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SAMEVATTIG
Vanaf mei tot en met september 1999 heb ik voor de Verenig ing van Natuurmonu menten, Het Noordhollands
Landschap, de KNNV en het Landelijk Meetnet Libellen een drietal duingebieden in de Noordkop van NoordHolland onderzocht op de libellenfauna. De volgende gebieden zijn onderzocht: Grafelijkheidsduinen,
Refugiu m en Zwanenwater. Het is de bedoeling dat ik de ko mende jaren de betreffende gebieden blijf
onderzoeken o m ontwikkelingen van de libellenfauna in de t ijd te volgen.
De Grafelijkheidsduinen is in eigendom van het Noordhollands Landschap. Doordat de waterwinning in het
gebied in 1981 is stopgezet en er diverse verbeteringen voor de ontwikkeling van de natuur zijn aangebracht,
is er voor libellen een goed leefgebied ontstaan. Het grondwater is sindsdien flink gestegen en er is een mooi
nat duingebied ontstaan. In de Grafelijkheidsduinen is nog niet eerder een volledige inventarisatie van libellen
uitgevoerd. Het heeft geresulteerd in 15 soorten, waarvan 10 soorten zich hebben voortgeplant. De soorten met
de hoogste aantallen waren : Gewone pantserjuffer Lestes sponsa, Zwervende pantserjuffer Lestes barbarus en
Lantaarntje Ischnura elegans. De Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum, Watersnuffel Enallagma
cyathigerum en de Zwervende heidelibel Sympetrum fonscolombii werden alleen in d it gebied aangetroffen.
Het Refugiu m is een duinzoo mgebied gelegen in de nabijheid van de Grafelijkheidsduinen. Het Refugiu m is
eigendom van de gemeente Den Helder. Het gebied wordt voorzien van drangwater afko mstig uit de duinrel
van de Grafelijkheidsduinen en er wordt getracht door de inrichting van het gebied dit water zo lang mogelijk in
het gebied vast te houden.
Het onderzochte gedeelte betreft het voormalige Rugbyveld. Het naastgelegen gemeentelijke sportterrein is
ingericht als natuurgebied. Dit zal de waarde van het gebied alleen maar vergroten. Ook in d it gebied is niet
eerder een inventarisatie naar de libellenfauna uitgevoerd. In het gebied heb ik 12 soorten libellen aangetroffen.
Het Lantaarntje Ischnura elegans was in dit gebied de meest dominante soort.
Het Zwanenwater is in eigendom van Verenig ing tot behoud van Natuurmonumenten. In vergelijking met
voorgaande jaren waarin onderzoek is gedaan, is in 1999 in het Zwanenwater het hoogste aantal van 15
libellensoorten gevonden. De soorten met de hoogste aantallen waren : Lantaarntje Ischnura elegans, Gewone
pantserjuffer Lestes sponsa en Paardenbijter Aeshna mixta. De Vroege Glazen maker Aeshna isosceles, de
Azuurwaterjuffer Coenagrion puella, de Houtpantserjuffer Lestes viridis en de Noordse witsnuitlibel
Leucorrhinia rubicunda werden alleen in het Zwanenwater aangetroffen.
De twee g rote duinmeren blijken voor libellen niet geschikt. Waarschijnlijk zijn ze door de vele watervogels te
voedselrijk geworden en is het water te troebel geworden. De fazantenpoelen waren meestal dichtgegroeid.
Hier werden zeer wein ig libellen geteld. De duinvalleien met poelen in het zuidoosten van het
onderzoeksgebied bleek de meeste libellensoorten te herbergen. Hier zijn ook de grootste dichtheden geteld. In
vergelijking met de Grafelijkheidsduinen liggen de dichtheden van libellen b ij de poelen en plassen beduidend
lager. De oorzaak hiervan is vooralsnog niet aan te geven.
In september zijn in het Zwanenwater vrijwel alle poelen geschoond, iets uitgediept en soms enigszins
vergroot. Of deze aanpak de libellen fauna wel of geen schade op zal leveren, zal in de ko mende jaren blijken.
Uit het onderzoek is gebleken dat de libellenfauna in de Noord kop van Noord-Holland in vergelijking met de
onderzoeksresultaten van zuidelijker gelegen duingebieden, minder soortenrijk is. Door de zeer natte winter
van 1998-1999 en een redelijk goede zo mer met oostenwind, waren de o mstandigheden voor libellen gunstig.
Omdat libellen goede zwervers zijn, kunnen in de toeko mst natuurlijk nog nieuwe soorten worden
waargenomen. Onderzoeksresultaten van bijvoorbeeld waddeneiland Texel en de Du itse waddeneilanden tonen
aan dat meerdere nog niet waargenomen libellensoorten in de Noordkop zich daar thuis voelen.
Het totaal aantal libellensoorten in de duinen van de Noordkop (duinen tussen Hondsbossche zeewering en het
Marsdiep) is 20. Dit is meer dan de helft van het totaal aantal libellensoorten, die gevonden zijn tussen 1990 en
1997 in de Nederlandse duinen.
Vo lgens de soortindeling van Dijkstra, et al. (1999), naar de mate van voorkomen van libellen in de
Nederlandse duingebieden, zijn er in de duinen van de Noordkop 9 algemene soorten, 4 p laatselijk algemene
soorten, 1 meer lokaal voorko mende soort en 6 schaarse soorten gevonden. Het Lantaarntje Ischnura elegans,
Gewone pantserjuffer Lestes sponsa, Zwervende pantserjuffer Lestes barbarus en Paardenbijter Aeshna mixta
zijn de soorten die het meest kenmerkend zijn voor het duingebied in de Noord kop.
Ondanks het feit dat nog lang niet alle km-hokken zijn geïnventariseerd op libellen, is denk ik met dit rapport
een redelijk beeld verkregen van de algemeen voorko mende libellensoorten in de Noordkop.
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1. ILEIDIG
1.1. algemeen
In mei 1999 is begonnen met de inventarisatie van de libellenfauna in drie duingebieden in de kop
van Noord-Holland. De volgende duingebieden zijn gedurende het vliegseizoen van libellen
geïnventariseerd, namelijk Grafelijkheidsduinen, Refugium en Zwanenwater.
In overleg met de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, Noordhollands Landschap en De
Vlinderstichting (Robert Ketelaar) is in 1999 een aantal telroutes voor het Landelijk meetnet in de
gebieden uitgezet.
Het is de bedoeling dat deze routes gedurende een aantal jaren gevolgd gaan worden.
In de Grafelijkheidsduinen en het Refugium in Den Helder is bij mijn weten niet eerder een
seizoensinventarisatie op de libellenfauna uitgevoerd.
In het Zwanenwater is door T. de Groot, werkzaam bij de Vereniging tot behoud van
Natuurmonumenten, in 1997 onderzoek gedaan naar de libellenfauna. Verder heb ik aan de hand van
gegevens van 1990 tot en met 1998 afkomstig uit het Landelijke libellenbestand van de Nederlandse
Vereniging voor Libellenstudie, getracht de nog zogenaamde witte plekken in het werkgebied te
bezoeken. Hoofdstuk 7 had ik niet kunnen schrijven zonder deze gegevens uit het landelijk
databestand libellen (NVL, De Vlinderstichting en EIS-Nederland). Ik wil Vincent Kalkman en
Michiel van der Weide hiervoor bedanken en Pim Edelaar voor zijn libellengegevens van Texel.
Robert Ketelaar wil ik bedanken voor zijn enthousiaste hulp bij het tot stand komen van dit rapport
en zijn becommentariëring en tips.
Verder is in dit rapport een hoofdstuk gewijd aan libellenwaarnemingen in het werkgebied van de
KNNV afdeling Den Helder e.o die in 1999 door een aantal leden is gemaakt. Tevens zijn gegevens
vanaf 1990 tot en met 1998 vanuit het landelijk libellen databestand verwerkt, om een vergelijking te
maken met de verspreidingsgegevens van de libellensoorten in de kop van Noord-Holland in 1999.
Hiermee is getracht de verspreiding van de libellenfauna gedurende de laatste 10 jaar van de vorige
eeuw (millennium) inzichtelijk te maken.

1.2. TELMETHODE ALGEMEE
Het tellen van libellen gebeurde volgens de “Handleiding Libellenmonitoring”, (Ketelaar & Plate,
1999). De weersomstandigheden moeten dan zodanig zijn dat de temperatuur hoger is dan 16 o C bij
een zo min mogelijk bewolkte hemel en niet meer dan windkracht 5. Omdat de meeste poelen niet
groot zijn, zijn ze niet geïnventariseerd door de zogenaamde trajecttelmethode, maar door de gehele
oeverrand te tellen. Geteld zijn de poelen die het gehele jaar water bevatten.
Tabel 1 Onderzoeksdagen
Dagen
Gebied
21/5 29/5 14/6 26/6
8/7
24/7 6/8
27/8
Zwanenwater
26/6 3/7 4/7 8/7 18/7 25/7 1/8 17/8 23/8 29/8 3/9
Grafelijkheidsduinen
21/5 29/5 13/6 26/6
8/7
25/7 1/8
22/8 28/8 3/9
Refugium
De meeste libellen konden makkelijk op het zicht worden gedetermineerd. Wanneer ze niet genoeg
dichtbij waren, kon met een kleine verrekijker de wat moeilijker determineerbare soorten op naam
gebracht worden, zoals bijvoorbeeld de Heidelibellengroep (Sympetrum). Een enkele keer is d.m.v.
vangst een libel op naam gebracht. De Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum en de Steenrode
heidelibel Sympetrum vulgatum zijn verwante soorten, hebben min of meer dezelfde biotoop en zijn
in het veld meestal lastig te onderscheiden. Zeker wanneer heidelibellen ineens opvliegen en tevens
uit zicht verdwijnen wordt determinatie lastig en te tijdrovend, zodoende zijn bij dit soort
waarnemingen, deze twee soorten in de “Sympetrum strio/vulg.-groep” geplaatst.
Naast de route inventarisatie zijn ook libellen die tijdens het lopen van en naar de poelen zijn gezien
meegeteld. Deze losse waarnemingen zijn uiteindelijk bij het totaal gevoegd.
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2. DUIE VA DE HELDER TOT PETTE
2.1. Historie
De duinen in de Noordkop behoren tot het Waddendistrict. Het gebied kan beschouwd worden als
een groep eilanden die door middel van stuifdijken met elkaar zijn verbonden. De duinen zijn
kalkarm dat soms plaatselijk kalkhoudend zand bevat.
Heel kort kun je over de ontwikkeling van het gebied zeggen dat zich in de middeleeuwen tussen de
voormalige waddeneilanden Huisduinen en ’t Oghe (Callantsoog) een zeegat bevond. De kustlijn lag
toen een stuk westelijker. Door terugwijking van de kust zijn slechts de oostelijke duinen van de
betreffende eilanden overgebleven. Dit zijn nu de huidige duinen en hiermee ook de oudste in het
gebied. Tussen de eilanden is later met behulp van stuifdijken duinaanwas gecreëerd.
2.2. De Libellenfauna in de duinen
De duinen bevatten geen specifieke libellensoorten. Meestal zijn het libellensoorten die ook
algemeen op de hogere zandgronden en in laagveenmoerassen voorkomen. Van zuid naar noord
langs de kust kunnen libellen makkelijk migreren, maar tussen de duinen en de hogere zandgronden
ligt een strook variërend van 40 tot 100 km van polderland en water in de vorm van het IJsselmeer.
De duinen zijn minder soortenrijk (Dijkstra et al. (1999)) dan de hogere zandgronden, maar
vergeleken met het directe achterland van de duinen is de soortenrijkdom hoog.
De libellenfauna is in de loop van de jaren veranderd door bijvoorbeeld de verdroging die ontstond
door onttrekking van grondwater voor de waterwinning. Tevens werd hierbij in de duinen
voedselrijk rivierwater toegelaten.
Toch wordt de laatste jaren meldingen gemaakt van nieuwe soorten die al zwervend in de duinen
terechtkomen en soms zich jarenlang achterelkaar voortplanten, zoals bijvoorbeeld de Zwervende
pantserjuffer Lestes barbarus.
In het artikel van Dijkstra et al. (1999) wordt beschreven dat in de Hollandse en Zeeuwse duinen
van 1994 tot 1998 er 37 libellensoorten zijn waargenomen. In dit artikel worden de libellensoorten
van de duinen in Nederland ingedeeld in algemene soorten, plaatselijk algemene soorten, meer
plaatselijk algemene soorten en schaarse soorten. De soorten staan vermeld in bijlage 1. Voor een
indeling van het totaal aantal waargenomen libellensoorten in de Noordkop gedurende de laatste 10
jaar, zie hiervoor ook tabel 16 op bladzijde 37.
2.3. Het weer in 1999
Het KNMI heeft het jaar 1999 samen met 1990 als een van de twee warmste perioden van twaalf
maanden in de afgelopen drie eeuwen bijgeschreven. Alleen de maand juni liet een lager gemiddelde
temperatuur noteren, maar alle andere maanden waren bovengemiddeld warm. Van 28 juli tot en met
4 augustus was er sprake van een hittegolf. Het jaar 1999 was ook een zeer zonnig jaar met
gemiddeld 1780 uren zonneschijn. De omgeving Den Helder (De Kooy) had landelijk gezien het
hoogste aantal (1940 tegen de gebruikelijke 1411 uur) uren zon. In de maand mei viel de minste
neerslag. In de maand december viel de meeste neerslag.
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Figuur 1. Ligging van de onde rzoeksgebieden
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3. GRAFELIJKHEIDSDUIE
3.1. Inleiding
De Grafelijkheidsduinen is een duingebied wat ten zuiden van het voormalige waddeneiland
Huisduinen is gesitueerd. Dit duingebied is rijk aan plassen en poelen. De Grafelijkheidsduinen
liggen in de gemeente Den Helder. Ten zuiden en aansluitend aan dit duinengebied ligt het
bosgebied de Donkere duinen.
In het verleden is in het midden van de Grafelijkheidsduinen door uitstuiving een vallei ontstaan die
van noord naar zuid afloopt. Deze vallei wordt in het noorden, oosten en zuiden omzoomd door een
vrij hoge duinenrij.
Sinds 1992 is het gebied in beheer van het Noordhollands Landschap. Daarvoor was het gebied
vanaf 1881 in militair gebruik. Het militaire gebruik heeft als positief resultaat gehad, dat verspreid
over het gebied bomkraters zijn ontstaan. Deze zijn gevuld met water en zijn o.a. functioneel voor
amfibieën en libellen.
Sinds 1981 wordt in het gebied geen water meer gewonnen door het PWN. Het grondwater is
sindsdien flink gestegen en zorgt plaatselijk in het gebied nog voor overlast. De meeste wateroverlast
is nu voorkomen, doordat water uit de duinen wordt afgevoerd via een natuurlijke duinrel via het
Refugium naar Mariëndal.
In augustus 1994 is het gebied flink op de schop gegaan. De bedoeling was dat het gebied weer
gevarieerde vochtige duinvalleien terug zou krijgen met de daarbij behorende levensgemeenschap.
Het gebied wordt momenteel begraasd door elf Schotse hooglandrunderen.
3.2. Telmethode
De meeste poelen zijn niet groot, daarom zijn de poelen niet geïnventariseerd door de zogenaamde
trajecttelmethode, maar door de gehele oeverrand te tellen. Een uitzondering hierbij is de Harmplas.
Hiervan is de zuidoever over de gehele lengte geteld. Van plas 20 is driekwart van de oeverlengte
geteld.
Er is getracht zoveel mogelijk poelen en plassen te tellen om een zo’n goed mogelijk beeld te krijgen
van de libellenpopulatie.

Figuur 2. Ligging
Grafelijkhei ds duinen
en Refugium
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3.3. Plassen en Poelen
Het gebied heeft een dertigtal wateren variërend in grootte. Dit zijn natte duinvalleien en bomkraters.
De onderzochte locaties van de Grafelijkheidsduinen zijn weergegeven in tabel 1 van de Bijlagen.
De grootste is de Harmplas met een oppervlakte van ongeveer 40.000 m 2 . Deze grote plas is in 1994
uitgegraven, omdat het geheel was verruigt met o.a. Grauwe wilg. Hierbij is veel humusrijke grond
afgevoerd en zand verplaatst. Een groot aantal bomkraters heeft een geringe oppervlakte van
ongeveer 100 m 2 . Verder is in het verleden een aantal poelen vergroot door vergraving. De meeste
bomkraters zijn aan de oeverranden begroeid met kruipwilg, ruwe bies en er zijn vrijwel geen
drijvende waterplanten. Het water is helder en er is weinig tot geen flap.
In het midden van het gebied bevindt zich een vochtig lager gelegen duinvallei met poelen die in de
zomer van 1999 droogvielen.
Het begin van het jaar 1999 blijkt in vergelijking met voorgaande jaren erg nat te zijn geweest. In
een droger jaar zullen er minder poelen zijn. Geteld zijn de poelen die in 1999 water het gehele jaar
water bevatte. Het schietplateau bijvoorbeeld, viel in juli en augustus vrijwel geheel droog om
daarna eind augustus door regenwater weer onder te lopen.

Figuur 3. Ligging poelen en plassen Grafelijkheidsduinen
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3.4. Waterkwaliteit
In 1995 is door de provincie Noord-Holland onder meer chemisch onderzoek verricht naar de
waterkwaliteit. Dit is maar op een paar wateren uitgevoerd, namelijk de Harmplas en poel 1
(Majuba). Enkele bomkraters zijn toen in het veld gemeten. De metingen geven aan dat het water
zwak gebufferd was, maar dat er geen sprake was van verzuring; veld pH 6.5-7.0 en laboratorium pH
7.6- 8.2. Het zuurstofgehalte en zoutgehalte waren normaal voor zoete duinwateren. De chemische
metingen geven aan dat de wateren in 1995 in prima conditie waren. In februari 2000 is een viertal
metingen uitgevoerd. Deze gegevens staan vermeld in tabel 2A in de bijlagen. De gevonden waarden
zijn vergelijkbaar met de resultaten uit 1995.
3.5. DE LIB ELLEFAUA

In het onderzoek zijn 10 bomkraters, 11 natte duinvalleien en een grote plas (Harmplas) geteld. De
bomkraters varieerden in grootte van 25 tot 300 m2 en de natte duinvalleien varieerden in grootte
van 30 tot 2000 m2 en de Harmplas heeft een oppervlakte van ongeveer 40.000 m2 . De vegetatie
van de plassen en poelen is in het kort beschreven in tabel 3 van de bijlagen.
Harmplas
De Watersnuffel Enallagma cyathigerum kwam alleen in deze plas in redelijke aantallen voor. In
enkele dichtbij gelegen bomkraters zijn een paar zwervende mannetjes waargenomen. In het noorden
van het gebied is de soort niet waargenomen. Van de Kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum
werd in de plas slechts een aantal exemplaren waargenomen. Dit kunnen mogelijk zwervende
exemplaren zijn geweest vanuit het zuidoostelijke nabij gelegen gebied het Refugium en de duinrel,
waarin (kleine) populaties van de soort dit jaar aanwezig waren.
Het Lantaarntje Ischnura elegans kwam in elke poel of plas voor, echter in lage aantallen. In de
Harmplas was de soort dominant, met in half juli de hoogste dichtheid. Gedurende het seizoen werd
in deze plas het Lantaarntje Ischnura elegans geleidelijk in aantal ‘verdrongen’ door de
Watersnuffel Enallagma cyathigerum. De Harmplas bevatte een duidelijk afwijkende samenstelling
van de libellenfauna ten opzichte van de andere poelen.

Harmplas. In 1999 werden in deze plas 14 libellensoorten gevonden en hiermee de hoogste diversiteit in
het gebied. Het Lantaarntje Ischnura elegans werd met de grootste aantallen waargeno men. De lichte vlakte
vooraan op de foto is een tapijt van groenalgen (flap).
Plas 20
Plas 20 met een oppervlakte van ongeveer 2000 m2 in het noorden is de op een na grootste plas van
het gebied en heeft met 12 soorten, waaronder de Zwervende heidelibel Sympetrum fonscolombii,
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een hoge soortendiversiteit. Deze plas is in 1994 vergroot en heeft zwak glooiende oevers met veel
verschillende oevervegetatie. De Paardenbijter Aeshna mixta is eiafzettend gezien in de
oevervegetatie van deze plas. Ook is half juli een vers imago waargenomen in het voormalige
waterwinkanaal.
Van de Viervlek Libellula quadrimaculata werd hier het hoogste dagaantal van 7 individuen
gevonden. Er zijn wel net uitgekomen imago’s, maar geen paringswielen waargenomen.

Plas 20. Deze p las is in het noordelijk deel van de Grafelijkheidsduinen gelegen en bestaat eigenlijk uit drie
poelen. In 1999 zijn hier twaalf libellensoorten aangetroffen. De Zwervende pantserjuffer Lestes barbarus
werd hier met de hoogste aantallen waargenomen.
Bomkraters en Duinvalleien
In alle bomkraters werden de Gewone pantserjuffer Lestes sponsa en de Zwervende pantserjuffer
Lestes barbarus aangetroffen. Deze soorten waren in de bomkraters en kleinere duinvalleien
dominant aanwezig. In het noordoosten van het gebied waren de poelen 15 en 16 opvallend door de
hoge dichtheid aan Gewone pantserjuffer Lestes sponsa. Deze twee poelen bevatten een duidelijk
rijkere oevervegetatie dan de overige poelen. Wat opviel bij de poelen was dat de Gewone
pantserjuffer Lestes sponsa zich het meest ophield vlak boven het wateroppervlak en op de
biesachtige vegetatie in het watergedeelte van de poel. De Zwervende pantserjuffer Lestes barbarus
daarentegen was op de kruipwilgvegetatie aan de rand van de poelen of meer op de open zandige
oever gedeelten te vinden. Eiafzetting van Zwervende pantserjuffer Lestes barbarus vond o.a. plaats
op lage opstaande vegetatie, zoals russen en zegge-soorten op de droge gedeelten van de oever, die ’s
winters onderwater staan.
De Paardenbijter Aeshna mixta is eiafzettend waargenomen in enkele bomkraters.
Bij twee kleine poelen (9 en 11) vond ik regelmatig territoriale mannetjes van de Grote keizerlibel
Anax imperator. Deze poelen hebben, in vergelijking met de andere poelen, voor ongeveer de helft
zandige oevers. Het leek of ze voor dit type poel een voorkeur hadden, aangezien ze zich lang bij
deze poelen ophielden. Uit een onderzoek van de provincie Noord-Holland in 1995, bleek de Grote
keizerlibel Anax imperator zich samen met de Viervlek Libellula quadrimaculata zowel in kleine als
in grote poelen voortgeplant te hebben. Uit poel 1 en enkele bomkraters zijn toen larven van beide
soorten gevangen en opgekweekt, Van EE, 1996.
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In de laagst gelegen vochtige duinvallei van de Grafelijkheidsduinen bleek de Zwervende
pantserjuffer Lestes barbarus meer dominant aanwezig dan de Gewone pantserjuffer Lestes sponsa.
Dit is het gedeelte waar de poelen 13 en 14a in liggen. Vermoedelijk heeft de wisselende waterstand
en het in de zomer droog vallen in deze vallei hier mee te maken.
De Zwarte heidelibel Sympetrum danae werd in twee fases waargenomen. De eerste keer was begin
augustus. Bij de meeste kleine en middelgrote poelen kon een enkel exemplaar van de Zwarte
heidelibel samen met meerdere exemplaren van de Geelvlekheidelibel Sympetrum flaveolum en
Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum worden waargenomen. Het was in die periode warm
weer met oosten wind. Het gaat hier vermoedelijk om zwervers. Vervolgens werd de soort begin
september weer waargenomen, maar nu zonder de hiervoor genoemde begeleidende soorten.
Voortplanting is niet waargenomen.
De Geelvlekheidelibel Sympetrum flaveolum is in augustus in het gehele gebied waargenomen om
daarna vrij plotseling te verdwijnen. Er zijn paringswielen en afzetting waargenomen. In juni is één
vers exemplaar waargenomen in het midden van het gebied.
In Nederland is de Zwervende heidelibel Sympetrum fonscolombii een zeldzame invasiegast. In 1996
vond de grootste invasie van deze soort ooit plaats (Dijkstra & van der Weide (1997). De Zwervende
heidelibel is alleen waargenomen bij de Harmplas en plas 20. Deze plassen zijn open en bevatten
brede ondiepe oeverranden. Het hoogste dagaantal was 2 individuen. De mannetjes vertoonden
territoriaal gedrag. Een paringswiel en eiafzet zijn waargenomen.
Tabel 3 Gevonden Libellensoorten Grafelijkheidsduinen
Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Op merkingen

Paardenbijter
Grote keizerlibel
Watersnuffel
Kleine roodoogjuffer
Lantaarntje
Zwervende pantserjuffer
Gewone pantserjuffer
Viervlek
Gewone oeverlibel
Zwarte heidelibel
Geelvlek heidelibel
Zwervende heidelibel
Bloedrode heidelibel
Bruinrode heidelibel
Steenrode heidelibel

Aeshna mixta
Anax imperator
Enallagma cyathigerum
Erythromma viridulum
Ischnura elegans
Lestes barbarus
Lestes sponsa
Libellula quadrimaculata
Orthetrum cancellatum
Sympetrum danae
Sympetrum flaveolum
Sympetrum fonscolombii
Sympetrum sanguineum
Sympetrum striolatum
Sympetrum vulgatum

Voortplanting; vers exemplaar, tandems en eiafzetting
Voortplanting; in 1995 zijn larven gevangen en opgekweekt
Voortplanting; verse exemplaren, tandems en eiafzetting
Voortplanting?
Voortplanting; verse exemplaren, tandems en eiafzetting
Voortplanting; verse exemplaren, tandems en eiafzetting
Voortplanting; verse exemplaren, tandems en eiafzetting
Voortplanting; verse exemplaren, in 1995 larven opgekweekt
Voortplanting niet zeker wel paringswiel waargenomen
Voortplanting?
Voortplanting; één vers exemplaar waargenomen
Voortplanting niet zeker, wel paringswiel waargenomen
Voortplanting?
Voortplanting; verse exemplaren, tandems en eiafzetting
Voortplanting; verse exemplaren, tandems en eiafzetting

Schotse Hoogland runderen zijn ingezet om de verruiging van het gebied tegen te gaan en om
bepaalde levensgemeenschappen, die kenmerkend zijn voor kalkarme duinen, te behouden en
eventueel te laten ontwikkelen. De aanwezigheid van 11 runderen in 1999 is voor de libellenfauna
niet ongunstig.
De runderen gaan namelijk in de poelen staan, waarbij ze vaak de grotere oevervegetatie, zoals gele
lis, lisdodde en egelskop ontwortelen en hiermee dichtgroeien van de poelen voorkomen. Tevens
vertrappen ze ook de kleinere vegetatie van de oever, waarbij soms open plekken ontstaan. Het is
misschien een leuke onderzoeksvraag of de libellenfauna verandert met de intensiteit van betreding.
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Tabel 5. Maximale dagaantal per soort in bomkraters van de Grafelijkheidsduinen
Bomkraters
Grafelijkhei ds duinen
Nederlandse naam

Maxi male dag aantal
bi j poelnummer:
Wetenschappelijke
naam

Paardenbijter
Grote keizerlibel
Watersnuffel

Aeshna mixta
Anax imperator
Enallagma cyathigerum

Kleine roodoogjuffer
Lantaarntje
Zwervende pantserjuffer

Erythromma viridulum
Ischnura elegans
Lestes barbarus

Gewone pantserjuffer
Viervlek
Gewone oeverlibel

Lestes sponsa
Libellula quadrimaculata
Orthetrum cancellatum

Zwarte heidelibel
Geelvlek heidelibel
Zwervende heidelibel

Sympetrum danae
Sympetrum flaveolum
Sympetrum fonscolombii

Bloedrode heidelibel
Bruinrode heidelibel
Steenrode heidelibel
Bruin/Steenrode groep

Sympetrum sanguineum
Sympetrum striolatum
Sympetrum vulgatum
Sympetrum stri/vulg

8

21

4

14

6

12

9

1

2
4
5

3
8
15

1

2
8
16

4
8
8
1

2
1

1
2

5

1
1
2
3
4
17

4
17
9
1
1
1
2

1

11

7

1
1

1
1

8
10
29

6
5
35

5
17
18

4
14
45

3
1

1
1

1

1
3

1

1
2

2

1
1
1

1

Tabel 6. Maximale dagaantal per soort in natte duinvalleien van de Grafelijkheidsduinen
atte duinvalleien
Grafelijkhei ds duinen
Nederlandse naam

Maxi male dag aantal
bi j poelnummer:
Wetenschappelijke
naam

19 18 17 13 3

Paardenbijter
Grote keizerlibel
Watersnuffel
Kleine roodoogjuffer
Lantaarntje
Zwervende pantserjuffer
Gewone pantserjuffer
Viervlek
Gewone oeverlibel
Zwarte heidelibel
Geelvlek heidelibel

Aeshna mixta
Anax imperator
Enallagma cyathigerum
Erythromma viridulum
Ischnura elegans
Lestes barbarus
Lestes sponsa
Libellula quadrimaculata
Orthetrum cancellatum
Sympetrum danae
Sympetrum flaveolum

1

Zwervende heidelibel
Bloedrode heidelibel
Bruinrode heidelibel
Steenrode heidelibel
Bruin/Steenrode groep

Sympetrum fonscolombii
Sympetrum sanguineum
Sympetrum striolatum
Sympetrum vulgatum
Sympetrum stri/vulg

1

10

7

2

14 1
a

2
1

17 1
3 10
1 5

2

1
1

3
1

1

42
40
6
7
2
2
2
1

11
20
67
1

2

3 7
11 8
13 4

4
14
7
1

1

3

1

20 15 16 Harm
pl as

1
3

2

1
24
23
20
4
2
1
11
3
8

4

7

2

3

1

3
3
42
1
12 43
28 3
72 4
1 1
6
3
1 12
2
6
10
3
1 13

3.6. COCLUSIE
In de Grafelijkheidsduinen zijn 15 libellensoorten waargenomen. Deze soortensamenstelling
bestond uit 8 algemene duin-libellensoorten, 3 plaatselijk algemene soorten, 4 schaarse soorten. Tien
soorten hebben zich voortgeplant. Er zijn in totaal 3131 individuen geteld.
De meest voorkomende libel was de Gewone pantserjuffer Lestes sponsa, gevolgd door de
Zwervende pantserjuffer Lestes barbarus en het Lantaarntje Ischnura elegans. Bijzonder was de
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aanwezigheid van de Zwervende heidelibel Sympetrum fonscolombii, die alleen bij de twee grote
plassen werd aangetroffen.
De duinvalleien verschilden qua soortensamenstelling (zie tabellen 5 en 6 en bijlage tabel 2)
nauwelijks met die van de bomkraters. De Harmplas vertoonde wel een duidelijke afwijkende
soortensamenstelling in vergelijking met de overige wateren.
De wateren met de grootste oppervlakte, zoals Harmplas, plas 20 en poel 1 bevatten de grootste
diversiteit (resp. 14, 12 en 13) aan libellensoorten. Plas 20 verschilde in mindere mate van de overige
kleinere wateren, maar bij deze plas was de Zwervende pantserjuffer Lestes barbarus de meest
dominante soort. Uit onderzoek naar de libellenfauna in de duinen van de Duitse waddeneilanden is
gebleken dat de Zwervende pantserjuffer een voorkeur heeft voor kleine poelen met rijke begroeiing.
De Zwervende pantserjuffer is een libel die in Duitsland vrijwel uitsluitend op de waddeneilanden en
weinig op het vaste land wordt aangetroffen (Ewers, 1999).
In de Harmplas was het Lantaarntje Ischnura elegans de dominante soort, terwijl de Gewone
pantserjuffer Lestes sponsa en de Zwervende pantserjuffer Lestes barbarus hier niet werden
aangetroffen. Deze twee soorten waren dominant aanwezig in de overige plassen en bomkraters. De
Paardenbijter Aeshna mixta en Grote keizerlibel Anax imperator werden het meest waargenomen
bij de grotere plassen, zoals Harmplas en plas 20, maar gebruiken kleine poelen ook als
voortplantingsplaats.
De libellensamenstelling tussen de duinvalleien en bomkraters vertonen wat betreft dominantie
volgorde weinig verschillen (tabel 2 bijlagen). Grotere libellen, zoals de Viervlek, de Gewone
oeverlibel en de Paardenbijter werden weinig bij de bomkraters aangetroffen.

Poel 14. Voorbeeld van een bo mkrater in de Grafelijkheidsduinen. In 1999 zijn
er 7 libellensoorten gevonden. De gewone pantserjuffer Lestes sponsa en de
Zwervende pantserjuffer Lestes barbarus waren hier dominant aanwezig.

De heidelibellen zoals de Bloedrode -, Bruinrode -, Steenrode - en Geelvlekheidelibel werden bij
alle poelsoorten in vrij lage aantallen aangetroffen. De Zwarte heidelibel is bij de Harmplas vrijwel
niet waargenomen.
De Schotse hooglandrunderen houden de poelen open door vaak in de poelen te staan en te grazen
Voor beter onderzoek in de toekomst zou de waterkwaliteit, bijvoorbeeld het zoutgehalte en de
zuurgraad van de verschillende poelen moeten worden onderzocht.
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4. REFUGIUM
4.1. Inleiding
In Den Helder is het Refugium het enige overgebleven restant van een duinzoomgebied. Het gebied
is interessant omdat het aan de binnenduinrand ligt en potentiële natuurwaarden heeft door de
aanwezigheid van zoet drangwater uit de duinen. Dit gebied wat vroeger o.a. een midgetgolfbaan en
een rugbyveld bevatte, is zoveel mogelijk teruggebracht naar de historische situatie. Door de
voedselrijke bodemlaag gedeeltelijk af te graven en weer glooiingen en brede slootoevers in het
landschap aan te brengen, is een mooi natuurgebied ontstaan. Het gebied is nog in ontwikkeling en
wordt momenteel begraasd door twee Lakenvelder runderen. Het noordelijkste deel van het gebied is
het meest verruigt. Het zuidelijke deel wordt het meest intensief begraasd en hier ontwikkelt zich
min of meer een heidevegetatie.
Het gebied wordt voorzien van drangwater uit de duinrel van de Grafelijkheidsduinen.
Het onderzochte gedeelte betreft het voormalige Rugbyveld. Het terrein is in 1994 afgegraven tot op
het voedselarme zand. De afgegraven grond bleek wel vervuild en mocht niet worden afgevoerd. In
het terrein liggen nu een paar heuvels met deze vervuilde grond, en hebben een duidelijk andere
vegetatie.
De slootkanten zijn glooiend gegraven en er wordt getracht het schone drangwater zolang mogelijk
in het terrein te houden, alvorens het wordt door gelaten naar het Mariëndal.
4.2. Telmethode
In dit gebied is de traject-telmethode uitgevoerd. In het Refugium zijn twee routes voor het Landelijk
libellenmeetnet uitgezet. Op het kaartje in figuur 5 is te zien hoe de verschillende routes gesitueerd
zijn.
Elke route bestaat uit een tweemaal 50 meter lang traject en één 100 meter gedeelte waar alleen de
grote libellen worden geteld. Het gebied is verdeeld over het seizoen tien maal geteld.
Figuur 5. Situatie van het onderzoeksgebied Refugium

Refugium

4.3. Libellenfauna
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Het Lantaarntje Ischnura elegans was met indrukwekkende aantallen de meest vertegenwoordigde
libellensoort. Begin juli werd bijvoorbeeld op route 267A bijna 300 individuen geteld. Deze hielden
zich voornamelijk op aan de oeverrand in de biesvegetatie. Begin juli bereikte de soort hier dan ook
z’n optimum. Van de Kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum is in het Refugium een kleine
populatie vertegenwoordigd. De soort houdt zich rond de drijvende watervegetatie op.
Opvallend is het zeer weinig voorkomen van de Gewone pantserjuffer Lestes sponsa. De soort werd
pas begin september gesignaleerd en ik heb geen voortplanting kunnen waarnemen. Het ging om
enkele exemplaren. Het vermoeden is dan ook, dat het hier zwervers betrof. De Zwervende
pantserjuffer Lestes barbarus ontbreekt in het gebied, hetgeen opmerkelijk is gezien het
zwerfvermogen van de soort. Tijdens een verregende libellenexcursie half augustus van de KNNV
Den Helder e.o., ving Robert Ketelaar een vrouwtje van de Watersnuffel Enallagma cyathigerum.
Dit bleek later de enige waarneming voor 1999 in het Refugium.
De Paardenbijter Aeshna mixta en Viervlek Libellula quadrimaculata werden niet veel gesignaleerd,
maar planten zich in het gebied voort. De Grote Keizerlibel Anax imperator is een aantal maal in het
Refugium waargenomen.Voortplanting is niet geconstateerd.
Tabel 7. Gevonden Libellensoorten Refugium
Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Op merkingen

Paardenbijter
Grote keizerlibel
Watersnuffel
Kleine roodoogjuffer
Lantaarntje
Gewone pantserjuffer
Viervlek
Zwarte heidelibel
Geelvlek heidelibel
Bloedrode heidelibel
Bruinrode heidelibel
Steenrode heidelibel

Aeshna mixta
Anax imperator
Enallagma cyathigerum
Erythromma viridulum
Ischnura elegans
Lestes sponsa
Libellula quadrimaculata
Sympetrum danae
Sympetrum flaveolum
Sympetrum sanguineum
Sympetrum striolatum
Sympetrum vulgatum

Voortplanting; tandems en eiafzetting
Voortplanting?
Zwerver
Voortplanting; verse exemplaren, tandems en eiafzetting
Voortplanting; verse exemplaren, tandems en eiafzetting
Voortplanting?
Voortplanting
Voortplanting? Zwerver
Voortplanting? Zwerver
Voortplanting? Zwerver
Voortplanting; verse exemplaren, tandems en eiafzetting
Voortplanting?

Net als in de Grafelijkheidsduinen vond er begin augustus een invasie plaats van heidelibellen,
namelijk de Geelvlekheidelibel Sympetrum flaveolum, Bloedrode heidelibel Sympetrum
sanguineum en Zwarte heidelibel Sympetrum danae.
Tabel 7. Maximale dagaantal per soort in het Refugium
Refugium

Maxi male dag aantal
bi j routenummer:
Wetenschappelijke
naam

267
A

267
B

267
2

268
A

268
B

268
2

Paardenbijter
Grote keizerlibel

Aeshna mixta
Anax imperator

2

4

1
3

2

2

4

Watersnuffel
Kleine roodoogjuffer
Lantaarntje
Gewone pantserjuffer
Viervlek
Zwarte heidelibel

Enallagma cyathigerum
Erythromma viridulum
Ischnura elegans
Lestes sponsa
Libellula quadrimaculata
Sympetrum danae

1
16
269
1

9
78

2
57

Geelvlek heidelibel
Bloedrode heidelibel
Bruinrode heidelibel

Sympetrum flaveolum
Sympetrum sanguineum
Sympetrum striolatum

6
2
1

5
97
2
2
2
1
1

Steenrode heidelibel
Bruin/Steenrode groep

Sympetrum vulgatum
Sympetrum stri/vulg

1

Nederlandse naam
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De Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum plant zich in het gebied voort. Van de verwante soort
Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum zijn ook enkele exemplaren waargenomen, maar of de
soort zich in het gebied voortplant is onduidelijk.

4.4. COCLUSIE
In het Refugium zijn in 1999 twaalf libellensoorten waargenomen. De libellenfauna van het
Refugium bestond uit 7 algemene duin-libellensoorten, 3 plaatselijk algemene soorten en 2 schaarse
soorten. Vijf soorten hebben zich voortgeplant. In totaal zijn er 1935 individuen geteld.
Het Refugium is een gebied in ontwikkeling. De libellenfauna geeft dit ook enigszins aan, want het
Lantaarntje is aanwezig in hoge dichtheden en geeft hiermee aan dat het water voedselrijk is met rijk
ontwikkelde oevers. De meting op 4 februari 2000 (tabel 2A van de bijlagen) gaf aan dat het water
voedselrijk was. Het gebied bevat veel gevarieerde oevers die een flauwe hellingshoek hebben en
dus nu een variatie aan oevervegetatie herbergen. Zeker door de inlaat van duinwater uit de
Grafelijkheidsduinen krijgt het gebied voldoende schoon water doorgevoerd. De hoge dichtheid van
Lantaarntje Ischnura elegans geeft dit reeds aan. Ook de aanwezigheid van de Kleine roodoogjuffer
Erythromma viridulum geeft aan dat het water voedselrijk is. Deze soort ontbrak nagenoeg in de
andere twee duingebieden.
Soorten zoals de Gewone pantserjuffer Lestes sponsa en Watersnuffel Enallagma cyathigerum
komen in zeer lage dichtheden in het gebied voor. Gezien het zwerfvermogen van de Zwervende
pantserjuffer Lestes barbarus en de aanwezigheid van een grote populatie in het dichtbijgelegen
gebied, de Grafelijkheidsduinen, is de ontbreken van de soort opmerkelijk.
Het percentage van 58 % zwervende libellensoorten is hoger dan Grafelijkheidsduinen en
Zwanenwater.
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5. ZWANENWATER
5.1. Inleiding
De duinen van het Zwanenwater zijn eigenlijk twee van verschillende leeftijd aan elkaar liggende
duingebieden. Het oudste gedeelte is de Zuidduinen (Hazekamer) ten zuiden van Callantsoog. Deze
duinen stammen uit de middeleeuwen en zijn door uitblazing gevormd of vervormd. De valleien,
meren en duinen rond het Zwanenwater zijn enkele eeuwen jonger. Het valleisysteem, de
Zwanenwatervallei en de aangrenzende “Schotse vlakte, is vermoedelijk in de 18e eeuw volledig van
zee afgesnoerd. Afgezien van het aanleggen van een stuifdijk zijn de invloeden van de mens op het
reliëf van het gebied verwaarloosbaar.
De duinmeren zijn de grootste van Nederland. De beide meren (het Eerste Water en het Tweede
Water) zijn doormiddel van een geul met elkaar verbonden. In het verleden waren de twee meren
groter, omdat de grondwaterstand hoger was. Begin 1900 zijn door grondwaterpeilverlaging in de
omliggende polders de natte duingedeelten verdroogd.
In het gebied bevindt zich een aantal fazantenpoelen. Deze zijn indertijd aangelegd voor de jacht en
zijn meestal niet groot. In het oostelijk gedeelte van het gebied bevinden zich poelen die onderdeel
uitmaken van duinvalleien, die vooral in de winter een hoger waterpeil kennen. Over het algemeen
zijn deze oostelijke poelen meer beschut dan in het westelijke deel van het gebied.
In september zijn bijna alle poelen uitgegraven en geschoond. De meeste poelen hiervan waren
vrijwel geheel dichtgegroeid met riet. Een deel van het onderzoeksgebied wordt begraasd door een
Franse rundersoort.
5.2. Telmethode
Niet alle poelen zijn 8 maal geïnventariseerd, omdat ze in het begin niet altijd bereikbaar waren. Er
zijn 17 poelen geïnventariseerd, waarvan 11 poelen (of routes) een onderdeel vormen van het
landelijk telnet. Eén route is op het pad naar de nieuwe vogelkijkhut in het Eerste Water. Hier is een
traject van tweemaal 50 meter geteld.
De poelen van het landelijke meetnet zijn met een driecijferig getal aangegeven. De onderzochte
locaties zijn nader beschreven in tabel 4 in de bijlagen.
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Figuur 6.

Route(s) Zwanenwater

5.3. Libellenfauna
Tijdens een eerste inventarisatieronde op 2 mei 1999 vertelde Theo van der Kroon mij, dat hij zojuist
een verse bruine glazenmaker met groene ogen had gezien in het natte gedeelte nabij de oude
vogelhut. Helaas was het hem niet gelukt om van het dier een foto te maken. Deze kenmerken en de
periode van uitsluipen moeten betrekking hebben op de Vroege glazenmaker Aeshna isosceles.
In de Amsterdamse waterleidingduinen (AWD) is in 1998 voor het eerst zekere voortplanting van
deze soort aangetoond. Ook in Castricum is in 1998 een vrouwtje gevangen. Het vermoeden bestaat
dat de Vroege glazenmaker altijd al zeldzaam is geweest in de kuststrook (Dijkstra et al. (1999)).
De Paardenbijter Aeshna mixta is vanaf juli in vrijwel het gehele onderzoeksgebied waargenomen.
Veelal betrof het groepjes jagende individuen. In het Eerste Water slechts een exemplaar jagend
bij een rietkraag waargenomen. Hiermee was het de enige grote libel die op het Eerste Water werd
waargenomen.
In de maand mei heb ik in drie verschillende poelen een aantal blauwe waterjuffers waargenomen. Ik
kon de exemplaren slechts met de verrekijker bekijken. Door de typische vlucht van deze
exemplaren moet het de Variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum of de Azuurwaterjuffer
Coenagrion puella geweest zijn. Meest aannemelijk is dat het de Azuurwaterjuffer Coenagrion
puella betreft (mondelinge mededeling Tieneke de Groot). Vermoedelijk waren het zwervers of er
is een heel kleine populatie aanwezig.
Vroeger kwam de Zwervende pantserjuffer Lestes barbarus jaarlijks onregelmatig voor. De soort is
echter na een invasie van 1993 elk jaar voortplantend in de duingebieden aangetroffen. Het ziet er
naar uit dat deze soort zich blijvend in de duinen gaat vestigen. Begeleidende soorten zijn de
Gewone pantserjuffer Lestes sponsa, de Geelvlekheidelibel Sympetrum flaveolum en de Bruinrode
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heidelibel Sympetrum striolatum , T.de Groot, 1997. De hoogste dichtheden werden geteld in het
zuidoostelijk deel van het onderzoeksgebied. Een enkel exemplaar Zwervende pantserjuffer Lestes
barbarus werd soms bij elders gelegen poelen waargenomen. Bijvoorbeeld op de oever van poel
271 werd eiafzet van een solitair vrouwtje in Pitrus Juncus effusus waargenomen.
In 1988 werden in het late voorjaar voor het laatst in het Zwanenwater zes individuen Noordse
witsnuitlibel Leucorrhinia rubicunda waargenomen door Mark Argeloo. Op 29 mei 1999 zag ik
een mannetje Noordse witsnuitlibel Leucorrhinia rubicunda, ten noorden van poel 275. Hij zat op
een beschutte plek en was in conflict met enkele heidelibellen. Vermoedelijk betreft het hier een
zwerver.
Over de gehele periode werden in de maanden mei en juni in totaal twintig individuen Viervlek
Libellula quadrimaculata geteld. Het betrof hier veel net uitgekomen individuen. De Viervlek
Libellula quadrimaculata werd aangetroffen in het noorden bij poel 1 en in het zuidoosten van het
gebied, namelijk de natte duinvalleien 274 en 275.
Eind juli werd een net uitgekomen exemplaar Zwarte heidelibel Sympetrum danae aangetroffen. In
augustus werd een enkel exemplaar bij een aantal poelen waargenomen. Over de gehele periode zijn
in totaal slechts 4 exemplaren waargenomen.
In augustus verscheen de Geelvlekheidelibel Sympetrum flaveolum. Vermoedelijk betrof het
zwervers, aangezien geen verse exemplaren zijn waargenomen. Hoogste dagaantal was 6
exemplaren bij een poel.
In tabel 9 hieronder, staat vermeld welke libellensoorten er gevonden zijn en welke zich voortplant
in het Zwanenwater.
Tabel 9. Gevonden Libellensoorten Zwanenwater
Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Op merkingen

Vroege glazenmaker
Paardenbijter
Grote keizerlibel
Azuurwaterjuffer
Lantaarntje
Zwervende pantserjuffer
Gewone pantserjuffer
Houtpantserjuffer
Noordse witsnuitlibel
Viervlek
Zwarte heidelibel
Geelvlek heidelibel
Bloedrode heidelibel
Bruinrode heidelibel
Steenrode heidelibel

Aeshna isosceles
Aeshna mixta
Anax imperator
Coenagrion puella
Ischnura elegans
Lestes barbarus
Lestes sponsa
Lestes viridis
Leucorrhinia rubicunda
Libellula quadrimaculata
Sympetrum danae
Sympetrum flaveolum
Sympetrum sanguineum
Sympetrum striolatum
Sympetrum vulgatum

Vers exemplaar op 2 mei 1999 (Theo van der Kroon)
Zwervers
Zwerver
Zwervers
Voortplanting, verse exemplaren, tandems en eiafzet
Voortplanting, verse exemplaren, tandems en eiafzet
Voortplanting, verse exemplaren, tandems en eiafzet
Voortplanting, verse exemplaren, tandems en eiafzet
Zwerver
Voortplanting, verse exemplaren
Voortplanting, vers exemplaar waargenomen
Zwervers
Zwervers?
Voortplanting, verse exemplaren, tandems en eiafzet
Voortplanting, verse exemplaren, tandem en eiafzet
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Tabel 10. Maximale dagaantal per soort in fazantenpoelen van het Zwanenwater
Fazantenpoelen
Zwanenwater
Nederlandse naam

Maxi male dag aantal
bi j poelnummer:
Wetenschappelijke
naam

Vroege glazenmaker

Aeshna isosceles

Paardenbijter
Grote keizerlibel
Azuurwaterjuffer

Aeshna mixta
Anax imperator
Coenagrion puella

Lantaarntje
Zwervende pantserjuffer
Gewone pantserjuffer

Ischnura elegans
Lestes barbarus
Lestes sponsa

Houtpantserjuffer
Noordse witsnuitlibel
Viervlek

Lestes viridis
Leucorrhinia rubicunda
Libellula quadrimaculata

Zwarte heidelibel
Geelvlek heidelibel
Bloedrode heidelibel

Sympetrum danae
Sympetrum flaveolum
Sympetrum sanguineum

Bruinrode heidelibel
Steenrode heidelibel

Sympetrum striolatum
Sympetrum vulgatum

1*

2

3

0269 0270 0271 0272 0277 0278

1
3

7

1
6

1

6
1

2

1

1
1
2

3
3

1
1
1

2
2

1

3

1

5
4
7
1

* sloot

Tabel 11. Maximale dagaantal per soort in natte duinvalleien van het Zwanenwater
atte duinvalleien
Zwanenwater
Nederlandse naam

Maxi male dag aantal
bi j poelnummer:
Wetenschappelijke
naam

Vroege glazenmaker
Paardenbijter
Grote keizerlibel
Azuurwaterjuffer
Lantaarntje
Zwervende pantserjuffer
Gewone pantserjuffer

Aeshna isosceles
Aeshna mixta
Anax imperator
Coenagrion puella
Ischnura elegans
Lestes barbarus
Lestes sponsa

Houtpantserjuffer
Noordse witsnuitlibel
Viervlek

Lestes viridis
Leucorrhinia rubicunda
Libellula quadrimaculata

Zwarte heidelibel
Geelvlek heidelibel

Sympetrum danae
Sympetrum flaveolum

Bloedrode heidelibel
Bruinrode heidelibel
Steenrode heidelibel

Sympetrum sanguineum
Sympetrum striolatum
Sympetrum vulgatum

0273 4

5

1

2

1

1

1
2
1
2
1

2

3

1

1
1
2
1

0274 0275 0276 0279

8
3
1
2
1
2

1
1

1

2

11
13
20
4
1
4

1
2
5
9

3

1
2
4
1

1
1
1

2

3
2

5.4. Conclusie
In totaal zijn er in 1999 in het Zwanenwater 15 libellensoorten waargenomen.
Naar aanleiding van Dijkstra et al (1999), kan gesteld worden dat de libellenfauna van het
Zwanenwater in 1999 bestond uit 7 algemene duinen-libellensoorten, 3 plaatselijk algemene
soorten, 5 schaarse soorten. Acht soorten blijken zich in het Zwanenwater voort te planten. In totaal
zijn er 381 individuen geteld. Dit aantal is vergeleken met de Grafelijkheidsduinen en het Refugium

Libellen in de duinen van de Noordkop 1999

20

René Manger

erg laag. Het lantaarntje Ischnura elegans was de meest talrijke soort, gevolgd in afnemende
aanwezigheid door de Gewone pantserjuffer Lestes sponsa, de Paardenbijter Aeshna mixta en de
Zwervende pantserjuffer Lestes barbarus.
Het meest opmerkelijk was de vondst van de Noordse witsnuitlibel Leucorrhinia rubicunda en de
Vroege glazenmaker Aeshna isosceles (Rode lijstsoort (kwetsbaar)).
Algemeen voorkomende duinlibellen, zoals Watersnuffel Enallagma cyathigerum, Gewone
oeverlibel Orthetrum cancellatum ontbreken. Ook is de zeldzamere Zwervende heidelibel
Sympetrum fonscolombii in 1999 niet aangetroffen.
Uit de inventarisatie is gebleken dat het zuidoostelijke deel van het onderzoeksgebied in het
Zwanenwater de beste libellenhabitat is. Hier zijn de meeste libellensoorten en grootste aantallen
aangetroffen. De natte duinvalleien 274, 275 en 276 scoren hiermee het hoogst en hebben hiermee de
grootste potentie.
De poelen in het westelijk deel lijken een minder goed leefgebied voor libellen. Er is minder
beschutting, zijn klein en waren (zie foto op blz 22) vrijwel geheel dichtgegroeid met riet.
Het Eerste Water blijkt voor libellen geen goede leefomgeving, zoals ook eerder door T. de Groot,
1997 werd vastgesteld. Waarschijnlijk is het er te open en daardoor ook te winderig. De
waterkwaliteit (voedselrijk) en de aanwezigheid van vissen zou mede een oorzaak kunnen zijn.
De soortensamenstelling in de jaren is nogal wisselend, zie tabel 12 op de volgende pagina. Het
percentage zwervers is met 53% hoog te noemen en is vergelijkbaar met de resultaten uit 1997. Dit
komt omdat een deel van de libellengemeenschap uit vaste bewoners bestaat en de rest van de
soorten zwervers is, die niet elk seizoen een duingebied bereiken (T.de Groot, 1997).
Positief is dat interessante soorten van eerdere jaren weer zijn aangetroffen, zoals Viervlek Libellula
quadrimaculata, Azuurwaterjuffer Coenagrion puella en Noordse witsnuitlibel Leucorrhinia
rubicunda.
In september 1999 is door Natuurmonumenten gestart met het schonen van de poelen in het gebied.
Interessant is hoe de libellenfauna zich in de ‘geschoonde’ poelen de komende jaren gaat
ontwikkelen. Aangezien bijna alle poelen nu in één keer zijn geschoond is te hopen dat de
libellenfauna niet al te veel schade heeft opgelopen. Wel is gebleken dat libellen zich heel snel
kunnen vestigen na verstoring van hun habitat. Na een jaar is soms 90% van de soorten al weer
aanwezig, Martens, A., 1991. Zwervende soorten zullen de poelen hoe dan ook bereiken, maar
gezien de enigszins geïsoleerde ligging van het Zwanenwater in het noorden met geringe input van
de omgeving, zal dat langer duren dan in het oosten of zuiden van het land, T.de Groot, 1997.
Dat libellen grote afstanden kunnen overbruggen is o.a. in 1998 gebleken door de vondst van de
zeldzame Gevlekte witsnuitlibel in de duinen bij Castricum. De dichtstbijzijnde populatie van deze
soort ligt namelijk op 50 km afstand van Castricum, Dijkstra et al, 1999. Of het Zwanenwater ooit
bereikt zal worden door deze soort zal de tijd uitwijzen. In ieder geval is de af te leggen afstand voor
deze soort dan ongeveer twee maal zo groot (~100 km) in vergelijking met Castricum. Vanuit de
Weerribben is de te overbruggen afstand voor deze soort ongeveer 130 km.
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Tabel 12. Libellengemeenschappen Zwanenwater gedurende enkele jaren
ederlandse naam
Zwervende pantserjuffer
Gewone pantserjuffer
Houtpantserjuffer
Lantaarntje
Watersnuffel
Variabele waterjuffer
Azuurwaterjuffer
Kleine roodoogjuffer
Blauwe glazenmaker
Bruine glazenmaker
Vroege glazenmaker
Paardenbijter
Grote keizerlibel
Viervlek
Gewone oeverlibel
Zwarte heidelibel
Geelvlekheidelibel
Bloedrode heidelibel
Bruinrode heidelibel
Steenrode heidelibel
Venwitsnuitlibel
Noordse witsnuitlibel
Totaal aantal soorten

Wetenschappelijke naam
Lestes barbarus
Lestes sponsa
Lestes viridis
Ischnura elegans
Enallagma cyathigerum
Coenagrion pulchellum
Coenagrion puella
Erythromma viridulum
Aeshna cyanea
Aeshna grandis
Aeshna isosceles
Aeshna mixta
Anax imperator
Libellula quadrimaculata
Orthetrum cancellatum
Sympetrum danae
Sympetrum flaveolum
Sympetrum sanguineum
Sympetrum striolatum
Sympetrum vulgatum
Leucorrhinia dubia
Leucorrhinia rubicunda
22

Juli 1947

1988

1995

1997

1
algemeen
-

+
+

+
+

22 (alg.)
10 (zeldz.)
5 (zeldz.)
8
1 (zwerver)

Algemeen
Algemeen
Enkele
1 vleugelpaar
1 juv vrouwtje
Algemeen
Niet algemeen
Vrij algemeen

10
Gegevens eerdere jaren uit rapport Groot, T . de, 1997. Libellen van het Zwanenwater en

1999

42
73
24
94
+
+
3 (zwerver)
5 (zwerver)
+
1 (vers exemplaar)
+
19 (zwervers?) 45 (zwervers?)
1 (zwerver)
+
+
20
1 (zwerver)
1 (zwerver)
4
+
+
7 (vrij zeldz.) 14 (zwerver)
+
2 (zeldz.)
26
+
30
+
34 (alg.)
3
1
8
1(zwerver)
9
8
12
15
Duin en Kruidberg.

Poel 271. Dit is een voorbeeld van een met voornamelijk riet d ichtgegroeide poel in het
Zwanenwater. Dit soort poelen bleek voor libellen geen goede habitat te zijn. Na 8 tellingen in het
seizoen werden 7 libellen aangetroffen. In totaal ging het o m 4 soorten. Te weten; Lantaarntje (1),
Zwervende pantserjuffer (1), Gewone pantserjuffer (3) en nabij de poel de Zwarte heidelibel (2).
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6. VERGELIJKIG LIBELLEFAUA
De libellenfauna in de duinen van de Noordkop van Noord-Holland is in vergelijking met
bijvoorbeeld de zuidelijker gelegen Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD), niet soortenrijk.
Vermoedelijk is dit te wijten aan de noordelijke ligging van de gebieden, meer wind, waardoor
zuidelijke- en oostelijke soorten de duinen minder makkelijk kunnen bereiken. Tevens hebben de
gebieden een relatief klein oppervlakte waardoor er waarschijnlijk minder verschillende gunstige
habitats voor libellen zijn. Het soortenaantal ligt ook lager dan bijvoorbeeld de Duitse
waddeneilanden, M.Ewers, 1999. Het ontbreken in het Zwanenwater van de algemeen voorkomende
duinlibellen, zoals Watersnuffel Enallagma cyathigerum, Gewone oeverlibel Orthetrum
cancellatum is opmerkelijk, hoewel de laatste soort zeer schaars is in de rest van Noord-Holland
boven het Noordzeekanaal. Deze twee soorten werden wel aangetroffen in de Grafelijkheidsduinen.
Waarschijnlijk ontbreekt voor hen de goede biotoop, namelijk grote open wateren met weinig
oeverbegroeiing en vlakke ondiepe oevers.
Het aantal soorten wat tussen 1990 en 1999 in de duinen van de Noordkop is gevonden, komt
hiermee op 20. In vergelijking met eerdere jaren is alleen de Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea in
1999 niet in de duinen aangetroffen. Deze soort is bekend van Pettemerduinen (o.a. Korfwater).
Het totaal aantal gevonden libellen in het Zwanenwater ligt laag (zie figuur 1 op pagina 40 in de
bijlagen). Vooral de zeer algemene soorten zoals Lantaarntje Ischnura elegans, Gewone
pantserjuffer Lestes sponsa en Zwervende pantserjuffer Lestes barbarus werden in lagere aantallen
aangetroffen dan in de andere twee gebieden.De oorzaak hiervan is moeilijk te verklaren. Het zou
aan de waterkwaliteit kunnen liggen, of de waterstanden per jaar variëren te veel en staan daardoor
gebieden te lang droog. Het zou ook kunnen dat de poelen een te geringe oppervlakte hebben of te
weinig open wateroppervlakte hebben. Kortom, er valt nog het een en ander te onderzoeken.
Op het eerste gezicht verwacht je, bij het in aanschouw nemen van het zeer open ruige karakter van
de Grafelijkheidsduinen en het met meer struiken en bomen bedeelde Zwanenwater dat het eerste
gebied minder libellensoorten en aantallen zal herbergen. Wat betreft de aantallen libellen is echter
het tegendeel gebleken. Kennelijk is het microklimaat voor libellen belangrijk. De bomkraters liggen
laag in het landschap en geven kennelijk voldoende beschutting.
TABEL 13 Totaal aantal waargenomen libellen in de drie duingebieden in 1999
Grafelijk Re fugium
heidsduin
en

Wetenschappelijke
naam

ederlandse naam

Aeshna isosceles
Aeshna mixta
Anax imperator
Coenagrion puella
Enallagma cyathigerum
Erythromma viridulum
Ischnura elegans
Lestes barbarus
Lestes sponsa
Lestes viridis
Leucorrhinia rubicunda
Libellula quadrimaculata
Orthetrum cancellatum
Sympetrum danae
Sympetrum flaveolum
Sympetrum fonscolombii
Sympetrum sanguineum
Sympetrum striolatum
Sympetrum stri/vulg groep
Sympetrum vulgatum
TOTAAL 19 S OORTE

Vroege glazenmaker
Paardenbijter
Grote keizerlibel
Azuurwaterjuffer
Watersnuffel
Kleine roodoogjuffer
Lantaarntje
Zwervende pantserjuffer
Gewone pantserjuffer
Houtpantserjuffer
Noordse witsnuitlibel
Viervlek
Gewone oeverlibel
Zwarte heidelibel
Geelvlekheidelibel
Zwervende heidelibel
Bloedrode heidelibel
Bruinrode heidelibel
Bruin-/Steenrode heidelibelgroep
Steenrode heidelibel
TOTAAL AATAL
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Zwanen
water

TOTAAL

1
45
1
3

1
101
17
3
83
62
2510
760
1455
24
1
46
25
43
107
4
52
86
53
14
5447

26
14

30
2

82
3
663
718
1379

1
59
1753

22
25
36
44
4
12
49
45
9
3131

4

94
42
73
24
1
20

3
49

4
14

14
7
8
2
1935

26
30

3

3
381
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7. WAAREMIGE KV Den Helder e.o. 1999
7.1. Inleiding
Een aantal leden van de KNNV afdeling van Den Helder e.o. is in 1999 in het werkgebied begonnen
met het registreren van libellenwaarnemingen. In dit hoofdstuk staan de gegevens die in 1999 zijn
verzameld. Het zwaartepunt van de gegevens van 1999 ligt in de duingebieden, maar de bedoeling is
om komende jaren ook meer aandacht te besteden aan de stedelijke gebieden.
Dit hoofdstuk had niet gemaakt kunnen worden zonder de libellenwaarnemers. Hiervoor dank voor
de mensen die hun waarnemingen aan mij hebben doorgegeven, te weten; Ageeth van Marrewijk,
Klaas Kaag, Theo van der Kroon, Brian Möhlmann, Hans Punselie, Mario Renden en Wim Sinke.

7.2. Soortbespreking
In dit hoofdstuk worden de gegevens van elke soort over de periode 1990 – 1999 in het kort
behandeld. Bij elke soort is voor zover relevant een verspreidingskaartje geplaatst. Het linker kaartje
bevat de waarnemingen van 1999. Het rechterkaartje bevat de waarnemingen vanaf 1990 tot en met
1999.
Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea
Deze glazen maker jaagt meestal solitair, is meestal ver van water verwijderd en is ook vaak in de stad te zien.
De enige waarneming van een Blau we glazen maker is afko mstig uit Julianadorp. De soort is de laatste 10 jaar
in het gehele werkgebied niet noordelijker waargenomen dan Petten en in 1999 ook n iet in de duinen
aangetroffen. De waarneming zal wellicht verward zijn met de in Den Helder veel meer algemeen
voorkomende Paardenbijter, waarvan het mannetje een veel b lauwere indruk maakt dan het mannetje Blauwe
glazen maker. In de duinen van Schoorl is de soort reeds jaren aanwezig, dus is de soort wel te verwachten.
Op Texel is de Blauwe glazen maker vanaf 1995 niet meer waargeno men.

Vroege Gl azenmaker Aeshna isosceles
Op 2 mei 1999 is door Theo van der Kroon
een verse Vroege glazen maker waargeno men
in het natte duinvalleigedeelte nabij de oude
vogelhut. Het is een soort die in Nederland
achteruit gaat. De biotoop bestaat uit
laagveenmoerassen en dan met name
verlandingsvegetaties. Is vanaf 1990 n iet
eerder in het gebied aangetroffen.
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Figuur 6. Vindplaatsen van de Paardenbijter in 1999

Paardenbijter (v)

Vindplaatsen 1990 tot en met 1999

Paardenbi jter Aeshna mixta
De Paardenbijter is een soort die zwerft en d ie zich kan voortplanten in allerlei verschillende watertypen, tot
zelfs in licht brak water (F.Bos en M. Wasscher, 1997). Hij is vanaf juli vrijwel overal in de duinen
waargenomen. Veelal betrof het groepjes jagende individuen. Een soort die in principe overal aangetroffen kan
worden. Enkele vindplaatsen zijn Noorderhaven, fort Erfprins, Donkere duinen, Mariëndal, Julianadorp,
Quelderduin, Grafelijkheidsduinen, Refugiu m en Zwanenwater.

Figuur 7. Vindplaatsen van de Grote keizerlibel in 1999

Vindplaatsen 1990 tot en met 1999

Grote keizerlibel Anax imperator
Dit is de grootste libel in het gebied. Het is een soort die zich thuis voelt op zandgrond en de duinen. De Grote
keizerlibel is vooral in kleine aantallen aangetroffen in de duingebieden. Er zijn in 1999 in totaal 21
exemplaren van de soort in het werkgebied waargenomen, waarvan een keer buiten de duingebieden
Grafelijkheidsduinen, Refugiu m en Zwanenwater, namelijk in Het Nieuwland. Eerder geregistreerde
waarnemingen zijn alleen bekend van vliegveld De Kooy in 1996, namelijk 4 exemplaren

Azuurwaterjuffer Coenagrion puella
De Azuurwaterjuffer is met 3 exemp laren in 1999
alleen in het Zwanenwater aangetroffen. Dit
waren vermoedelijk zwervers. Het is een soort die
houdt van stilstaande wateren (F.Bos en M.
Wasscher, 1997) en kan ook in tuinvijvers
voorkomen. Van Texel niet bekend.
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Vari abele waterjuffer Coenagrion pulchellum
Lijkt op voorgaande soort. In 1997 zijn in het Kooibos nabij
Callantsoog twee mannetjes waargenomen.
In 1998 is in het gebied Paardeweit je op Texel een exemp laar
waargenomen.
In 1999 zijn geen waarnemingen van de Variabele
waterjuffer in het werkgebied gedaan.

Figuur 8. Vindplaats van de
Variabele wate rjuffe r in 1997

Figuur 9. Vindplaatsen van de Watersnuffel in 1999

Vindplaatsen 1990 tot en met 1999

Watersnuffel Enallagma cyathigerum
Deze landelijk zeer algemene waterjuffer d ie meestal te vinden is in voedselarme wateren (F.Bos en M.
Wasscher, 1997) werd in de Grafelijkheidsduinen pas in augustus algemener aan de zuidoever van de
Harmp las. Verder is er slechts één exemp laar in het Refugiu m waargenomen. Deze soort is volgens de recente
landelijke gegevens een van de meest verbreide soorten in de duinen van Nederland en wordt ook significant
vaker in de duinen aangetroffen ( Ketelaar & Dingemanse, in prep. (hoofdstuk in de Atlas)). Naast de
Grafelijkheidsduinen is de Watersnuffel in de periode 1990 en 1998 aangetroffen ten noorden van het
Zwanenwater (1997) en in de duinen van Groote Keeten (1996).

Figuur 10. Vindplaatsen van de Kleine roodoogjuffer in 1999

Vindplaatsen 1990 tot en met 1999

Kleine roodoog juffer Erythromma viridulum
De Kleine roodoogjuffer houdt zich op in allerlei wateren met ondergedoken vegetatie. Slechts drie keer is een
enkel exemplaar van de Kleine roodoogjuffer in de Grafelijkheidsduinen waargenomen. In het Refugiu m
bevindt zich een (kleine) populatie van de soort. Ten noorden van het Hengstenpad (duinrel) en in Mariëndal
zijn ook enkele individuen waargenomen. Uit de gegevens van Ketelaar & Dingemanse, in prep. (hoofdstuk in
de Atlas) blijkt de soort een preferentie voor de duinen te hebben. In de Noordkop is de Kleine roodoogjuffer
tot nu toe weinig in de duinen aangetroffen, maar meer in de duin zoo m. In 1997 zijn aan de noordkant aan van
het Zwanenwater, de Zuid-Schin kelse dijk, een twintigtal individuen waargenomen. In 1996 zijn ongeveer 170
individuen nabij v liegveld De Kooy waargenomen.
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Lantaarntje

Figuur 11. Vindplaatsen van het Lantaarntje in 1999

Vindplaatsen 1990 tot en met 1999

Lantaarntje Ischnura elegans
Het lantaarntje is een zeer algemene soort in Nederland. De soort leeft in allerlei watertypen en is zelfs bestand
tegen licht vervuild - of licht brak water (F.Bos en M. Wasscher, 1997). Het is de meest verspreide waterjuffer
in de Noordkop. Deze soort is in 1999 met de hoogste aantallen in het werkgebied waargenomen. Vrijwel
overal waar water is met en ige oevervegetatie, kun je deze soort aantreffen. In de Koegraspolder waar veel
bloembollenbedrijven zijn gevestigd en waarbij de sloten vrijwel geen oevervegetatie bevatten, kwam ik het
Lantaarntje niet tegen. Het Lantaarntje is aangetroffen in o.m. de sloot van Middenvliet, Huisduinerpolder,
binnenduingebied de Nollen, Noorderhaven, Grafelijkheidsduinen, Refugiu m en Zwanenwater.

Figuur 12. Vindplaatsen van de Zwervende pantse rjuffer in 1999

Vindplaatsen 1990 tot en met 1999

Zwervende pantserjuffer Lestes barbarus
De Zwervende pantserjuffer ko mt voor b ij periodiek droogvallende duinplassen en nieuwe plassen (F.Bos en
M. Wasscher, 1997). De Zwervende pantserjuffer is in 1999 uitsluitend in de duingebieden
Grafelijkheidsduinen en Zwanenwater waargenomen en was dominant aanwezig. In de Grafelijkheidsduinen
kwam de soort in veel hogere aantallen voor dan in het Zwanenwater. Landelijk gezien is het een
karakteristieke duinsoort, alleen nog niet significant aantoonbaar (Ketelaar & Dingemanse, in prep. (hoofdstuk
in de Atlas)) aangezien er nog te weinig waarnemingen uit Nederland bekend zijn. In het Refugiu m ontbrak de
soort.
Het ziet er naar u it dat deze soort zich, mede door de positieve natuurontwikkeling in de Nederlandse
duingebieden, de komende jaren blijft handhaven. In de periode 1990-1998 is de soort in lage dichtheden
(1997) in het Zwanenwater waargenomen.
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RM

Lestes sponsa

Figuur 13. Vindplaatsen van de Gewone pantserjuffer in 1999

Vindplaatsen 1990 tot en met 1999

Gewone pantserjuffer Lestes sponsa
De gewone pantserjuffer heeft voorkeur voor stilstaande wateren met dichte oeverbegroeiing. Het is een in
Nederland algemeen voorko mende soort met stabiele populaties (F.Bos., M.Wasscher, 1997). In 1998 had de
soort in het landelijk telnetwerk, het hoogste aantal individuen (Van Swaay et al. (1999)). De soort is in 1999
alleen in Mariëndal buiten de duinen aangetroffen. In de Grafelijkheidsduinen was de soort in 1999 de meest
voorkomende libellensoort en werden de hoogste dichtheden bij de middelgrote duinplassen aangetroffen.
Verder waargeno men in het Refugiu m, Mariëndal en Zwanenwater. In 1996 is een vijftal exemplaren in de
duinen van Groote Keeten waargenomen

Figuur 14. Vindplaatsen van de Houtpantserjuffer in 1999

Vindplaatsen 1990 tot en met 1999

Houtpantserjuffer Lestes viridis
Dit is een soort die houdt van poelen met een dichte oeverbegroeiing, vooral met bomen. In Nederland zijn de
populaties stabiel (F.Bos., M.Wasscher, 1997). De Houtpantserjuffer is in de Noordkop de afgelopen 10 jaar in
zeer lage dichtheden waargenomen. De Houtpantserjuffer is voornamelijk in het Zwanenwater aangetroffen.
De soort is nog niet in de Grafelijkheidsduinen aangetroffen. Dit ko mt vooral o mdat in de Grafelijkheidsduinen
struiken en bomen bij de poelen ontbreken. De Houtpantserjuffer heeft waarschijn lijk daaro m geen voorkeur
voor dit gebied. Verder is de Houtpantserjuffer in 1999 waargenomen in Mariëndal, Begraafplaats en
Julianadorp.
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oordse wi tsnuitli bel Leucorrhinia rubicunda
In 1988 werden in het late voorjaar voor het laatst in het
Zwanenwater zes individuen waargenomen door Mark Argeloo.
Op 29 mei 1999 zag ik een mannetje Noordse witsnuitlibel in
het Zwanenwater. Vermoedelijk was dit een zwerver. Het is een
vroege libel d.w.z. h ij vliegt vooral in mei en jun i. Is in
Nederland algemeen op de hogere zandgronden maar zeld zaam in
de duinen (F.Bos., M.Wasscher, 1997). In 1998 zijn 18
individuen van de soort op Texel waargeno men.
Figuur 15. Vindplaats van de oordse witsnuitlibel in 1999

Figuur 16. Vindplaatsen van de Vie rvlek in 1999

Viervlek

Vindplaatsen 1990 tot en met 1999

Viervlek Libellula quadrimaculata
De Viervlek is de laatste jaren in de duinen in aantal afgeno men. De meeste exemplaren zijn in 1999 in de
duinen waargenomen (Grafelijkheidsduinen en Zwanenwater). Toch kan de Viervlek in de stad worden
waargenomen, zoals bij een aantal exemp laren in parkplan de Schooten en omgeving De Linie.

Figuur 17. Vindplaatsen van de Ge wone oe verlibel in 1999

Vindplaatsen 1990 tot en met 1999

Gewone oeverli bel Orthetrum cancellatum
Plassen, sloten en laagveengebieden verdienen de voorkeur voor de Gewone oeverlibel. Is in Nederland
algemeen en de populaties blijken stabiel. In 1997 is in het noorden van het Zwanenwater 1 mannelijk
exemplaar waargenomen. In 1999 is de Gewone oeverlibel het meest waargenomen aan de zuidoever van de
Harmp las in de Grafelijkheidsduinen. Nog een aantal vindplaatsen zijn o.a. een grote poel aan de Zanddijk in
Julianadorp aan Zee, fort Dirksadmiraal en Het Nieuwland.
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Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula
Is een van de vroegst vliegende juffers en is in Nederland algemeen
op de hogere zandgronden. Op 22 juni 1999 werd door Wim Sinke
één exemp laar aangetroffen bij de vijver van zijn huis. In 1979 is deze
soort eerder door Hans Punselie aangetroffen in Nardus Moortuin in
Den Helder (Uit: bijlage ‘oude’ Atlas natuurgebieden Den Helder,
jaartal onbekend). De Vuurjuffer is in Noord-Holland de laatste twee
decennia nog niet zo noordelijk aangetroffen. Van Texel zijn geen
waarnemingen van de Vuurju ffer bekend, maar wel bekend van de
Duitse waddeneilanden, K. Rettig, 1997.
Figuur 18. Vindplaats van de Vuurjuffe r in 1999

Figuur 19. Vindplaatsen van de Zwarte heidelibel in 1999

Vindplaatsen 1990 tot en met 1999

Zwarte hei deli bel Sympetrum danae
De Zwarte heidelibel is algemeen op de hogere zandgronden in Nederland. Echter in het kustgebied en op de
Wadden is de soort minder vertegenwoordigd (F.Bos., M.Wasscher, 1997). Bij goed weer en oostenwind
bereikt de soort ons gebied, zoals in augustus 1999. De Grafelijkheidsduinen bevatte met 36 individuen
gedurende het gehele seizoen, de meeste Zwarte heidelibellen. Verder nog aangetroffen in het Refugiu m en
Zwanenwater. In het gehele werkgebied werden 55 exemp laren waargenomen. Oo k in woonwijken is de soort
in tuinen waargeno men.

Figuur 20. Vindplaatsen van de Geelvlekheidelibel in 1999

Vindplaatsen 1990 tot en met 1999

Geel vlekhei deli bel Sympetrum flaveolum
Wat voor de Zwarte heidelibel geldt, gaat ook min of meer op voor de Geelvlekheidelibel. De dichtheden van
de Geelvlekheidelibel variëren van jaar tot jaar dan ook, o mdat de populatie wordt aangevuld met zwervers uit
het oosten. Ze hebben een voorkeur voor moerassige deels opdrogende wateren (F.Bos., M.Wasscher, 1997).
In augustus is de Geelvlekheidelibel op allerlei verschillende locaties waargeno men. Vermoedelijk betrof het
zwervers, aangezien er geen verse exemp laren werden waargenomen. In Julianadorp (o.a. de Groene Slenk)
zijn parende individuen en eiafzet waargenomen. Over het algemeen was de Geelvlekheidelibel in g rotere
aantallen (161 in het gehele werkgebied) aanwezig dan de Zwarte heidelibel. Waargeno men in de
duingebieden Grafelijkheidsduinen, Refugiu m en Zwanenwater.
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Paringswiel van de Zwervende heidelibel
(T ekening gemaakt naar aanleiding van een foto
gemaakt op 3 juli 1999 in de Harmplas van de
Grafelijkheidsduinen.).

RM
Sympetrum fonscolombii

Figuur 21. Vindplaatsen van de Zwervende heidelibel in 1999

Vindplaatsen 1990 tot en met 1999

Zwervende hei deli bel Sympetrum fonscolombii
Deze soort komt algemeen voor rond de Middellandse zee. In Nederland is het een zeld zame invasiegast. De
Zwervende heidelibel houdt van grote open plassen met ondiepe oevers (F.Bos., M.Wasscher, 1997). Is in
1999 uitsluitend in de Grafelijkheidsduinen waargenomen en één keer waargeno men op de vlinderroute de
Rotonde. Eerder is in 1996 slechts een mannelijk exemp laar waargeno men in het Eerste Water van het
Zwanenwater.

Figuur 22. Vindplaatsen van de Bloe drode heidelibel in 1999

Vindplaatsen 1990 tot en met 1999

Bloedrode hei deli bel Sympetrum sanguineum
De Bloedrode heidelibel is in Nederland algemeen op de zandgronden. De biotoop is min of meer voedselrijk
water. Deze soort zwerft ook en bereikte in augustus de hoogste dichtheden. Kon toen in principe overal
waargenomen worden. In 1999 zijn van de 57 getelde exemp laren, de meeste individuen in de duingebieden
Grafelijkheidsduinen, Refugiu m en Zwanenwater waargenomen, maar ook enkele waarnemingen uit de
stedelijke o mgeving.
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Figuur 23. Vindplaatsen van de Bruinrode heidelibel in 1999

Vindplaatsen 1990 tot en met 1999

Bruinrode hei deli bel Sympetrum striolatum
In Nederland is de Bruinrode heidelibel algemeen en ko mt voor bij allerlei stilstaande wateren (F.Bos.,
M.Wasscher, 1997). Net als de meeste heidelibellen vertoont de Bruinrode heidelibel zwerfgedrag. Je kunt de
Bru inrode heidelibel overal aantreffen. De soort plant zich in het werkgebied ook voort. Populaties worden
vaak aangevuld vanuit het zuiden. Is in het werkgebied aangetroffen o.a. in Noorderhaven, Julianadorp,
duinzoom bij Ju lianadorp aan Zee, Mariëndal, Grafelijkheidsduinen, Refugiu m en Zwanenwater.

Figuur 24. Vindplaatsen van de Steenrode heidelibel in 1999

Vindplaatsen 1990 tot en met 1999

Steenrode hei deli bel Sympetrum vulgatum
Deze sterk op voorgaande soort lijkende libel is in Nederland algemeen. Echter werd de Steenrode heidelibel
minder aangetroffen dan de Bruinrode heidelibel, 25 exemp laren en respectievelijk 107 exemp laren. Is een
soort die volgens de laatste gegevens (Ketelaar & Dingemanse, in prep. (hoofdstuk in de Atlas)) significant
vaker in de duinen wordt aangetroffen. Is in het werkgebied aangetroffen o.a. Mariëndal,
Grafelijkheidsduinen, Refugiu m en Zwanenwater.

7.3. Conclusie
Uit onderzoek in Nederland is gebleken dat duingebieden voor libellen een beter leefgebied zijn, dan
het achterliggende polderlandschap. Dit komt mede, doordat de duinen, met de zee daar achter, een
soort eindstation voor trekkende libellensoorten zijn. Tevens vinden libellen in de duinen allerlei
verschillende habitats. In de Noordkop is de laatste decennia de oppervlakte aan bloembollenakkers
bijvoorbeeld enorm toegenomen, dit soort landbouw biedt door onder meer het hoge gifgebruik op
de akkers en het ontbreken van oevervegetatie in de sloten, voor libellenpopulaties geen goede
leefomstandigheden.
Om een goed beeld te krijgen van de libellenpopulaties in Den Helder en omgeving zal in de
toekomst meer gebiedsdekkend geïnventariseerd moeten worden. In 1999 zijn nu 37 van de 173
km-hokken (20%) in het werkgebied geïnventariseerd en dat is natuurlijk veel te weinig. Zie
hiervoor de figuren 25 en 26. Sommige km-hokken zijn maar een enkele keer onderzocht.
De waarnemingen die zijn geregistreerd (zie tabel 15) van 1990 - 1998 is slechts 10% van het totaal
aantal getelde libellen. Van deze waarnemingen is ongeveer 80% afkomstig uit de duinen of
duinzoom. Duidelijk is dat de waarnemingen hiermee van de afgelopen 10 jaar vrij eenzijdig zijn.
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De grootste concentratie aan onderzochte km-hokken ligt in de noordpunt van het gebied. De stad
Den Helder is bijvoorbeeld niet tot nauwelijks onderzocht. Dit geldt ook voor de Anna
Paulownapolder en Zijpe- en Hazepolder.
Toch kun je in stedelijke omgeving, mits de omstandigheden natuurlijk extra gunstig zijn door
bijvoorbeeld de aanwezigheid van een vijver, verschillende libellensoorten aantreffen. Ik trof
bijvoorbeeld dit jaar in de tuin (Julianadorp) 8 soorten libellen aan.
Met dit rapport is een beeld verkregen van de algemeen voorkomende libellensoorten in de
Noordkop. Met bijna 20 soorten ten opzichte van bijvoorbeeld de 30 soorten van het veel grotere
Amsterdamse Waterleidingen Duinengebied, valt dit mee. Die 30 soorten hebben betrekking op de
periode vanaf 1990 tot en met 1997 (Van Velzen et al, 1998).
Als de libellengegevens van Texel (Bijlage tabel 5) over dezelfde periode vergeleken worden, dan
zijn er 25 libellensoorten in het noorden van de provincie Noord-Holland waargenomen.
Omdat veel libellensoorten zwerflustig zijn, is de kans groot dat je een nieuwe soort kunt aantreffen.
Op Texel zijn de laatste jaren enkele soorten waargenomen, die (nog) niet in de Noordkop zijn
waargenomen. Dit zijn de Glassnijder Brachytron pratense, Maanwaterjuffer Coenagrion lunulatum
en Tengere grasjuffer Ischnura pumilio.
Doordat de gemeente Den Helder tracht zoveel mogelijk aan natuurontwikkeling te doen, worden de
leefomstandigheden voor bepaalde libellensoorten gunstiger. Een positieve ontwikkeling is
bijvoorbeeld dat met name voor amfibieën sloot- en vijverkanten in de gemeente zijn afgevlakt.
Libellen zijn met dit soort oevers ook gediend.
In tabel 16 zijn alle in de Noordkop waargenomen libellensoorten in de periode 1990 – 1999
weergegeven.
Dit rapport is een eerste aanzet tot verdere inventarisatie en kan als uitgangspunt dienen voor
inventarisatie in de komende jaren.

Figuur 25.
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TABEL 15. Totaal aantal waargenomen libellen in de .oordkop in 1999
Wetenschappelijke
naam

ederlandse naam

Aeshna cyanea
Aeshna isosceles
Aeshna mixta
Anax imperator
Coenagrion puella
Coenagrion pulchellum
Enallagma cyathigerum
Erythromma viridulum
Ischnura elegans
Lestes barbarus

Blauwe glazenmaker
Vroege glazenmaker
Paardenbijter
Grote keizerlibel
Azuurwaterjuffer
Variabele waterjuffer
Watersnuffel
Kleine roodoogjuffer
Lantaarntje
Zwervende
pantserjuffer
Gewone pantserjuffer
Houtpantserjuffer
Noordse witsnuitlibel
Viervlek

Lestes sponsa
Lestes viridis
Leucorrhinia rubicunda
Libellula
quadrimaculata
Orthetrum cancellatum
Pyrrhosoma nymphula
Sympetrum danae
Sympetrum flaveolum
Sympetrum fonscolombii
Sympetrum sanguineum
Sympetrum striolatum
Sympetrum stri/vulg
groep
Sympetrum vulgatum
TO TAAL 21 SOORTE

Gewone oeverlibel
Vuurjuffer
Zwarte heidelibel
Geelvlekheidelibel
Zwervende heidelibel
Bloedrode heidelibel
Bruinrode heidelibel
Bruin-/Steenrode
heidelibelgroep
Steenrode heidelibel
TO TAAL
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Grafelijkheidsduin

Re fugium

26
14

30
2

82
3
663
718

1
59
1753

1379

3

22

4

Zwanen
water

1
45
1
3

94
42
73
24
1
20

25
36
44
4
12
49
45

3
49

4
14

14
7
8

26
30

9
3131

2
1935

3
381

34

Den
Helder
e.o.

TO TAAL

1

1
1
249
21
3

148
4

1
18
533

1999

84
80
3043
760

TO TAAL
1990-1998

56
8
2
3
273
163
18
24
8

3

1455
27
1
49

8
1
12
54
1
5
21
2

33
1
55
161
5
57
107
55

1

11
752

25
6275

3
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10

3
22
1
19
39

93
743

TABEL 16. Totaal aantal waargenomen libellen in de .oordkop van 1990- 1999
naar de indeling van K.D.B. Dijkstra et al., 1999.
Wetenschappelijke naam

ederlandse naam

De mate van
voorkomen in de
e de rlandse duinen
naar de indeling van
Dijkstra et al. 1999

Meest
ve rbreid in
de duinen
(Atlas in
pre p.)

Ischnura elegans
Lestes sponsa
Lestes barbarus
Aeshna mixta
Sympetrum flaveolum
Sympetrum striolatum
Enallagma cyathigerum
Erythromma viridulum
Sympetrum sanguineum
Sympetrum stri/vulg groep
Sympetrum danae
Libellula quadrimaculata
Orthetrum cancellatum
Lestes viridis
Sympetrum vulgatum
Anax imperator
Sympetrum fonscolombii
Coenagrion puella
Aeshna cyanea
Aeshna isosceles
Leucorrhinia rubicunda
Pyrrhosoma nymphula
Coenagrion pulchellum
TOTAAL 21 SOORTEN

Lantaarntje
Gewone pantserjuffer
Zwervende pantserjuffer
Paardenbijter
Geelvlekheidelibel
Bruinrode heidelibel
Watersnuffel
Kleine roodoogjuffer
Bloedrode heidelibel
Bruin-/Steenrode heidelibelgroep
Zwarte heidelibel
Viervlek
Gewone oeverlibel
Houtpantserjuffer
Steenrode heidelibel
Grote keizerlibel
Zwervende heidelibel
Azuurwaterjuffer
Blauwe glazenmaker
Vroege glazenmaker
Noordse witsnuitlibel
Vuurjuffer
Variabele waterjuffer
TOTAAL

Algemeen
Plaatselijk algemeen
Schaars
Algemeen
Schaars
Algemeen
Algemeen
Plaatselijk algemeen
Algemeen
Algemeen
Schaars
Plaatselijk algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Schaars
Lokaal algemeen
Plaatselijk algemeen
Schaars
Schaars
Schaars
Lokaal algemeen

*
*
*
*
*
*

Pre ferentie Totaal Totaal
voor de
1999
1990duinen
1998
(Atlas in
pre p.)

**
*
*
*
*
*

*

*
*
*

*
*

3043
1455
760
249
161
107
84
80
57
55
55
49
33
27
25
21
5
3
1
1
1
1
6275

** Landelijk gezien is het een karakteristieke duinsoort, alleen nog niet significant aantoonbaar. Er zijn nog
te wein ig waarnemingen uit Nederland bekend (Ketelaar & Dingemanse, in prep. (hoofdstuk in de Atlas)).
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Schotse Hooglander zoekt verkoeling in één van de vele poelen in de Grafelijkheidsduinen
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BIJLAGE
Bijlage 1 Indeling libellenfauna van de ederlandse duinen, naar Dijkstra et al, 1999.
De algemene soorten zijn; de Houtpantserjuffer Lestes viridis , Watersnuffel Enallagma
cyathigerum, Lantaarntje Ischnura elegans, Paardenbijter Aeshna mixta, Grote keizerlibel Anax
imperator, Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum, Bloedrode heidelibel Sympetrum
sanguineum, Bruinrode heidelibel S. striolatum en Steenrode heidelibel S. vulgatum.
Meer plaatselijk zijn; Gewone pantserjuffer Lestes sponsa, Kleine roodoogjuffer Erythromma
viridulum, Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea en Viervlek Libellula quadrimaculata.
Nog meer lokaal zijn dit de soorten; Azuurwaterjuffer Coenagrion puella, Variabele waterjuffer
Coenagrion pulchellum, Grote roodoogjuffer Erythromma najas en Bruine glazenmaker Aeshna
grandis.
Schaarse soorten zijn o.a.; Weidebeekjuffer Calopteryx splendens, Zwervende pantserjuffer Lestes
barbarus, Tangpantserjuffer Lestes dryas, Tengere pantserjuffer Lestes virens, Tengere grasjuffer
Ischnura pumilio, Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula, Glassnijder Brachytron pratense, Zuidelijke
glazenmaker Aeshna affinis, Vroege glazenmaker Aeshna isosceles, Zadellibel Hemianax
ephippiger, Beekrombout Gomphus vulgatissimus, Metaalglanslibel Somatochlora metallica,
Platbuik Libellula depressa, Vuurlibel Crocothemis erythraea, Zwarte heidelibel Sympetrum danae,
Geelvleklibel S. flaveolum, Zwervende heidelibel S. fonscolombii, Gevlekte witsnuitlibel
Leucorrhinia pectoralis, Noordse witsnuitlibel Leucorrhinia rubicunda.

Tabel 1. De onderzochte locaties van de Grafelijkheidsduinen
Poelnummer

Oppe rvlakte m 2 Totaal aantal Diversiteit (aantal Aantal
libellen
soorten)
ge teld

Harmplas

40.000
473
2000
241
1000
227
600
23
500
10
450
354
400
287
300
87
300
62
180
202
144
126
120
146
120
147
120
79
80
135
80
81
65
55
60
56
60
76
55
49
32
35
28
8
25
37
~47000 m2
2996 indiv.
15 soorten

20
1
17
19
16
15
12
21
7
9
11
10
6
5
14a
3
2
4
14
13
18
8
Totaal
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14
12
13
4
1
7
7
8
3
8
10
8
7
4
6
5
7
7
5
7
5
2
5

keer

11
6
9
2
1
5
5
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
2
6
11 maal geteld
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TABEL 2. Vergelijking van de aantallen li bellensoorten in verschillende poelsoorten van de
Grafelijkhei ds duinen
Oppervlakte

11 duinvalleien

Oppervlakte

10 bomkrate rs

Oppervlakte

30-2000 m2

Totaal aantal

25-300 m2

Totaal aantal

40000 m2

LESTSP ON
LESTBARB

588
360
246
27
19
19
19
17
15
7
5
4
3
1
1
1

LESTSP ON
LESTBARB

766
319
138
15
15
9
4
4
3
2
2
2
1
1
0
0

ISCHELEG
ENALCYAT

ISCHELEG
SYMP STRI
LIBEQUAD
SYMP DANE
SYMP STVU
SYMP FLAV
AESHMIXT
ORTHCANC
ANAXIMP E
SYMP SANG
ENALCYAT
ERYTVIR I
SYMP FONS
SYMP VULG

ISCHELEG
SYMP DANE
SYMP FLAV
SYMP STVU
AESHMIXT
SYMP VULG
ENALCYAT
ANAXIMP E
LIBEQUAD
SYMP STRI
ORTHCANC
SYMP SANG
ERYTVIR I
SYMP FONS

SYMP STRI
ORTHCANC
SYMP STVU
LESTBARB
SYMFLAV
LESTSP ON
ANAXIMP E
SYMSANG
AESHMIXT
SYMP VULG
SYMP FONS
ERYTVIR I
LIBEQUAD
SYMP DANE

TOTAAL

Harmplas
Totaal aantal

AANTAL

278
76
20
17
17
12
12
11
7
7
6
4
3
2
1
0

LESTSPO 
LESTBARB
ISCHELEG
EALCYAT
SYMPSTRI
SYMPSTVU
SYMFLAV
SYMDAE
AESHMIXT
ORTHCAC
LIBELQ UAD
AAXIMPE
SYMPSAG
SYMPVULG
SYMPFO S
ERYTVIRI

Tabel 2A

Metingen van de drie duingebieden en duinrel. (uitgevoerd op 4 februari 2000 )
Zwanenwater
Poelnr.

EGV

pH

O2 (mg/l)

O2 (%)

0269
0270
0271
0273A
poel 4
0274
0275
0279

484
446
388
492
201
372
402
487

6.86
7.14
7.54
7.89
7.18
7.25
7.42
6.99

4,50
2,26
11,83
12,01
11,01
7,36
10,01
8,19

35,7
18,2
93,0
95,1
86,1
58,0
78,7
67,5 (lab.meting)

Grafelijkheidsduinen (lab. metingen)
Poelnr.

EGV

pH

O2 (mg/l)

O2 (%)

Poel 16
Poel 7
Harmplas
Poel 20

211
237
455
271

6.78
6.88
7.86
7.49

11,37
10,94
11,51
11,16

94,2
89,5
94,9
91,4

pH

O2 (mg/l)

O2 (%)

8.41

11,46

94,8

EGV

pH

O2 (mg/l)

O2 (%)

351

6.45

9,18

75,5

Refugium (lab. meting)
Poelnr.

268-2

EGV

789

Duinrel (lab. meting)
Duinrel
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1379
718
663
82
49
45
44
36
26
25
22
14
12
9
4
3

Tabel 3. De grootte en begroeiing van poelen en plassen in de Grafelijkheidsduinen
Poelnr
Grootte Oeverbegroeiing en poel begroeiing (globaal)
plantbedekking
(m2)
water (%)
Harmp las 40.000
1

1000

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

60
65
60
80
120
180
25
140
120
120
300
30
55

14a
15
16
17
18
19

80
400
450
600
30
500

20

2000

21

300

Riet (laag, nog niet goed ontwikkeld), struikwilg, weinig b ies, veel
kale stukken
Egelboterbloem, ru we bies, wederik, wateraardbei, zegges, kraaiheide,
waternavel en riet
Vrijwel geheel kru ipwilg, Juncus en weinig wederik
Fonteinkruid, lisdodde(midden), b ies, zegge en kruip wilg
Egelskop, moeraswalstro, fonteinkruid en Juncus
Ruwe b ies, wateraardbei en kruip wilg
Ruwe b ies, lisdodde, zegge en kruip wilg geheel rondom
Waternavel, zegge, wein ig Juncus en weinig kruip wilg
Kruip wilg rondom, Juncus en bruine flap
Geen watervegetatie, helft kale zandoever en andere helft kruip wilg
Kruip wilg rondom en afgestorven Juncus in midden
Weinig watervegetatie, helft kale zandoever
Kruip wilg rondom, fonteinkru id
Afgestorven Juncus in midden
Poel langwerpig, Juncus in het midden, zegge aan de rand en
kruip wilg
Zegge, wein ig kruipwilg
Egelskop, waternavel, b ies, zegge en kru ipwilg
Ruwe b ies, zegge en kruip wilg
Ruwe b ies, Juncuspollen en weinig kru ipwilg
Grote pollen Juncus, poel bijna drooggevallen
Een aantal langwerp ige geulen (oude slootjes) die zijn dichtgegroeid
met Juncus. Veel flap
Afwissende oevers met bies, zegges, egelskop, Juncus, kruip wilg,
wein ig riet en stukken kaal zand.
Geen onderwaterplanten, weinig waternavel, b ies en kale oever.

20
90
60
50
70
40
75
15
10
5
20
5
5
25
10
5
30
40
20
80
90
30
2

Tabel 4. De onderzochte locaties van het Zwanenwater
Poelnummer Wateroppervlakte m 2 **
1
150
2*
35
3*
60
0269 *
50
0270 *
65
0271 *
80
0272 *
40
0273 A
Zie opm.
0273 B
Zie opm.
4 *
30
5
100
0274
750
0275 *
400
0276
600
0277 *
120
0278 *
150
0279
270
6
700

Totaal aantal
libellen
19
14
22
1
13
7
3
1
2
7
17
43
147
30
28
18
8

Diversiteit
( soorten)
5
4
3
1
3
4
2
1
1
4
10
7
11
8
7
5
3

Opmerkingen

Poelsoort

100 meter lengte/1meter breed Sloot
Fazantenpoel
Fazantenpoel
Fazantenpoel
Fazantenpoel
Fazantenpoel
In de poel niets waargenomen Fazantenpoel
50 meter lengte loopbrug
Duinmeer
50 meter lengte loopbrug
Duinmeer
In augustus bijna droog
Duinvallei
Struiken nabij gekapt in sept. Duinvallei
Duinvallei
Duinvallei
Duinvallei
Niet geïnventariseerd
Fazantenpoel
Fazantenpoel
Duinvallei
Duinvallei

*

geschoond in september 1999
** situatie na schoning eind oktober 1999
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Aantal keer
geïnventariseerd
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
3
0
8
6
4

Tabel 5. Gevonden libellensoorten* in de .oordkop en Texel in de periode 1990-1999
oordkop Texel

Wetenschappelijke naam

ederlandse naam

Ischnura elegans
Lestes sponsa
Lestes barbarus
Aeshna mixta
Sympetrum flaveolum
Sympetrum striolatum
Enallagma cyathigerum
Erythromma viridulum
Sympetrum sanguineum
Sympetrum stri/vulg groep
Sympetrum danae
Libellula quadrimaculata
Orthetrum cancellatum
Lestes viridis
Sympetrum vulgatum
Anax imperator
Ischnura pumilio
Brachytron pratense
Sympetrum fonscolombii
Coenagrion puella
Aeshna cyanea
Coenagrion lunulatum
Aeshna isosceles
Leucorrhinia rubicunda
Pyrrhosoma nymphula
Coenagrion pulchellum

Lantaarntje
Gewone pantserjuffer
Zwervende pantserjuffer
Paardenbijter
Geelv lekheidelibel
Bru inrode heidelibel
Watersnuffel
Kleine roodoogjuffer
Bloedrode heidelibel
Bru in-/Steenrode heidelibelgroep
Zwarte heidelibel
Viervlek
Gewone oeverlibel
Houtpantserjuffer
Steenrode heidelibel
Grote keizerlibel
Tengere grasjuffer
Glassnijder
Zwervende heidelibel
Azuurwaterjuffer
Blauwe glazen maker
Maanwaterjuffer
Vroege glazen maker
Noordse witsnuitlibel
Vuurjuffer
Variabele waterjuffer

TOTAAL 25 SOORTEN

TOTAAL AANTAL INDIVIDUEN

+++++
+++++
++++
+++
+++
+++
++
+++
++
++
++
++
++
++
++
++
+
+
+
+
+
+
+
~6300

Totaal aantal libellen
+++++ = >1000 indiv.
++++ = 500-1000
+++
= 100-500
++
= 10-100
+
= <10

+++++
+++++
+++
+++
+++
++
+++
+
++
++
++
++
+
++
++
+
+
++
++
+
++
+
~15000

* De kolommen met de aantallen kunnen in principe niet met elkaar vergeleken worden, omdat de verschillende
gebieden per jaar elk met een andere intensiteit zijn onderzocht. Het geeft echter wel een trend aan.

Figuur 1. Totaal aantal getel de li bellen van drie duingebieden in de oordkop (1999)

Totaal aantal libellen in drie duingebieden

totaal aantal libellen per gebied

700
600
500
Grafelijkheidsduinen

400

Refugium
300

Zwanenwater

200
100
0
30-4

20-5

9-6

29-6

19-7

8-8

28-8

17-9
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Libellen in de duinen van de Noordkop 1999

40

René Manger

Dit rapport kan als volgt worden aangehaald:
René Manger, 1999
Libellen in de duinen van de Noordkop, KNNV rapport afdeling Den Helder en omgeving.
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