Libellen in de duinen van de Noordkop 2000
SAMENVATTING
In navolging van 1999 zijn dit jaar de monitorroutes van de libellenfauna in de Grafelijkheidsduinen, Doggersplaats (Refugium) en Zwanenwater in de Noordkop van Noord-Holland weer onderzocht.
In de Grafelijkheidsduinen werden dit jaar 18 libellens oorten gevonden, waarvan 12 soorten zich
de afgelopen t wee jaar hebben voortgeplant. De s oort en met de hoogste aantallen waren (in aflopende volgorde): Lantaarntje Ischnura elegans, Gewone pantserjuffer Lestes sponsa en Zwervende pantserjuffer Lestes barbarus.
De Zwervende heidelibel S ympetrum fonscolombii werd alleen in dit gebied aangetroffen. Opmerkelijke vondsten dit jaar waren de Noordse witsnuitlibel Leucorrhinia rubicunda, Platbuik Libellula
depressa en de Gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis (Rode lijst).
De Doggersplaats (Refugium) is een duinzoomgebied gelegen in de nabijheid van de Grafelijkheidsduinen.
Het onderzochte gedeelte betreft het voormalige Rugby veld. Het voormalige gemeentelijke Hockeysportterrein wordt nu ingericht als natuurgebied. Dit zal de natuurwaarde van het gebied alleen
maar vergroten. Uit watermeting is gebleken dat het water zeer voedselrijk is, maar wel helder.
In het gebied heb ik 10 soorten libellen aangetroffen, twee minder dan verleden jaar. Ook de aantallen waren lager dan in 1999. Het Lantaarntje Ischnura elegans was net als verleden jaar de
dominante s oort. Het aantal voortplantende libellensoorten ligt in verhouding lager dan de andere
twee duingebieden.
In vergelijking met voorgaande jaren waarin onderz oek is gedaan, is in 2000 in het Zwanenwater
het hoogste aantal van 17 libellensoorten in een seizoen gevonden. De soorten met de hoogste
aantallen waren: Lantaarntje Ischnura elegans, Gewone pantserjuffer Lestes sponsa en de
Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum.
De Noordse witsnuitlibel Leucorrhinia rubicunda bereikte met 35 individuen een record aantal.
Ook in dit gebied werd een mannetje van de Gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis en een
Glassnijder Brachytron pratens e waargenomen. Beide zijn Rode lijst soorten.
De duinvalleien met poelen in het zuidoosten van het onderzoeksgebied blek en de meeste libellensoorten te herbergen. Hier zijn ook de grootste dichtheden geteld. In vergelijking met de Grafelijkheidsduinen liggen de dic htheden van libellen bij de poelen en plassen beduidend lager.
De oevervegetatie was meer begraas d dan verleden jaar. Dit kwam omdat er in het seizoen ook
meer runderen in het gebied aanwezig waren.
In sept ember 1999 zijn in het Zwanenwater vrijwel alle poelen geschoond, iets uitgediept en soms
enigszins vergroot. Het schonen heeft op het eerste gezicht niet veel invloed gehad op de libellenfauna. Het saneren van de loodverontreiniging in het noordoosten van het gebied heeft nieuwe
poelen doen ontstaan en zal nieuwe mogelijkheden bieden voor libellen en amfibieën.
Het voorjaar was gunstig voor libellen en bracht nieuwe soort en in de kop van NoordHolland.Over het algemeen zorgde het slechte weer in de juli maand voor een sterke daling van
het aant al libellen. De naz omers oort en waren door het relatief goede weer in augustus, goed
vertegenwoordigd. Na twee jaar onderzoek in de duinen van de Noordkop (duinen tussen Hondsbossche zeewering en het Marsdiep) zijn er in totaal 25 libellensoorten waargenomen. Deze soorten bestaan uit drie Rode lijstsoorten en 4 soorten die zijn aangewezen als aandachtssoorten bij
het Meetnet Libellen. Iets meer dan 60 % van de soorten planten zich in de afgelopen t wee jaar in
de duinen voort. Algemene soorten in de duinen van deze regio zijn Lantaarntje Ischnura elegans, Gewone pantserjuffer Lestes sponsa, Zwervende pantserjuffer Lestes barbarus, Viervlek
Libellula quadrimaculata, Bruinrode heidelibel S ympet rum striolat um en Steenrode heidelibel
Sympetrum vulgatum.
Uit de historische gegevens is gebleken dat uit de duinen van de Noordkop, de Bruine Glazenmaker Aeshna grandis en de Grote roodoogjuffer Erythromma najas zijn verdwenen.
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Voorwoord
In 2000 is hetzelfde onderzoek (twee monitorrout es) naar de libellenfauna uit gevoerd als in 1999.
De monitorroutes zijn uitgebreid met een derde route en deze is gelegen in de Grafelijkheidsduinen. De resultat en van de drie routes worden in dit rapport apart bes prok en.
Voor de gebieds beschrijvingen verwijs ik naar het rapport Libellen in de duinen van de Noordkop
1999. Voor de gegevens uit het Landelijk databestand wil ik Vincent Kalkman en Michiel van der
Weiden bedanken. Reimer Bekius wil ik bedanken voor zijn meetgegevens (1996 t/m 2000) van
de peilbuizen in de Grafelijkheidsduinen.
Verder zijn er in het kader van het vers preidingsonderzoek waarnemingen gedaan door leden van
de KNNV afdeling Den Helder. De volgende mensen wil ik hierbij bedanken voor het doorgeven
van hun libellenwaarnemingen; Robbert Jak, Klaas Kaag, Margreet Kouwenhoven, Akke Martens,
Corrie Meijer, Brian Möhlmann, Hans Punselie, Mario Renden en Wim Sinke.

1. Inleiding
Figuur 1 Overzicht ligging monitoringsroutes

Het weer
De winter van 1999-2000 gaat de geschiedenis in als
zeer zacht, zeer zonnig, maar ook zeer nat. Deze
winter staat volgens het KNMI op plaats 6 van zachte
winters sinds 1900. Vooral de maand december (99)
was erg nat.
De eerste helft in mei was het erg mooi weer. De
maanden april tot en met juni waren mooi en warm
voor de tijd van het jaar. Deze maanden vormden een
record in vergelijking met vorige eeuw, namelijk het
op een na warmste kwartaal. De laatste week in mei
leverde wel een zeldzame voorjaarsstorm op, waarbij
in Den helder veel bomen omgewaaid en takken afgewaaid zijn. De maand juli was matig tot slecht. De
temperatuur kwam niet boven de 21 graden uit en
was relatief droog, meestal 16 a 17 graden. In deze
maand werden dan ook zeer weinig libellen waargenomen. Begin augustus werden de weersomstandigheden beter, maar het effect van de lage temperaturen waren goed te merken op de libellenfauna. Er
werden voor Nederland wel elke dag enkele buien
voorspeld, maar in Den Helder bleef het vrijwel droog.
Alleen op 13 augustus werd in Den Helder de tropische waarde van 30 graden gehaald. Door de lange
droge periode waren de poelen meer opgedroogd
dan verleden jaar in dezelfde tijd. Begin september
werd het natter en kouder. De laatste drie maanden
van het jaar waren zeer nat, waarbij de regio te maken had met wateroverlast. Vooral de agrarische sektor ondervond in deze periode veel oogstschade. Pas
op 19 december werd in deze regio de eerste nachtvorst een feit.

Noordzee

De monitoring-route s
In de volgende hoofdstukken worden de tellingen van
de monit oring-routes in de onderzochte
duingebieden uiteen gezet, te weten: Grafelijkheidsduinen, Doggersplaats en Zwanenwater. De routes
zijn vanaf half mei tot begin september geteld. In de
maand juli is door het slechte weer niet geteld. Alle
drie de routes zijn 8 maal in het seizoen geteld.

Libellen in de duine n v an de Noordkop 2000
KNNV Den Helder e.o.

3

René Mange r

Het tellen van libellen gebeurde volgens de “Handleiding Libellenmonitoring”, (Ketelaar & Plate,
1999). Van de poelen in het Zwanenwater zijn de oeverranden in z’n geheel geteld. Naast de monitoringroutes zijn de libellen die zich op de wandelroute tussen de waarnemingspunten bevonden
ook meegenomen in het onderzoek. Dit is op dezelfde manier gedaan als in 1999, zodat de waarnemingen van beide jaren met elkaar vergeleken kunnen worden. In februari 2000 zijn watermetingen (pH, EGV en O2) verricht door de Vlinderstichting.
Verspreidingsonderzoek
Naast de monitoring in de duingebieden is door leden van de KNNV afdeling Den Helder e.o. een
verspreidingsonderz oek gedaan naar libellen. De gegevens van de afgelopen t wee jaar staan
beschreven in Hoofdstuk 5. Er is de afgelopen t wee jaar ook gericht gek eken naar de verspreiding van libellen in de Helderse natuurgebieden, zoals die zijn beschreven in de Atlas Natuurgebieden Den helder. Dez e gegevens zijn achterin het rapport te vinden.
Verspreiding van libellen van 1925-2000
Om een beeld te krijgen van de libellenfauna in het verleden zijn libellen gegevens in Hoofdstuk 5
van 1925 tot en met 1998 afkomstig uit het Landelijk libellenbestand NVL/ EIS-Nederland/ De
Vlinderstichting verwerkt. Hierdoor is een historisch overzicht ontstaan. Van alle libellensoorten
die in de Noordkop in de afgelopen 75 jaar zijn waargenomen en geregistreerd, zijn verspreidingskaartjes gemaakt.

Vuurjuffer
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Monitoring
2. Grafelijkheidsduinen
Inleiding
De Grafelijkheidsduinen is een duingebied gelegen in de gemeente Den Helder en is sinds 1992
in beheer van het Noordhollands Landschap. Dit jaar ben ik begonnen met een libellenroute aan
de Harmplas. Dit is een route van in totaal 400 meter, waarin 4 transecten van 50 meter en 2 transecten van 100 meter zijn uitgezet. Daarnaast zijn ongeveer 20 kleinere poelen geteld om een
beeld van de overige libellenfauna in het gebied te krijgen. Verleden jaar is verkennend onderzoek uitgevoerd.
Resultaten
Aantallen
Waarschijnlijk mede door de relatief koude juli maand waren de meeste zomersoorten minder
vertegenwoordigd dan in 1999. Daarentegen waren nazomersoorten zoals de Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum en de Steenrode heidelibel Sympetrum vulgat um duidelijk beter vertegenwoordigd.
De Watersnuffel Enallagma cyat higerum was in grot ere aantallen aanwezig dan verleden jaar (zie
tabel 1). De hoogste aantallen Watersnuffels bevinden zich aan de zuidoever van de Harmplas.
Ook werden Watersnuffels waargenomen in het nabijgelegen PWN gebied en de Donkere duinen.
Soorten
In de Grafelijkheidsduinen zijn meer libellensoorten gevonden dan verleden jaar, namelijk in totaal
18 libellensoorten. De ‘nieuwe’ soorten zijn voornamelijk voorjaarssoort en die in 1999 niet waargenomen werden, omdat toen eind juni is gestart met inventariseren. Het goede weer in het voorjaar met veel zuidelijke wind, heeft een influx van zuidelijke libellensoorten tot gevolg gehad. Dit
heeft ondermeer geresulteerd in één mannetje van de Gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis, een Rode lijst soort
(categorie: bedreigd). Dit
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Figuur 2: Aantalsverloop van libellen in de Grafelijkheidsduinen in 2000
gezien.
Verder werden andere ‘nieuwe’
voorjaarssoorten aangetroffen, namelijk; Platbuik Libellula depressa, Variabele wat erjuffer Coenagrion pulchellum en de Azuurwaterjuffer Coenagrion puella.
Twee soorten waren in vergelijking met 1999 niet aanwezig, namelijk de Bloedrode heidelibel
Sympetrum sanguineum en de Kleine roodoogjuffer Eryt hromma viridilum.
Harmplas (E GV 455)
In deze grootste plas ook wel Harmsloot genoemd, met een oppervlakte van ongeveer 40.000
m2 , werden de meeste libellensoorten gevonden, namelijk 13 soorten. De samenstelling van de
libellenfauna verschilt enigszins met de overige poelen in het gebied. Zo komt alleen bij deze plas
een populatie van de Watersnuffel Enallagma cyat higerum voor. In de overige poelen worden
soms enkele zwervers van deze soort waargenomen. Ook worden hier de hoogste aantallen GeLibellen in de duine n v an de Noordkop 2000
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wone oeverlibel Orthetrum cancellatum
waargenomen. Specifieke soort voor deze
plas is de Zwervende heidelibel Sympetrum
fonscolombii.
Poel 20 (EGV 271)
Deze op een na grootste plas (~ 2000 m2 )
van het gebied bevatte dit jaar een even
grote diversiteit aan libellensoorten als de
Harmplas. Echter waren hier soorten als de
Zwervende pantserjuffer Lestes barbarus en
de Gewone pantserjuffer Lestes sponsa in
veel hogere aantallen aanwezig. Voortplanting van grote libellensoort en zoals de Grote
keizerlibel Anax imperator en Paardenbijt er
Aeshna mixta zijn in deze poel aangetoond.
Specifiek e soort voor deze plas is hier
evenals de Harmplas, de Zwervende heidelibel Sympetrum fonscolombii.
Overige k leine poelen (EGV 211- 237)
Deze poelen kenmerken zich, mede door de Figuur 3 ligging van de routes in de Grafelijkheidsduinen
beperkte omvang (30 m2— 400 m2 ), door
een lagere diversiteit aan libellensoorten. Soorten als de Zwervende pantserjuffer Lestes barbarus en de Gewone pantserjuffer Lestes sponsa zijn dominant aanwezig. Verder werden bij dit
soort kleine poelen de volgende begeleidende soorten aanget roffen; Lant aarntje Ischnura elegans, Geelvlekheidelibel Sympetrum flaveolum en Zwarte heidelibel S ympetrum danae.
Waterstanden
De metingen van de peilbuizen in het gebied van de laatste vier jaar laten zien, dat de laatste
twee jaar een duidelijke stijging van het grondwat er heeft plaatsgevonden. Tevens blijkt uit de
metingen dat steeds in augustus de laagste waterstanden worden gemeten. De waterstand van
augustus 2000 bleek bijna een met er hoger te zijn dan in augustus 1996. Hierdoor waren er meer
poelen die dit jaar in de zomer nog water bevatten. De zomers van 1996 en 1997 waren droog,
waardoor er veel poelen droog stonden. Deze wisselende waterstanden in het zomerseizoen hebben zeer waarschijnlijk elk jaar invloed op de voortplanting van libellen.
Voortplanting
De voortplanting van libellen kan het makkelijkst worden vastgesteld aan net uitgekomen imago’s.
Meer werk kost het zoeken naar larvenhuidjes en de determinatie daarvan.
In poel 20 is voortplanting aanget oond d.m. v. huidjes en/ of larven van de Paardenbijter A eshna
mixta en de Grote Keizerlibel Anax imperator. In de kleine poelen en ondiepe gedeeltes van grotere poelen zijn zeer veel larvenhuidjes van de Viervlek Libellula quadrimaculata gevonden.
In juni werden redelijke aant allen vers uitgekomen Geelvlekheidelibellen S ympetrum flaveolum
waargenomen en in augustus werden enkele vers uitgekomen Zwarte heidelibellen Sympetrum
danae gezien.
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Beheer
Het is opgevallen dat dit jaar de begrazing in het gebied minder intensief leek. Dit jaar liepen er 8
Schotse hoogland runderen in het gebied. Er was minder verstoring te zien in de poelen dan verleden jaar. De runderen eten vaak op dezelfde plekken waar reeds kort vers gras staat. Dit gras blijft
ook aantrekkelijker om te worden gegeten. Tevens heeft zich in de Harmplas aanzienlijk meer vegetatie ontwikkeld. Ook de oevervegetatie was dit jaar beter ontwikkeld. Vooral aan de zuidkant van de
Harmplas begint zich het riet beter te ont wikkelen. De riet vegetatie zal waarschijnlijk toenemen, maar
is in dit stadium voor libellen zeker niet ongunstig. In februari 2000 zijn watermetingen gedaan in een
aantal poelen en de Harmplas. Deze laatste plas bleek voedselrijker dan de overige poelen en plas sen. De aanwezigheid van vogels speelt hierbij zeker een rol bij de voedselverrijking van deze plas.
De resultaten van de overige watermetingen staan vermeld in Manger, 1999.
Conclusi e
De afgelopen twee jaar zijn in het gebied twintig libellens oort en waargenomen.
Hoewel de aantallen libellen van beide jaren vrijwel gelijk zijn, is het maken van een vergelijking lastig, omdat er in het voorjaar van 1999 niet geteld is. Hierdoor is dat jaar frequenter in de zomer
maanden geteld. Alleen van de zomersoorten kan met vorig jaar enigszins een vergelijking worden
gemaakt. Dominante soorten waren Lantaarntje Ischnura elegans, Gewone pantserjuffer Lestes
sponsa en Zwervende pantserjuffer Lestes barbarus. Duidelijk is dat de afgelopen twee jaar dez e
drie soorten de meest dominante aanwezigheid in het gebied hebben.
Nieuwe soorten voor het gebied waren Platbuik Libellula depressa, Variabele waterjuffer Coenagrion
pulchellum, Azuurwaterjuffer Coenagrion puella, Noordse witsnuitlibel Leucorrhinia rubicunda en
de Gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis.
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Tabel 1 Libellenfauna in 1999 en 2000 in de Grafelijkheidsduinen
Nr Nederlandse naam

Latijnse naam

1

Zwervende pantserjuffer

Lestes barbarus

2

Gew one pantserjuffer

Lestes sponsa

3

Azuurwaterjuffer

4

1999

2000

status

718

468

vp

1379

908

vp

Coenagrion puella

0

6

?

Variabele waterjuffer

Coenagrion pulchellum

0

2

?

5

Watersnuffel

Enallagma cyathigerum

82

197

vp

6

Kleine roodoogjuffer

Erythromma viridilum

3

0

zw

7

Lantaarntje

Ischnura elegans

663

1592

vp

8

Paardenbijter

Aeshna mixta

26

22

vp

9

Grote keizerlibel

Anax imperator

14

14

vp

10 Viervlek

Libellula quadrimaculata

22

65

vp

11 Platbuik

Libellula depressa

0

4

zw

12 Gew one oeverlibel

Orthetrum cancellatum

25

33

vp

13 Zwarte heidelibel

Sympetrum danae

36

7

mv

14 Bloedrode heidelibel

Sympetrum sanguineum

12

0

zw

15 Geelvlekheidelibel

Sympetrum flaveolum

44

15

mv

16 Zwervende heidelibel

Sympetrum fonscolombii

4

10

zw

17 Steenrode heidelibel

Sympetrum vulgatum

9

13

vp

18 Bruinrode heidelibel

Sympetrum striolatum

49

88

vp

Sympetrum stri/vulg

45

41

Bruin/Steenrode heidelibel
19 Noordse witsnuitlibel

Leucorrhinia rubicunda

0

4

zw

20 Gevlekte w itsnuitlibel

Leucorrhinia pectoralis

0

1

zw

3131

3490

Aantal soorten: 20

Totaal

Legenda
vp= voortplanting, waarneming van larve, larvenhuidje, verse individuen en voldoende volwassen individuen
mv= mogelijke voortplanting, waarneming van jonge individuen, maar op andere tijdstippen
ook invasieve volwassen individuen
zw= zwerver, alleen maar volwassen individuen
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3. Doggersplaats
Inleiding
Het onderzocht e gedeelte is een onderdeel van een rec entelijk uitgebreid nieuw aangelegd duingebied, namelijk de Doggersplaats. In het vorige rapport van 1999 noemde ik het betreffende gebied Refugium. Door de recente uitbreidingen is de naam Doggersplaats meer voor de hand liggend. Het gebied kan worden betiteld als nieuwe natuur. Het gebied wordt voorzien van
drangwater afkomstig uit de duinrel van de Grafelijkheidsduinen en er wordt getracht door de
inrichting van het gebied dit water zolang mogelijk in het gebied vast te houden. Verleden jaar
resteerde nog een Hockey sport veld om het gebied geheel te lat en aansluiten bij het bosgebied
de Donkere duinen. De sportactiviteiten op het terrein zijn gestopt en werkzaamheden voor het
herstel naar de ‘oude’ duin situatie zijn dit jaar reeds gaande. De bedoeling is dat het gebied één
geheel gaat vormen met het bos de Donkere duinen. Hierdoor kan een mooi gebied ontstaan met
een overgang van nat open duin naar bos. Voor libellen kunnen zo nieuwe biotopen ontstaan.
Grafelijkheidsduinen

Monitoringroute
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Figuur 5 : Aantalsverloop van libellen in de Doggersplaats in 2000
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Resultaten
Aantallen
In het gebied zijn minder libellen geteld dan vorig jaar. Dit is waarschijnlijk terug te voeren op
het slechte weer in de maand juli.
Wat vooral opviel was de sterke terugloop van
het aantal individuen in de maand augustus . Die
sterke afname bleek te wijten aan een soort,
namelijk het Lantaarntje Ischnura elegans. Het
Lantaarntje was in het gebied, net als vorig jaar,
zeer dominant vertegenwoordigt. De soort
vormde in 1999 en 2000 met ongeveer 90% van
alle waargenomen individuen de meest dominante soort. In vergelijking met bijvoorbeeld het
Zwanenwater zijn er in dit gebied veel meer libellen individuen per m2 aanwezig.

Door de voedselrijke grond is er plaatselijk sprake van verruiging van de veget atie. Begrazing
alleen is waarschijnlijk niet voldoende, omdat er
geen voedingsstoffen van het terrein worden
afgevoerd. Elk jaar maaien en afvoeren zal uit eindelijk de beste resultaten geven.
Vo or tpl an tin g van l ibe ll en soo rte n in h et
re fu gi um i n %

Voo rtp la n te n d

23,1
38,5

Voo rtp la n ti ng
o nd u id e li jk
zwe rver s

38,5

Soorten
Er zijn minder soorten waargenomen, dit jaar 10
soorten t egen vorig jaar 12 soort en. Grote afwezigen dit jaar, waren de invasieve libellensoorten zoals de Geelvlekheidelibel, Bloedrode heidelibel en de Zwarte heidelibel. Van de Watersnuffel Enallagma cyathigerum waren net als
verleden jaar slechts enkele individuen in het
gebied aanwezig, hoogst waarschijnlijk zwervers vanuit de Grafelijkheidsduinen.
De Bruinrode- en Steenrode heidelibel waren
beter vertegenwoordigd dan vorig jaar. Nieuw
voor het gebied was de Gewone oeverlibel.
Kennelijk zijn er nu voor de soort meer geschikte oeverpartijen in het nieuw aangelegde gebied
beschikbaar.
Voortplanting
In vergelijking met de andere twee duingebieden zijn er minder soorten die zich in het gebied
voortplanten. Het aandeel zwervers is groter.
Het gebied is relatief klein en fungeert voor libellen waarschijnlijk meer als foerageergebied.
Van de Paardenbijter Aeshna mixta, Kleine
roodoogjuffer Erythromma viridulum, Bruinrode
heidelibel S ympetrum striolatum en Steenrode
heidelibel Sympetrum vulgatum is voortplanting
aangetoond door vers uitgek ropen exemplaren.
Beheer
In het gebied is vervuilde (voedselrijke) grond
aanwezig. Het water in het gebied wordt aangevuld door drangwater uit de Grafelijkheidsduinen. Mede door de menselijke activiteiten in het
verleden en de vervuilde grond is het water zeer
voedselrijk, maar wel helder. Deze waterk waliteit zorgt ervoor dat soorten als het Lantaarntje
en de Kleine roodoogjuffer het goed doen. Het
succes van het gebied in de toekomst zal voor
een groot deel afhankelijk zijn van het beheer.
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Figuur 6 n=10

Het gehele gebied werd dit jaar begraas d door
vier Lakenvelder runderen.
Conclusie
In het onderzoeksgebied zijn dit jaar 10 soorten
waargenomen en er zijn minder individuen geteld. Waarschijnlijk heeft het slechte weer in juli
hier invloed op gehad. De Doggersplaats is een
gebied in ontwikkeling. De libellenfauna geeft dit
ook enigszins aan. Het Lantaarntje is bijzonder
dominant in het gebied. Het water is erg voedselrijk (EGV 789), maar wel helder. Tevens is
de aanwezigheid van de Kleine roodoogjuffer
ook een aanwijzing voor voedselrijk water. De
Gewone pantserjuffer Lestes sponsa werd iets
meer aangetroffen dan verleden jaar. Een aantal Sympetrum soorten, zoals de Geelvlekheidelibel Sympetrum flaveolum, Bloedrode heidelibel
Sympetrum sanguineum en de Zwarte heidelibel Sympetrum danae werden dit jaar niet in het
gebied aanget roffen. De Paardenbijter Aeshna
mixta ‘ kwam dit seizoen door de slechte julimaand vermoedelijk later op gang’, daardoor
werden nu minder exemplaren aangetroffen dan
in 1999.
Het percent age voortplantende libellensoorten
is lager dan de andere twee onderz ochte duingebieden. Waarschijnlijk komt dit doordat het
gebied nog in ontwikkeling is. Door de recent e
uitbreiding van het gebied z al zeker een beter
libellenhabitat ontstaan. Er is meer variatie in
oevers en er zijn straks meer wateren die straks
beschut worden door bomen en struiken. Maar
de diversiteit van de libellenfauna zal waarschijnlijk toenemen wanneer de voedselrijkheid
van het water zal afnemen.
René Mange r

Tabel 2 Libellenfauna in 1999 en 2000 in de Doggersplaats
Nr Nederlandse naam

Latijnse naam

1999

2000

status

1

Gew one pantserjuffer

Lestes sponsa

3

15

mv

2

Watersnuffel

Enallagma cyathigerum

1

2

mv

3

Kleine roodoogjuffer

Erythromma viridilum

59

40

vp

4

Lantaarntje

Ischnura elegans

1753

1089

vp

5

Paardenbijter

Aeshna mixta

30

9

vp

6

Grote keizerlibel

Anax imperator

1

1

zw

7

Viervlek

Libellula quadrimaculata

4

3

zw

8

Gew one oeverlibel

Orthetrum cancellatum

5

zw

9

Zwarte heidelibel

Sympetrum danae

3

zw

10 Bloedrode heidelibel

Sympetrum sanguineum

14

zw

11 Geelvlekheidelibel

Sympetrum flaveolum

49

mv

12 Steenrode heidelibel

Sympetrum vulgatum

2

35

vp

13 Bruinrode heidelibel

Sympetrum striolatum

7

13

vp

Bruin/Steenrode heidelibel

Sympetrum stri/vulg

8

7

Aantal soorten: 13

Totaal

1935

1220

Legenda
vp= voortplanting, waarneming van larve, larvenhuidje, verse individuen en voldoende volwassen individuen
mv= mogelijke voortplanting, waarneming van jonge individuen, maar op andere tijdstippen
ook invasieve volwassen individuen
zw= zwerver, alleen maar volwassen individuen
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4. Zwanenwater
Inleiding
E venals in 1999 heb ik dit jaar in totaal acht keer het Zwanenwater geïnvent ariseerd. Het Zwanenwater is in eigendom van de vereniging t ot Behoud van Natuurmonumenten. In oktober 1999
is een groot aantal poelen geschoond. De poelen zijn nauwelijks vergroot en bijna alle wat erplanten zijn verwijderd. Ook in het Zwanenwater is in februari 2000 een achttal watermetingen uitgevoerd door de Vlinderstichting.
Resultaten monitoring
Er zijn meer libellen geteld dan verleden jaar. Niet alleen hogere aantallen zijn waargenomen,
maar ook meer soort en. Net als verleden jaar werden de meeste libellensoorten en –aantallen in
het zuidoostelijke deel van het werkgebied aangetroffen. Het westelijke deel blijkt het minst aantrekkelijk voor libellen.
Aantallen
De relatief koude maand juli zorgde ervoor dat de libellenpopulatie in aant allen flink terugliep. Op
20 juli tijdens een inventarisatieronde, bij een temperatuur van 19 o C, telde ik in het gehele gebied slechts 15 individuen. In
120
1999 waren dat bijvoorbeeld in
zelfde periode
65 individuen.
100
Pas half augustus namen de
80
aantallen weer duidelijk toe. Terwijl de rest van Nederland in de
60
zomer veel regen kreeg te ver40
werk en, bleef het in de Noordkop
relatief droog. De waterstanden
20
in de meeste poelen waren in
0
augustus dan ook sterk gedaald.
0115291226102 40 72104Twee poelen stonden eind aumei
mei
mei
jun
jun
jul
jul
aug
aug
sep
gustus geheel droog.
tijd
Doordat er in de zomer weinig
(zuid)oostenwind was, bleef in
vergelijking met verleden jaar de Figuur 7: Aantalsverloop van libellen in het Zwanenwater in 2000
invasie van heidelibellen een beetje uit.
Soorten
Vooral het voorjaar heeft nieuwe soorten naar het Zwanenwater gebracht.
Doordat augustus zeer droog was zijn enkele poelen dit jaar soms bijna geheel drooggevallen.
In mei verscheen een aantal nieuwe libellens oort en voor het gebied. Zowel de Azuurwat erjuffer
Coenagrion puella als de Variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum zijn in het gebied waargenomen. Vooral bij een poel vlak bij de ingang werden beide soorten het meest aangetroffen. Van
beide soort en zijn waarschijnlijk kleine populaties aanwezig. Er zijn echter nog geen larvenhuidjes
waargenomen om voort planting aan te tonen.
De Noordse witsnuitlibel Leucorrhinia rubicunda bereikte dit jaar met in totaal 35 individuen het
hoogste aantal dat tot nu toe in het Zwanenwater is waargenomen. Echte nieuwkomers voor het
gebied zijn de Gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis en 1 mannetje Glassnijder Brachytron
pratense. Beide Rode lijstsoorten zijn zwervers geweest. De Gevlekte witsnuitlibel is op de Rode
lijst ingedeeld in de categorie ‘bedreigd’. De Glassnijder wordt op deze lijst gezien als een kwetsbare soort.
De Bloedrode heidelibel en in mindere mate de Geelvlekheidelibel waren dit jaar in lagere aantallen aanwezig. Half juni trof ik net uit gekropen exemplaren van de Geelvlekheidelibel aan. Daarentegen was de Steenrode heidelibel S ympetrum vulgatum in tegenstelling tot verleden jaar in hoge
aantallen aanwezig.
Voortplanting
Dit jaar is van een aantal soorten voortplanting vastgesteld. Zoals de Houtpantserjuffer Lestes
viridis die zich ondermeer voortgeplant hebben in een geschoonde poel in het noorden van het
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gebied. Eind augustus werden er 9 exuviae
V oo rtpl an tin g van lib e ll en so o rte n in h e t
gevonden. Ook zijn jonge net uitgeslopen
Zw a n e nw ater in %
Geelvlekheidelibellen Sympetrum flaveolum
en Viervlekken Libellula quadrimac ulata aangetroffen.
Niet alle libellens oort en die worden
vo o rtp la n ten d
16,7
aangetroffen blijken zich voort te planten in het
Zwanenwater. Iets meer dan zestig procent
vo o rtp la n tin g
van de soort en heeft zich gedurende de
o n d ui d e li jk
22,2
61,1
laatste twee jaar voortgeplant. Verder is van
zw e rve rs
22% van de soorten niet duidelijk of ze zich
voortplanten. Hiervan zijn bijvoorbeeld wel
paringswielen en eiafzetting gezien, maar Figuur 8 n=17
geen larvenhuidjes of verse imago’s. De
restgroep bestaat uit zwervers. De percentages van de groepen verhouden zich met die van de Grafelijkheidsduinen. In tabel 3 staat beschreven welke soort en zich de laatste twee jaar aantoonbaar
hebben voortgeplant.
Schoning van de poelen in 1999
Het schonen van de poelen in oktober vorig jaar, heeft zo op het eerste gezicht geen nadelige gevolgen gehad voor de libellenfauna. Van een afname van het aantal libellen was echter zeker geen
sprake.
Begrazing
Het oostelijke deel van het Zwanenwat er wordt begraasd door Blondé de Aquit aine runderen . Vanaf
mei tot begin december wordt het gebied begraasd, afhankelijk van de weersgesteldheid. In tegenstelling tot verleden jaar (21+ 12 kalveren) was de begrazing dit jaar (35 + 19 kalveren) intensiever.
Van veel poelen waren de oevers dan ook sterker betreden dan vorig jaar en daardoor meer losgetrapt. Hierdoor werd de vegetatie vaak kapot getrapt. Veel vraat aan Gele lis was ook duidelijk te
zien.
Loodverontreiniging
In het verleden is in het noordoosten van het gebied op kleiduiven geschoten. Hierdoor is in de bodem een verontreiniging van lood en PAK’s aangetroffen. Natuurmonumenten heeft besloten dez e
veront reiniging te saneren. In oktober 2000 is begonnen met de verwijdering van de bovenste 20 cm
van de bodem. Doordat sommige plekken veel dieper uitgegraven moesten worden, zijn er grot e
poelen ontstaan. Hierdoor zijn voor libellen en amfibieën nieuwe leefgebieden ontstaan.
Conclusi e
Er zijn zeventien libellensoorten in het Zwanenwater gevonden, twee meer dan in 1999. Er zijn ook
meer individuen geteld. In het voorjaar werden de ‘nieuwe’ libellens oort en in het gebied aangetroffen.
In vergelijking met de Grafelijkheidsduinen liggen de aantallen libellen beduidend lager. De poelen in
het Zwanenwater zijn over het algemeen klein (100 m2). Gesteld kan worden dat voor de meeste
libellensoort en de poelen t e klein zijn om er zich te vestigen en een populatie op te bouwen. In dez e
poelen ligt de diversiteit dan ook laag en wordt in de meeste kleine poelen de aanwezigheid van libellen bepaald door het toeval (passanten).
Nieuwe soorten voor het gebied waren de Gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis en de Glas snijder Brac hytron pratense. Beide Rode lijstsoorten. Ook werd de Variabele waterjuffer Coenagrion
pulchellum weer waargenomen. De Noordse witsnuitlibel Leuc orrhinia rubicunda werd in een recordaantal waargenomen.
Een duidelijk positief effect van het schonen van de poelen in het najaar van 1999 op de libellenfauna is niet duidelijk aan te geven. Het is in ieder geval niet nadelig geweest, gezien het aantal waargenomen en aantal soorten libellen. De enige manier om een zo groot mogelijke libellen diversiteit in
het gebied te creëren en te houden is het vergrot en en dieper maken van poelen. Dit jaar is gebleken
dat verschillende voor het gebied nieuwe libellensoorten de duinen van de Noordkop komen opzoeken. De kleine poelen in het Zwanenwater fungeren voor libellen nu als een soort tussenstation. De
meeste libellensoorten zijn gediend met een groter wateroppervlak, vlak glooiende oevers en een
gevarieerde oeverbegroeiing. Tevens duurt het ook langer voor een grote poel geheel dichtgroeit.
Een aant al kleine poelen is nu na een jaar weer omzoomd door riet en is als leefgebied dus voor libellen niet meer interessant.
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Duidelijk is geworden dat het schonen van kleine poelen zonder deze te vergrot en en uit te diepen
voor de libellenfauna eigenlijk weinig rendement oplevert en hierdoor een kostbare operatie is. Het
vergroten van poelen zal voor andere diersoorten ook een gunstige invloed hebben.
De werkzaamheden in het kader van de verwijdering van de loodverontreiniging hebben er toe bijgedragen dat voor libellen in het gebied goede nieuwe leefgebieden zijn ontstaan. Zeer interessant is
hoe snel de nieuwe poelen zullen worden gekoloniseerd en of de libellendiversiteit en voortplantings mogelijkheden voor libellen zal vergroten.
De dynamiek die door de begrazing van runderen wordt gecreëerd is mijn inziens gunstig voor libellen. Aan de andere kant is het uit esthetisch oogpunt soms minder fraai. De vegetatie ziet er het hele
zomer seizoen verfomfaaid uit.

Tabel 3 Libellenfauna in 1999 en 2000 in het Zwanenwater
Nr Nederlandse naam

Latijnse naam

1999

2000

status

1

Zwervende pantserjuffer

Lestes barbarus

42

12

vp

2

Gew one pantserjuffer

Lestes sponsa

73

68

vp

3

Houtpantserjuffer

Lestes viridis

24

14

vp

4

Azuurwaterjuffer

Coenagrion puella

3

11

mv

5

Variabele waterjuffer

Coenagrion pulchellum

19

mv

6

Lantaarntje

Ischnura elegans

94

167

vp

7

Paardenbijter

Aeshna mixta

45

23

?

8

Vroege glazenmaker

Aeshna isosceles

9

Glassnijder

Brachytron pratense

1

?
1

zw

1

1

zw

20

55

vp

4

4

mv

10 Grote keizerlibel

Anax imperator

11 Viervlek

Libellula quadrimaculata

12 Zwarte heidelibel

Sympetrum danae

13 Bloedrode heidelibel

Sympetrum sanguineum

26

2

zw

14 Geelvlekheidelibel

Sympetrum flaveolum

14

8

mv

15 Steenrode heidelibel

Sympetrum vulgatum

3

64

vp

16 Bruinrode heidelibel

Sympetrum striolatum

30

18

vp

17 Noordse witsnuitlibel

Leucorrhinia rubicunda

1

35

zw

18 Gevlekte w itsnuitlibel

Leucorrhinia pectoralis

1

zw

Aantal soorten: 18

Totaal

381

503

Legenda
vp= voortplanting, waarneming van larve, larvenhuidje, verse individuen en voldoende volwassen individuen
mv= mogelijke voortplanting, waarneming van jonge individuen, maar op andere tijdstippen
ook invasieve volwassen individuen
zw= zwerver, alleen maar volwassen individuen
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VERSPREIDING
5. Verspreidingsonderzoek 1925-2000
5.1. Inleiding
In het verspreidingsonderz oek is vanaf half april tot november geïnventariseerd. E r zijn door leden
van de afdeling Den Helder e.o. dit jaar ongeveer 1200 libellenwaarnemingen gedaan. In tabel 4
staan deze waarnemingen vermeld.
Verder is een historisch overzicht gemaakt van de libellensoorten die vanaf 1925 tot en met 2000 in
de Noordkop geregistreerd zijn. Deze worden in het kort besproken. Van de soorten is van elk een
verspreidingskaartje samengesteld. De gegevens van 1925 tot en met 1998 zijn afkomstig uit het
Landelijk libellenbestand NV L/ EIS-Nederland/ De Vlinderstichting. Het werkgebied omvat het gebied met de Amersfoortcoördinaten 105-120 en 530-554. In hoofdstuk 5. 6. worden de resultaten van
het Monitoring- en het Verspreidingsonderzoek integraal besproken.
Atlas natuurgebieden Den Helder
De KNNV afdeling Den helder e.o. en een aantal andere groene verenigingen in den Helder is met
een werk groep bezig om van alle natuurgebieden in de gemeente Den Helder zoveel mogelijk flora
en faunagegevens te verz amelen. Deze werk groep is in de jaren 70 opgericht door mensen die begaan zijn met de natuur in Den Helder. In die tijd was er nog niet veel besef van nat uurbeheer. Nieuwe bouwplannen werden vaak zonder enig besef van het behouden van natuurgebieden of karakteristieke gebiedjes door de gemeente Den Helder uitgevoerd, net zoals vele andere gemeenten in die
tijd. Er is toen door een aantal mensen het plan opgevat, om een Atlas samen te stellen van de aanwezige Flora en Fauna van de natuurgebieden in Den Helder. De Atlas had als voornaamste doel
om voor de gemeente de natuurwaarde van de gebieden weer te geven en om als handvat voor het
beheer te dienen. In 1976 verscheen de eerste druk van deze Atlas. In 1995 verscheen de derde
volledig herziene druk. Op het moment van schrijven is het onduidelijk in welke vorm en wanneer er
een vervolg op de Atlas komt. Vooruitlopend op deze nieuwe Atlas zijn in het laatste hoofdstuk van
dit rapport de gegevens van de libellenfauna in de desbetreffende gebieden van de afgelopen twee
jaar beschreven.
5.2. Resultaten
Er zijn in 2000 net als bij het monitoringsonderzoek meer libellen waargenomen dan in 1999. De
vroege libellens oort en, meest zwervers, waren buiten de duinen ook goed vert egenwoordigd. Niet
alle zwervers bereikte ons gebied, zoals bijvoorbeeld de Zuidelijke glazenmaker A eshna affinis die
tot Bergen werd waargenomen (Ket elaar R., 2000. Atropos 10). De nazomersoorten als Bruinrode– ,
Steenrode heidelibel en Paardenbijter waren dit jaar ook beter vertegenwoordigd dan verleden jaar.
Mariëndal
Dit vroegere weidegebied is een recreatiepark wat in 1985 het levenslicht zag. Het gebied ligt aangrenzend achter de duinenrij. Het park bestaat uit verschillende waterpartijen, bosschages, speelweiden en fiets- en wandelpaden. In het kader van natuurontwikkeling is voor weidevogels ook ruimt e
gemaakt. In de afgelopen twee jaar zijn in dit gebied 13 libellensoort en gevonden.
Opvallend was de aanwezigheid van de Noordse witsnuitlibel Leucorrhinia rubicunda. De Gewone
oeverlibel Orthetrum cancellat um werd dit jaar ook veel in Mariëndal waargenomen. Voortplanting
van deze soort is door het vangen van larven vastgesteld. Ook is gebleken dat in dit gebied een populatie van de Variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum aanwezig is.
Overige gebieden
Een Glassnijder Brachytron pratense werd in de PWN duinen waargenomen en een minder zekere
waarneming van een exemplaar werd gedaan in een tuin in de stad. Tevens is gebleken dat de
Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula alleen in tuinvijvers is waargenomen en niet in de duinen of andere
natuurgebiedjes. De soort is dit jaar bijvoorbeeld wel in de duinen van Haarlem waargenomen en
daar is ook voortplanting vastgesteld. Ook bleek dit jaar de aanwezigheid van de Viervlek Libellula
quadrimaculata in de woonomgeving.
De Kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum is dit jaar naast Mariëndal ook in enkele stadsparken
aangetroffen. Het betreft hier kleine populaties.
De Zwervende pantserjuffer Lestes barbarus wordt in deze regio alleen in de duinen aangetroffen.
Door het uitblijven van de vereiste windrichting werden de Geelvlekheidelibel Sympetrum flaveolum
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en de Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum , net als in de duingebieden, dit jaar niet waargenomen.
Algemene soorten uit het verspreidingsonderzoek zijn; Lantaarntje Ischnura elegans, Paardenbijter
Aeshna mixta, Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum en Steenrode heidelibel S ympet rum vulgatum. Plaatselijk algemeen zijn Viervlek Libellula quadrimaculata, Kleine roodoogjuffer Erythromma
viridulum, Gewone oeverlibel Ort hetrum cancellatum en Variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum.

Tabel 4 Libellenfauna in 1999 en 2000 Verspreidingsonderzoek
Nr Nederlandse naam

Latijnse naam

1

Gew one pantserjuffer

Lestes sponsa

2

Houtpantserjuffer

Lestes viridis

3

Azuurwaterjuffer

Coenagrion puella

4

Variabele waterjuffer

Coenagrion pulchellum

5

Watersnuffel

Enallagma cyathigerum

6

Lantaarntje

Ischnura elegans

7

Kleine roodoogjuffer

8
9

1999

2000
2
3

11
2
10

1

41

533

512

Erythromma viridulum

18

51

Vuurjuffer

Pyrrhosoma nymphula

1

12

Paardenbijter

Aeshna mixta

148

131

10 Blauw e glazenmaker

Aeshna cyanea

11 Glassnijder

Brachytron pratense

12 Grote keizerlibel

Anax imperator

4

6

13 Viervlek

Libellula quadrimaculata

3

153

14 Gew one oeverlibel

Orthetrum cancellatum

8

37

15 Zwarte heidelibel

Sympetrum danae

12

6

16 Bloedrode heidelibel

Sympetrum sanguineum

17 Geelvlekheidelibel

Sympetrum flaveolum

54

18 Steenrode heidelibel

Sympetrum vulgatum

11

51

19 Bruinrode heidelibel

Sympetrum striolatum

21

151

20 Noordse witsnuitlibel

Leucorrhinia rubicunda

Aantal soorten: 20

Totaal

1
2

5

7

750

1185

5.3. Verspreidingsgegevens van 1925 – 2000
Over de periode van 75 jaar zijn er jaren waar meer of minder waarnemingen zijn gedaan (zie
figuur 9). V an 1925 tot 1975 zijn bijvoorbeeld zeer lage aant allen waarnemingen van de Noordkop
bekend. Van t wee dec ennia is bij beiden slechts 1 waarneming in het gebied gedaan. In het figuur is
het aantal soorten uit het bet reffende decennium rechts van de staven aangegeven.
In 1947 zijn er bijvoorbeeld in de Noordkop 14 soorten libellen waargenomen, maar met slechts 100
individuen. Deze waarnemingen zijn allemaal in de maand juli van dat jaar gedaan. In een ander
tijdvak zijn er veel individuen geteld, maar minder soorten dan in 1947. Het is daarom moeilijk om
een reëel beeld te krijgen van de libellenfauna uit die tijd. In 1947 zijn overigens de zes Sympetrum
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soorten, die nu ook bekend zijn uit het onderzoeksgebied, aangetroffen.
Verder heeft de Provincie Noord-Holland in de jaren 80 in verband met een groot onderzoek voor
de Mac rofauna-atlas van Noord-Holland 1993, veel watermonsters genomen. Deze meeste waarnemingen hiervan betreffen voornamelijk libellenlarven, met name van het Lantaarntje Ischnura
elegans. In tabel 6 is weergegeven welke soorten per tijdvak zijn waargenomen.

Aantal waargenomen libelle n per tijdvak v an 1925 t/m 2000
6275
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Figuur 9: Aantallen en aantal soorten per tijdvak van 1925 tot en met 2000

Tabel 6 Libellensoorten per tijdvak van 1925-2000
De cennium/tijdvak /jaar

Soor tnummers zie lege nda

1925-1934

1,2,6,7,20,25

1935-1944

4

1945-1954

5,6,7,8,11,13,16,17,19 t/m 25

1955-1964

2,6,7,20,25

1965-1974

7

1975-1984

1,2,5,7,10,17,19,24

1985-1994

1,2,5,7,8,12,13,17,21,22

1995-1998

1 t/m 7,9,11,16,17,19, 20, 21, 22, 24, 25

1999

1,2,3,4,6,7,9,10,11,14,16,17, 19 t/m 26

2000

1 t/m 27, uitgezonderd 8,12, 13 en 14
Totaal 27 s oor ten
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Legenda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Lestes viridis
Lestes sponsa
Lestes barbarus
Coenagrion puella
Coenagrion pulchellum
Enallagma cyathigerum
Ischnura elegans
Erythromma najas
Erythromma viridulum
Pyrrhosoma nymphula
Aeshna mixta
Aeshna cyanea
Aeshna grandis
Aeshna isosceles
Brachytron pratense
Anax imperator
Libellula quadrimaculata
Libellula depressa
Orthetrum cancellatum
Sympetrum danae
Sympetrum sanguineum
Sympetrum flaveolum
Sympetrum fonscolombii
Sympetrum vulgatum
Sympetrum striolatum
Leucorrhinia rubicunda
Leucorrhinia pectoralis

Houtpantserjuffer
Gew one pantserjuffer
Zwervende pantserjuffer
Azuurwaterjuffer
Variabele waterjuffer
Watersnuffel
Lantaarntje
Grote roodoogjuffer
Kleine roodoogjuffer
Vuurjuffer
Paardenbijter
Blauw e glazenmaker
Bruine glazenmaker
Vroege glazenmaker
Glassnijder
Grote keizerlibel
Viervlek
Platbuik
Gew one oeverlibel
Zwarte heidelibel
Bloedrode heidelibel
Geelvlekheidelibel
Zwervende heidelibel
Steenrode heidelibel
Bruinrode heidelibel
Noordse witsnuitlibel
Gevlekte w itsnuitlibel

5.4. Soortbe spreking

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van verspreidingskaartjes en korte bespreking per soort, een
beeld gegeven van de verspreiding van de libellensoorten die in de afgelopen 75 jaar in het gebied zijn waargenomen. Er zijn in het gebied een groot aantal ’witte plekken’ aanwezig. Hier zijn
niet of nauwelijks libellenwaarnemingen gedaan. De meeste waarnemingen zijn afkomstig uit de
duinen en verder uit het stedelijk gebied.
De ‘witte plekken‘ zijn veelal bloembollengebieden, waarbij de sloten bijna ecologisch dood zijn.
Deze plekken zijn dan ook niet stimulerend om naar libellen te gaan kijken, zeker niet als een algemene en sterke soort als het Lantaarntje Ischnura elegans er zelfs niet blijkt voor te komen. Als
de uit breiding van het bollenareaal in de toekomst zal blijven plaats vinden, zal het contrast wat
betreft leefgebieden voor libellen in deze regio steeds sterker worden. Hierdoor z ullen soorten die
meer in laagveenachtige gebieden voorkomen sterk in aantal afnemen.
In de verspreidingskaartjes is een onderscheid gemaakt in een viertal tijdsperioden, om de verspreiding van de libellensoorten over de jaren enigszins zichtbaar te mak en.

Verklaring punten in de vers preidingskaarten
< 1950
1950 tot en met 1999
1999 & 2000
2000
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Verspreidingsgegevens van libellen in de Noordkop van 1925—2000

Houtpantserjuffer Lestes viridis
De Houtpants erjuffer kom t zowel in het s tedelijk gebied voor
als in de duinen.
Net als verleden jaar is de Houtpants erjuffer niet aangetroffen in de Grafelijkheids duinen. Verm oedelijk door het ontbreken van bomen en s truiken bij water in dit gebied. Deze s oort
is voor de voortplanting hiervan afhankelijk. De mees te
waarnem ingen zijn eind augus tus gedaan. De populatie lijkt
de afgelopen twee jaar s tabiel. Er zijn geen waarnem ingen
bekend van voor 1977.
1999: 27 exem plaren in 6 km hokken
2000: 24 exem plaren in 6 km hokken

Gewone pantserjuffer Lestes sponsa
De gewone pants erjuffer is te vinden in poelen m et een goed
ontwikkelde oevervegetatie. Vroeger werd deze s oort ook
wel vijverjuffer genoemd. De soort wordt hier echter alleen in
de duinen en duinzoom gevonden. Net als verleden jaar waren de hoogs te aantallen van deze s oort te vinden in de Grafelijkheidsduinen. Vooral in de relatief kleine poelen in de
duinen is de s oort m ees tal dom inant aanwezig. In augus tus
werden de m ees te exem plaren geteld. De s oort was in lagere aantallen aanwezig dan vorig jaar. Laats te waarneming
van een Gewone pants erjuffer was een m annetje op 7 oktober in de Grafelijkheidsduinen.
1999: 1455 exem plaren in 6 km hokken
2000: 971 exem plaren in 8 km hokken

Zwervende pantserjuffer Lestes barbarus
De Zwervende pantserjuffer wordt in de Noordkop alleen in
de duinen aangetroffen. Voor 1950 werd deze soort ook al
waargenomen in de Noordkop. Net als in 1999 worden de
hoogs te aantallen in de Grafelijkheids duinen gevonden. Deze duinen blijken voor de Zwervende pants erjuffer een goed
biotoop te zijn. Vooral de poelen m et relatief klein oppervlak
vorm en een goed habitat. Hier is de soort sam en m et Lestes
sponsa dom inant aanwezig. De populatie wordt verm oedelijk
ook aangevuld m et zwervers , m aar er is ook veel voortplanting waargenom en in de vorm van vers e imago’s . In totaal
zijn er 477 exem plaren in 5 km hokken geteld. Van dit aantal
werd 98% in de Grafelijkheids duinen waargenom en.
1999: 760 exem plaren in 6 km hokken.
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Verspreidingsgegevens van libellen in de Noordkop van 1925—2000

Azuurwaterjuffer Coenagrion puella
De Azuurwaterjuffer werd alleen in de duinen aangetroffen.
In totaal werden 19 exemplaren in 7 km hokken waargenom en. De soort werd m eer gezien dan verleden jaar, hoewel
het per vindplaats om lage aantallen ging. In de Grafelijkheidsduinen en het Zwanenwater bevinden zich kleine
(voortplantende?) populaties . In de Grafelijkheidsduinen ondervindt de soort mogelijk concurrentie van de Waters nuffel
die daar goed vertegenwoordigd is (Wass cher 1999). In het
Zwanenwater ontbreekt de Watersnuffel. Paringswielen zijn
niet waargenom en. Begin juni werden de m ees te individuen
aangetroffen. De soort heeft een voorkeur voor kleine poelen m et rijke oeverbegroeiing en drijvende waterplanten. In
1999 zijn 3 exemplaren in het Zwanenwater waargenom en.

Variabele waterjuffer Coenagrion pulc hellum
Rond 1950 werd deze juffer ook reeds in Den Helder waargenomen. Deze waterjuffer (laagveens oort) bleek dit jaar
lokaal algem een in Mariëndal in Den Helder. Mariëndal is
weliswaar geen laagveengebied, maar voldoet kennelijk aan
de eis en van deze waterjuffer. De s oort was iets eerder aanwezig dan de Azuurwaterjuffer (hoogs te aantallen half mei).
Net als de Azuurwaterjuffer was de soort in het Zwanenwater
het m ees t aanwezig. In dit jaar zijn er 31 exem plaren geteld,
verdeeld over 6 km hokken. Of deze s oort zich in deze regio
voortplant is niet duidelijk.

Watersnuffel Enallagma cyathigerum
Deze s oort wordt alleen in de duinen aangetroffen. De Waters nuffel ontbreekt de laats te twee jaar echter in het Zwanenwater, waars chijnlijk door het ontbreken van voldoende
ges chikte open grote wateren. In de Grafelijkheids duinen is
in de Harmplas een populatie aanwezig. Vanuit deze plas
zwerven verm oedelijk exem plaren uit naar de directe om geving, waaronder het Refugium en de PWN - en Donkere duinen, waar dit jaar enkele exemplaren werden aangetroffen.
De Watersnuffel was beter vertegenwoordigd dan vorig jaar.
1999: 84 exem plaren in 2 km hokken
2000: 339 exem plaren in 2 km hokken
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Verspreidingsgegevens van libellen in de Noordkop van 1925—2000

Lantaarntje Ischnura elegans
Landelijk gezien is het Lantaarntje de mees t verbreide en
m ees t algemene libellens oort. Den Helder en om geving
vorm t hierop geen uitzondering. In alle onderzochte gebieden was deze juffer nummer 1 wat betreft aantallen. In de
Doggers plaats zijn per m 2 de hoogs te aantallen Lantaarntjes
gevonden, namelijk meer dan 200 exemplaren binnen een
s trook van 5 x 50 m eter. Veel waarnem ingen uit het poldergebied (m ees t larven) zijn afkoms tig van een groot onderzoek van de Provincie Noord-Holland in de jaren 80.

1999: 3042 exemplaren in 24 km hokken
2000: 3297 exemplaren in 17 km hokken

Grote roodoogjuffer Eryt hromma najas
Er zijn uit 1947 slechts twee waarnemingen bekend van een
m annetje Grote roodoogjuffer bij Huis duinen en een m annetje bij de (gegraven) vijver in de Donkere duinen (Wass cher,
1999).
In 1987 en 1988 zijn enkele larven gevangen bij Callants oog
en Schagen (Provincie Noord-Holland). Daarna zijn geen
waarnem ingen van de Grote roodoogjuffer in het gebied bekend.

Kleine roodoog juffer Erythromma viridilum
Voorheen was deze soort niet bekend van de kop van NoordHolland. De Kleine roodoogjuffer heeft net als de Grote keizerlibel
in de loop van de jaren haar areaal naar het noorden toe uitgebreid.
In Den Helder is dit jaar een kleine populatie waargenomen in
stadspark Quelderduin en ook bij een grote vijver in St. M aartens
Zee. Andere plaatsen in Den Helder waar de soort voorkomt zijn
de Doggersplaats en M ariëndal.
1999: 80 exem plaren in 3 km hokken
2000: 91 exem plaren in 4 km hokken.
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Verspreidingsgegevens van libellen in de Noordkop van 1925—2000

Lantaarntje Ischnura elegans
Landelijk gezien is het Lantaarntje de mees t verbreide en
m ees t algemene libellens oort. Den Helder en om geving
vorm t hierop geen uitzondering. In alle onderzochte gebieden was deze juffer nummer 1 wat betreft aantallen. In de
Doggers plaats zijn per m 2 de hoogs te aantallen Lantaarntjes
gevonden, namelijk meer dan 200 exemplaren binnen een
s trook van 5 x 50 m eter. Veel waarnem ingen uit het poldergebied (m ees t larven) zijn afkoms tig van een groot onderzoek van de Provincie Noord-Holland in de jaren 80.

1999: 3042 exemplaren in 24 km hokken
2000: 3297 exemplaren in 17 km hokken

Grote roodoogjuffer Eryt hromma najas
Er zijn uit 1947 slechts twee waarnemingen bekend van een
m annetje Grote roodoogjuffer bij Huis duinen en een m annetje bij de (gegraven) vijver in de Donkere duinen (Wass cher,
1999).
In 1987 en 1988 zijn enkele larven gevangen bij Callants oog
en Schagen (Provincie Noord-Holland). Daarna zijn geen
waarnem ingen van de Grote roodoogjuffer in het gebied bekend.

Kleine roodoog juffer Erythromma viridilum
Voorheen was deze soort niet bekend van de kop van NoordHolland. De Kleine roodoogjuffer heeft net als de Grote keizerlibel
in de loop van de jaren haar areaal naar het noorden toe uitgebreid.
In Den Helder is dit jaar een kleine populatie waargenomen in
stadspark Quelderduin en ook bij een grote vijver in St. M aartens
Zee. Andere plaatsen in Den Helder waar de soort voorkomt zijn
de Doggersplaats en M ariëndal.
1999: 80 exem plaren in 3 km hokken
2000: 91 exem plaren in 4 km hokken.

Libellen in de duine n v an de Noordkop 2000
KNNV Den Helder e.o.

22

René Mange r

Verspreidingsgegevens van libellen in de Noordkop van 1925—2000

Bruine glazenmaker Aeshna grandis
De waarnem ingen uit 1947 van de Bruine glazenmaker zijn
afkoms tig uit de duinen. Deze Glazenm aker is een soort van
venen en vennen. De waarnem ing uit Schagen betreft een
exem plaar uit 1984. In 1988 zijn op Texel twee exem plaren
waargenomen. Daarna is de s oort daar niet meer waargenom en. In de omgeving van Haarlem is in 1997 en in 1999 één
zekere waarneming gedaan. Verder nog enkele niet zekere
waarnem ingen uit die regio (Van Vel zen, 1999).
Duidelijk is in ieder geval dat de s oort rond 1950 vaker in de
duinen van de Noordkop werd aangetroffen dan daarna.
Verm oedelijk is verdroging en afnam e van de waterkwaliteit
de oorzaak voor het verdwijnen van deze s oort uit de duinen.
1947: > 5 individuen in 4 km -hokken

Vroege glazenmaker Aeshna isosceles
In het werkgebied is s lechts 1 waarnem ing bekend van deze
glazenm aker (Rode lijs t soort). Dit was in het Zwanenwater
op 2 mei 1999. Het betrof een net uitgekropen exemplaar.
In 1999 en 2000 is in de Ams terdams e Waterleiding Duinen
voortplanting van de Vroege glazenm aker d.m .v. larvenhuidjes aangetoond (NVL nieuwsbrief nr 4 2000, Thijs van Trigt).
De Vroege glazenm aker is verm oedelijk altijd zeldzaam gewees t in de Kus ts trook (Dijks tra et al, 1999 Brachytron)

Glassnijder Brachytron pratense

Een mannelijk exemplaar van de Glassnijder werd op
12 mei 2000 gesignaleerd, laag vliegend over het wateroppervlak in een poel van het Zwanenwater. Dit zal
een zwerver geweest zijn. Deze Rode lijstsoort
(kwetsbaar) is nog niet eerder waargenomen in de
Noordkop. Tevens werd een waarneming gedaan in de
PWN duinen van Den Helder en een niet zekere waarneming in de stad. Op Texel is de Glassnijder voor het
laatst geregistreerd in 1992.

Libellen in de duine n v an de Noordkop 2000
KNNV Den Helder e.o.

23

René Mange r

Verspreidingsgegevens van libellen in de Noordkop van 1925—2000

Grote keizerlibel Anax imperat or
De groots te libel in dit noordelijk deel van Nederland is wat
betreft de aantallen te vergelijken m et 1999. Deze s oort
wordt in deze regio alleen in natuurgebieden aangetroffen.
Op de m onitoringroutes werden ongeveer dezelfde aantallen
waargenomen als vorig jaar. Dit jaar is er ook een exem plaar
in Mariëndal waargenom en. De populatie lijkt s tabiel. Voortplanting is gecons tateerd in de Grafelijkheids duinen.
Wat opviel is dat laat in augus tus nog exuviae werden gevonden. Dit zou te m aken kunnen hebben m et de relatief
koude zomer.
In 1999: 21 exemplaren in 4 km hokken
In 2000: 23 exemplaren in 4 km hokken

Viervlek Libellula quadrimaculata
In 1999 heb ik in het voorjaar in de Grafelijkheids duinen niet
geteld, waardoor het aantal Viervlekken over de beide jaren
een enigs zins vertekend beeld oplevert. Dit jaar was de Viervlek vooral in m ei in grote aantallen te zien. Vooral veel vers
uitgekomen Viervlekken (enkele honderden) zijn in de Grafelijkheidsduinen waargenom en. Ook in het s tedelijk gebied
werden meer Viervlekken waargenomen dan verleden jaar,
m aar geen voortplanting .
1999: 49 exem plaren in 9 km hokken
2000: 273 exem plaren in 10 km hokken

Platbuik Libellula depressa
In de Grafelijkheidsduinen werd op 9 juni bij twee poelen elk
een m annetje Platbuik waargenom en. Dit is de mees t noordelijke vonds t van deze s oort in Noord-Holland. De Platbuik
is (nog) niet waargenomen op Texel, m aar is bijvoorbeeld
wel bekend van de Duitse waddeneilanden (Ewers , 1999).
De Platbuik is een pionierss oort en kan bijvoorbeeld snel bij
nieuw aangelegde poelen vers chijnen. Negen dagen later
trof ik op ongeveer dezelfde plaats ook weer twee mannetjes
van de s oort aan (verm oedelijk dezelfde individuen).
Een enkele eerdere waarneming in de Noordkop van een
m annetje Platbuik dateert uit 1996 te Schagen.
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Verspreidingsgegevens van libellen in de Noordkop van 1925—2000

Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum
De Gewone oeverlibel is in Den Helder dit jaar op nu ook in
het Refugium /Doggers plaats waargenom en. Verder zijn er
veel exem plaren in Mariëndal gezien. Hier zijn ook larven
van de s oort gevonden. De Gewone oeverlibel ontbreekt de
afgelopen jaren in het Zwanenwater. In dit gebied ontbreken grotere wateren m et kale oevers . Miss chien dat nu voor
de soort in het ges choonde noordoos telijke deel van het gebied kans en zijn gecreëerd.
1999: 33 exem plaren in 4 km hokken
2000: 77 exem plaren in 6 km hokken

Zwarte heidelibel Sympetrum danae
In 1925 werd deze s oort reeds aangetroffen in Callants oog.
Dit jaar bleven, door het uitblijven van oos telijke en zuidelijke
wind in de zom er, de aantallen van de Zwarte heidelibel achter bij 1999. Er is voortplanting van enkele individuen in het
gebied vas tges teld. Pas begin oktober trof ik in de Grafelijkheidsduinen zwervende individuen aan. Het is moeilijk om
deze s oort als een voortplantende s oort voor deze regio te
betitelen. Wanneer er geen invas ies zijn, zal de s oort ook
verm oedelijk weer verdwijnen.
1999: 51 exem plaren in 8 km hokken
2000: 17 exem plaren in 4 km hokken

Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum
De koms t van de Bloedrode heidelibel bleef dit jaar in Den
Helder in het geheel uit. Voorals nog lijkt deze s oort in de
Noordkop een zwerver te zijn. Er zijn nog geen vers e uitges lopen exem plaren van deze s oort waargenomen. Bewijs
van voortplanting aan de hand van larvenhuidjes zal m oeilijk
zijn, gezien de m eerdere Sym petrum -s oorten en aantallen in
de regio.
Pas eind augus tus werden s lechts 2 exem plaren in het Zwanenwater aangetroffen .
1999: 57 exem plaren in 8 km hokken
2000: 2 exemplaren in 2 km hokken
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Verspreidingsgegevens van libellen in de Noordkop van 1925—2000

Geelvlekheidelibel Sympetrum flaveolum
Doordat er in de zom er weinig oos tenwind was bleef de
koms t van de Geelvlekheidelibel uit. Dit jaar waren er vrijwel
geen waarnem ingen uit het s tedelijk gebied. Wel zijn vers
uitges lopen exem plaren waargenomen in de onderzochte
duingebieden. Wat betreft de voortplanting geldt m in of
m eer hetzelfde verhaal als de Zwarte heidelibel.
1999: 161 exem plaren in 10 km hokken
2000: 23 exem plaren in 4 km hokken

Zwervende heidelibel Sympetrum fonscolombii
De Grafelijkheids duinen is voor deze regio de laats te twee
jaar de vindplaats van de Zwervende heidelibel. Alleen bij de
twee groots te plass en van het gebied worden exem plaren
waargenomen. Onduidelijk is of de soort zich hier voortplant.
Wel is verleden jaar een paringswiel waargenom en. Er zijn
echter nog geen juveniele exem plaren of exuviae waargenom en. In 1996 is in het Zwanenwater een m annetje van deze
s oort waargenomen op het Eers te water.
Het betrof hier een zwerver.
1999: 5 exem plaren in 3 km hokken
2000: 10 exemplaren in 2 km hokken

Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum
Evenals de Bruinrode heidelibel, waaraan deze libel s terk
verwant is , was deze soort in grotere aantallen aanwezig dan
vorig jaar. Verleden jaar was verm oedelijk een goed voortplantings jaar voor deze s oort. In principe kon de s oort overal
waargenomen worden.
1999: 25 exem plaren in 8 km hokken
2000: 128 exemplaren in 13 km hokken
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Verspreidingsgegevens van libellen in de Noordkop van 1925—2000

Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum
Dit jaar was de Bruinrode libel net als de Steenrode heidelibel in behoorlijk grote aantallen vertegenwoordigd. Ook in
tuinvijvers is voortplanting gecons tateerd.
Eind juli konden o.a. zeer veel vers uitgeslopen exemplaren
in de Grafelijkheids duinen worden waargenom en. In de zom er kon deze heidelibel overal in het gebied worden waargenom en.
1999: 107 exem plaren in 15 km hokken
2000: 257 exem plaren in 13 km hokken

Noordse witsnuitlibel Leucorrhinia rubicunda
Vorig jaar werd s lechts één exemplaar in het Zwanenwater
waargenomen.
Dit jaar was echter voor de Noords e witsnuitlibel een goed
jaar, want in het s eizoen werden in het werkgebied in totaal
41 exem plaren waargenom en. Dit jaar was er sprake van
een invas ie van deze s oort. In het Zwanenwater werden de
m ees te exem plaren aangetroffen. Op 28 april heb ik in de
Grafelijkheidsduinen vermoedelijk een vers uitgekom en
exem plaar zien vliegen. Voortplanting is nog niet aangetoond.
1999: 1 e xem plaar (Zwanenwater)
2000: 41 exem plaren in 6 km hokken

Gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis
Nooit eerder is deze Rode Lijs t soort in de Noordkop waargenomen. In heel Nederland werd deze soort dit jaar op veel
‘nieuwe’ locaties waargenom en. In de Noordkop werd de
Gevlekte wits nuitlibel in de duinen aangetroffen. Zowel in het
Zwanenwater (3-6-’00) als in de Grafelijkheids duinen (9-6’00) werd één m annetje waargenomen. Het betrof hier zwervers .

Libellen in de duine n v an de Noordkop 2000
KNNV Den Helder e.o.

27

René Mange r

5.5. Libellenwaarnemingen t.b.v. de Atlas Natuurgebieden Den Helder

Een aantal gebieden in de gemeente Den helder is nog niet onderzocht. Dit komt omdat in
sommige gebieden geen waterpartijen aanwezig is. Deze gebieden zijn daardoor minder interessant om te invent ariseren. In feite worden in deze gebieden alleen zwervende individuen
waargenomen. Ook ontbrak gewoon de tijd om alles te inventariseren.
Hieronder is een kaart met de ligging van de verschillende gebieden. Enkele gebieden die
nog nader onderzoek verdienen zijn De Nollen, Fort Dirckz Admiraal, Waterpartij Huisduinerweg, Tuintjes en Huisduinerpolder.
In de volgende tabellen zijn de libellenwaarnemingen van 1999, 2000 en uit de Atlas Natuurgebieden Den helder per gebied weergegeven.

Figuur 10 Overzicht Natuurgebieden
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1A Grafelijkheidsd uinen
Paardenbijter
Grote keizerlibel
Azuurwaterjuffer
Variabele waterjuffer
Waters nuffel
Kleine roodoogjuffer
Lantaarntje
Zwervende pants erjuffer
Gewone pants erjuffer
Gevlekte wits nuitlibel
Noordse wits nuitlibel
Platbuik
Viervlek
Gewone oeverlibel
Zwarte heidelibel
Geelvlekheidelibel
Zwervende heidelibel
Bloedrode heidelibel
Bruinrode heidelibel
Bruin/Steenrode heideli
Steenrode heidelibel

AESH MIXT
AN AXIMPE
COENPUEL
COENPULC
ENALCYAT
ERYT VIRI
ISCHELEG
LESTBARB
LESTSPON
LEUCPECT
LEUCRUBI
LIBEDEPR
LIBELQUAD
ORTHCANC
SYMPD ANE
SYMPFL AV
SYMPF ONS
SYMPS ANG
SYMPSTRI
SYMPSTRI/VU
SYMP VULG

1999
26
14

82
3
649
707
1272

22
25
35
43
4
12
49
44
9

2000
23
14
6
2
197
0
1592
468
908
1
4
4
65
33
7
15
10
0
88
41
13

1B Pom pstation Duinw eg
Azuurwaterjuffer

COENPUEL

1

1C Fort Kijkduin
1D Duinterrein Hengstenpad
Paardenbijter
Grote Keizerlibel
Waters nuffel
Kleine roodoogjuffer
Lantaarntje
Gewone oeverlibel
Geelvlekheidelibel
Bloedrode heidelibel
Bruinrode heidelibel
Steenrode heidelibel

1999
AESH MIXT
AN AXIMPE
ENALCYAT
ERYT VIRI
ISCHELEG
ORTHCANC
SYMPFL AV
SYMPS ANG
SYMPSTRI
SYMP VULG

2000

Atlas

3
1
1
17
*
2
*
1
1
2

1E Donkere duinen
Waters nuffel
Lantaarntje
Viervlek
Bruinrode heidelibel

ENALCYAT
ISCHELEG
LIBEQUAD
SYMPSTRI

1F PW N terrein
Gewone oeverlibel
Waters nuffel
Viervlek
Paardenbijter
Glassnijder
Bruinrode heidelibel
Steenrode heidelibel

ORTHCANC
ENALCYAT
LIBEQUAD
AESH MIXT
BRACPRAT
SYMPSTRI
SYMP VULG

1G Zeew ering w est
Zwarte heidelibel
Bloedrode heidelibel

SYMPD ANA
SYMPS ANG
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1
13
18
6
1
2
8
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1H Duin gebied t ussen donkere duinen en Callantsoog
Bruinrode heidelibel

1999

SYMPSTRI

2000

Atlas

2

2A Doggersplaats (Refug ium )
Paardenbijter
Grote keizerlibel
Waters nuffel
Kleine roodoogjuffer
Lantaarntje
Gewone pants erjuffer
Viervlek
Gewone oeverlibel
Zwarte heidelibel
Geelvlekheidelibel
Bloedrode heidelibel
Bruinrode heidelibel
Bruin/Steenrode heidelibelgroep
Steenrode heidelibel

AESH MIXT
AN AXIMPE
ENALCYAT
ERYT VIRI
ISCHELEG
LESTSPON
LIBEQUAD
ORTHCANC
SYMPD ANE
SYMPFL AV
SYMPS ANG
SYMPSTRI
SYMPSTRI/VU
SYMP VULG

30
2
1
59
1753
3
4

2B Mariëndal
Paardenbijter
Grote Keizerlibel
Kleine roodoogjuffer
Variabele waterjuffer
Lantaarntje
Gewone pants erjuffer
Houtpantserjuffer
Noordse wits nuitlibel
Viervlek
Gewone oeverlibel
Zwarte heidelibel
Bruinrode heidelibel
Steenrode heidelibel

AESH MIXT
AN AXIMPE
ERYT VIRI
COENPULC
ISCHELEG
LESTSPON
LESTVIRI
LEUCRUBI
LIBEQUAD
ORTHCANC
SYMPD ANA
SYMPSTRI
SYMP VULG

1
11
90
2
1
4
2
24
2
5
2

2C Poldergebied het Koegras
Lantaarntje

ISCHELEG

31

AESH MIXT
ISCHELEG

1

3
49
14
7
8
2

15

16
3
2
64
1164
15
3
6

13
7
35

30
2
15
19
8
65

20

3A Huisdu inerpolder (w eilanden)
Paardenbijter
Lantaarntje

*

3B Kleiopslag
3C Tu intjes
Lantaarntje
Gewone pants erjuffer

ISCHELEG
LESTSPON

45

SYMPSTRI

1

1
*

3D Kw ekerij aan de Kerkhoflaan
3E Nardus Moortu in
Bruinrode heidelibel
3F W aterpartij Hu isduinerw eg
Lantaarntje
Viervlek

ISCHELEG
LIBEQUAD

25
1

4AA Lin ie ( Gem iniz iekenhuis)
Paardenbijter
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4AB Lin ie (Churchilpark)
Lantaarntje
Bruinrode heidelibel
Steenrode heidelibel
Paardenbijter

1999

2000

ISCHELEG
SYMPSTRI
SYMP VULG
AESH MIXT

Atlas

1
1
3
3

4AC Lin ie (Open bare w erken)
Paardenbijter
Lantaarntje

AESH MIXT
ISCHELEG

*
32

4B Fort Erfprins
4C Fort Dirckz Adm iraal
Lantaarntje
Gewone pants erjuffer
Gewone oeverlibel
Bruinrode heidelibel

ISCHELEG
LESTSPON
ORTHCANC
SYMPSTRI

16

9

1
1

4

ISCHELEG
LIBEQUAD

46
1

*

5A De No llen
Lantaarntje
Viervlek
5B De Garst
5C Duitse Flak stelling Blauw e Keet
6A Zeedijk No ordzee,Marsdiep
6B Harssens Schiereiland
6C Dijk lan gs nieuw e haventerrein
Paardenbijter

1

6D De Sch orren Balgzan d
6E Balgzand poldertje
6F Bosjes lan gs Balgzandkanaal
7A Quelderduin
Paardenbijter
Kleine roodoogjuffer
Lantaarntje
Houtpantserjuffer
Steenrode heidelibel

AESH MIXT
ERYT VIRI
ISCHELEG
LESTVIRI
SYMP VULG

1

ISCHELEG
AESH MIXT
SYMPSTRI

4
1
10

AESH MIXT
ISCHELEG
SYMPFL AV
SYMPSTRI
SYMP VULG

26
4
1

70

12
3
30
2
1

7B Noorderhaven
Lantaarntje
Paardenbijter
Bruinrode heidelibel
7C Groene Slenk
Paardenbijter
Lantaarntje
Geelvlekheidelibel
Bruinrode heidelibel
Steenrode heidelibel
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5.6. Conclusie s verspreidingsonderzoek en monitoring

Na twee jaar inventarisatie is een goed beeld ontstaan van de soorten die zich in dit gebied als vaste
bewoners handhaven. De Noordk op komt klimat ologische overeen met de Waddeneilanden. Of de
libellenfauna deze overeenkomst ook heeft, is misschien een aardig onderwerp voor nader onderzoek
De invloed van het weer
In vergelijking met het jaar 1999 bereikte vooral in het voorjaar van 2000 veel zwervende libellensoorten onze regio. De afgelopen twee jaar is gebleken dat de weersomstandigheden een grote invloed hebben op de samenstelling van de libellenfauna in deze regio. Iets minder dan de helft van
het totaal aantal libellensoorten plant zich hier niet voort.Verschillende libellensoorten bereiken de
duinen in deze regio, omdat libellen uit het oosten en het zuiden uitzwermen. De Noordzee vormt
voor de dieren een barrière, zodat een opstuwing van libellen ontstaat. Zo zal elk jaar een wisselend
aantal libellensoorten worden aangetroffen, omdat de luchtstromingen per seizoen en ook per jaar
verschillen. Het belang om de libellenfauna in een gebied jaren achtereen te onderzoeken is hiermee
aangegeven. In tabel 8 op de volgende pagina is weergegeven welk e libellensoorten in 1999 en
2000 in het gehele gebied zijn waargenomen en welke status deze soort en hebben.
De duinen in deze regio zijn smal in vergelijking met de zuidelijker gelegen duinen. Hierdoor is het
aantal verschillende biotopen in de duinen kleiner. Vermoedelijk is dit de oorzaak dat in vergelijking
met zuidelijker gelegen duingebieden er minder soorten libellen zich in deze duinen huis vesten. In
bijvoorbeeld de Amsterdamse waterleidingduinen (AWD) zijn de afgelopen vijf jaar 33 libellensoorten
waargenomen. In deze regio 23 soorten.
Uit het verspreidingsonderzoek in Den Helder en omstreken is tot nu toe gebleken dat de Vuurjuffer
Pyrrhosoma nymphula de enige soort is die hier niet in de duinen wordt aangetroffen.
Historie
Een vergelijking maken met de gegevens uit het verleden is niet goed mogelijk. Onderz oekers bezochten deze regio incident eel, zodat bepaalde seizoensoorten niet werden waargenomen. Tevens
is het aantal waargenomen individuen uit die tijd erg laag en valt uit de gegevens niet op te maken of
men alleen de zeldzame libellensoorten inventaris eerde.
Wel is uit de historische gegevens gebleken dat een tweetal soorten in deze regio is verdwenen. Dit
zijn de Bruine glazenmaker Aeshna grandis en de Grote Roodoogjuffer Erythromma najas. In de jaren 50 werden deze soorten hier aangetroffen.
Toek omst
De uitbreiding van bloembollengrond in deze regio vormt een bedreiging voor de libellenfauna. E r
blijken in dit soort gebieden vrijwel geen libellen voor te komen. Door het gebruik van bestrijdings middelen wordt de waterk waliteit aangetast en in combinatie met het ontbreken van oevervegetatie is
voor libellen hier geen plaats.
De duingebieden Grafelijkheidsduinen en Zwanenwater zijn in deze regio de meest libellenrijke gebieden. De ontwikkelingen die spelen wat betreft het beheer van de waterhuishouding in deze twee
gebieden plaats vinden zijn positief voor de libellenfauna.
Ook zijn in het Zwanenwater in 1999 de meeste kleine poelen geschoond en in 2000 zijn nieuwe waterpartijen ontstaan door de afgraving van een loodverontreiniging in het noordoostelijk deel van het
gebied. Dit zal op termijn onget wijfeld gunstig zijn voor de vestiging van libellen.
De Grafelijkheidsduinen is een belangrijk voortplantingsgebied voor een paar specifieke libellensoorten zoals de Zwervende pantserjuffer Lestes barbarus, Watersnuffel Enallagma cyathigerum, Grot e
keizerlibel Anax imperator en de Zwervende heidelibel Sympetrum fonscolombii .
Het Lantaarntje Ischnura elegans is in de Doggersplaats (Refugium) met zeer hoge aantallen per m2
aanwezig, wat er op duidt dat het water helder is en van goede kwaliteit. Watermeting heeft in 2000
echter uitgewez en dat het wat er erg voedselrijk is. Hoewel schoon (redelijk voedselarm) drangwater
uit de Grafelijkheidsduinen naar het gebied wordt aangevoerd heeft dit op de lange termijn toch weinig invloed op de kwaliteit van het water. Er is in het gebied nog verontreinigde (voedselrijk e) grond
aanwezig en wordt er (weinig) riolerings water geloosd op het oppervlaktewater. Om de libellendiversiteit in dit gebied te verhogen zullen, wat bet reft kwaliteit van de vervuilde grond en de waterhuis houding maatregelen genomen moeten worden.
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Tabel 8 : Overzicht van het totaal aan individuen, status en eventuele bijzonderheden per soort in 1999 en 2000
(monitor ingsonde rzoek e n verspre idingsonder zoek in het gehe le w erkgebie d )
nr

soor t

1999

2000

1

Lestes barbarus

760

480

vp

2

Lestes sponsa

1455

993

vp

3

Lestes viridis

27

25

vp

4

Coenagrion puella

3

19

zw

I

5

Coenagrion pulchellum

31

zw

NW

6

Enallagma cyathigerum

84

240

vp

7

Ischnura elegans

3043

3360

vp

8

Erythromma viridulum

80

91

vp

9

Pyrrhosoma nymphula

1

12

zw

10

Aeshna mixta

249

185

vp

11

Aeshna cyanea

1

zw

I

12

Aeshna isosceles

1

vp?

RL3, A

13

Brachytron pratense

3

zw

RL3, A, I

14

Anax imperator

21

23

vp

15

Libellula quadrimaculata

49

276

vp

16

Libellula depressa

4

zw

17

Orthetrum cancellatum

33

75

vp

18

Sympetrum danae

55

17

vp

19

Sympetrum sanguineum

57

2

zw

20

Sympetrum flaveolum

161

23

mv

21

Sympetrum fonscolombii

5

10

zw

22

Sympetrum vulgatum

25

163

vp

23

Sympetrum striolatum

107

270

vp

24

Leucorrhinia rubicunda

1

46

zw

NW, A

25

Leucorrhinia pectoralis

2

zw

RL2, NW, A

Totaal

6220

6350

status

13 vp

Opmerk inge n

NW

1 RL2, 2 RL3, 4 NW, 4 A, 3 I

1mv
11 zw

Legenda

( naar tabel waarnemi ngenov erzicht v an KNNV-Libellen werkgroe p Zuid-Kennemer land)

Status :
vp = voortplanting, waarnem ing van een larve, een larvenhuidje, jonge individuen bij een water of volwass en
juffers in voldoende aantallen.
m v= m ogelijke voortplanting, waarnem ing van jonge individuen elders of volwassen echte libellen in voldoende aantallen.
zw= zwerver, geen aanwijzingen voor voortplanting
Bijzonderheden:
RL2 = soort van categorie 2 (bedreigd) van de Rode Lijs t (Bos & Wass cher, 1998)
RL3 = soort van categorie 3 (kwets baar) van de Rode Lijs t (Bos & Wass cher, 1998)
NW = Nederlands e populatie is van noordwes teuropees belang (Wass cher, 1997)
A
= aandachtss oort van het Meetnet Libellen (Ketelaar & Plate, 1999)
I
= internationaal belangrijke s oort (Bal e.a., 1995)
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