilonng, trends.
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