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waege gtazennaket tn het

Het afgelopen jaar was een zeet bijzonder
libellenjaar. De extreme warme zomer
bracht veel zuidelijke sooften in Nederland
De droogte zorgde er echter ook voor dat
enkele sooften veel mínder werden
waargenomen. Dit artikel geeft een kafte
impressie van de eerste indrukken.

Her voorjaaÍ begon hoopgevend
nlel veel zwervende libellensoor-
ren. Landelijk gezien konden zelfs
twce nieuwe libellensooÍen in de
boeken \,ÍoÍden bijgeschreven. Dil
waÍen de salïèlwaterjulïer (Co?nd-
grld, r.rlrrl/Ín) en de purper libel
(Trhh tis annulaÍa). Ook in
Noord-Holland was op het gebied
van libellen het nodige te beleven.
In de oÍngeving van Castricum en
de Ànsterdamse Waterleidingdui-
nen begon het seizoen in maaÍ al

Zwervende heidelíbel
De zwervende heidelibel
(S\ntp( 1!nt Jons(:otonlbii) is overal
in Nederland le zien geweest. van
Maasrrichr tor Rotrumerplaat.
Meestal werd deze heidelibel in
hogere aantallen waargenonren dan
in vorise jaren. Opmerkelijk wrs
dat de soort in Nededand al zeer
vrceg aanwezig was. namelijk oP
2l aplil ir Leiden. Normaal wor
den de eersten pês vanafhalf mei
waaÍgenomen. In de G|afelijkheids

bijzondere sitnàtie. Ook werd de
soort in de omgeving vàn Alkmaar
en afen toe nr de dunren bii
Bergen gezieD.
ln het noorden van Noord Holland
was het Zwanenwatef to1 vooÍ koÍt
de neesr noordelijke vindplaats iD

de pÍolincie. Vanaf 1999 werd de
soofl nrer waarsenomen.
Vooíplanting is toen ook vastge
steld. Daar is ditjaar verande ng
in gekomen. In mei werden in het
nàtuuronrwikkelingsgebied
MaÍiëndal in Den Helder tijdeDs
een inventarisatie acht vroege gla-
zenmakeN wrrgenonen. In juli
we|d de soort hie. nog sLeeds waar'
genomen. De vroege ghzetunaker
is nieuw voof dit gebied. Bij ee,de-
re Iibelleninventarisaties nr 1999-
200i is de vroege gluenmàker er
niet waargcDomen. De uirbÍeiding
Drar het noorden kreeg ditjaar een
mooi vervolg toen drie vroege glr
zenmakers bij De Koos op Texel
werden gevonden. Nooit eerder
werd op een waddeneiland de vroe-
ge glazenmàkeÍ waargenomen.

Zw e rv e n d e p antse rj u ffe r
en maanwaterjuffel
Niet àllc libellensoorten hadden dit
jaar eeD topjra. Zo waren de zwef'
vende pantserjuffer (a.r/"r

In de duinen bíj Castrícum was de vroege
glazenmaker de meest algemene glazenmaker

vroeg met de bÍuine winreÍiuÍlèr duinen bij Den Helder werd de
Dezejull€r werd op meeÍ plaatsen sooí in hogeÍe aantallen waargeno-
waàrgenonen dan andere jaÍen. De m€n dan in and€Íe iaren.
rens(rc sírsiutltí (tunrr
Trdririufi. ioornr rAe Noo"o Vroege gtazenmAker
Hollandse duinen toegeDomeD. Er In heel Nederland werd eeD toena
zijD ook nieuwe vnrdplàatsen ont me en exp.tDsie van de vroege gla-
dekt. Bijvoorbeeld nr nrLuuront zenmàker {, "sn,a 

àos.c1.s) vast-
wiklelingsproject Het Nieuwe LaDd gesteld. In Noord Houand w.ts er
tussen Beryen en Egmord aan Zee spuke vaD een duidelijke opnrrrs.
zijn veel exemplarcn van deze In KenDemerland is door veNclril
sooÍ aangetroffen. Ook elders in lende waarnenrers een toen.rne van
het Noord HolhDds duinrcsewad de sooÍ geconstrtecrd. In de omge-
wcrd de soort veel waaÍg€nomen. ving van Wormer werd de soolt
Dat dcze soort dil jaar exlÍa op ook voor het eerst aangetroffen. In
dliir was, bleek uit enkele vondsten de duinen bij Castricum was de
op Terschelling. DezejulÍèr was op vroege glazenmaker de meest alge
fiet eihDd nog niel eeÍdeÍ gezienl mene glazenmakeÍ. Dit was een
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,drbdlrr) en de m.rànwaterjuffer
(Co?nastion Iunt!kuul) it1 t\i.le
lijk lagcrc àanrrllen veftegenwoor
digd. De zwcrvende panlserjufièÍ is
in Nederlànd een invasiegast vanriL
het MiddellaDdse zeegebied. Na de
invasie in 1994 heeft de sooÍt zich
in Nederllnd kunnen handhaven.
Koude zomers hebben een nadelig
e1Íèct op het vooÍplaDtÍrgssucces
van deze soorl. De dantrlleD kun-
nen dan ook van jaar torjaar srerk
rcrschillen. ln de Noord-Hollandse
duineD gedijt de zwervende paDt
se{uffel zeer soed. hr 2003 werd
de sooÍ later in het seizocD waar
geDo,nen en in lagere àantrlleD d
voorgaaDde jrren. De in Noord
Holland zeldz.txm voorkomende
maanwaterjuÍlèr is de laatste jaren
niet meer aangetroffen. ID 1999 en
2000 werd de soorr Dog in de
omgeving vlrn Bcrgen gevonden. in
1998 is de soort op Texel waarge-
nomen, daama nrel mecr.
Het vooÍplantingssucces vu de
maanwàre{uffer is sterk aftranke-
lijk van de zuurgrad van het
water De larven zijn slecht bestand
tegen vispÍedatie. ID veruurd
water konen geeD visseD voor Het
onlbreken vlrn geschikt water in
Nood-Holland is vennocdeltk de
oo.zaak vaD de aÍirame van deze
slecht kolonisercnde libellensoort.

NecJe andse Vereniging

De go!êvêis zin sameng€sted aan de
han.r van e ma nêuwsbeÍchl€n iLN). mof
de inS-ê beiclrtoeving en ê SÉn wáàíiem n

lef V€rdÊÍ dank aan Jan Beukoma Kààs
Keg en HáÍm N esen voor lrun ÍonÉt€
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ZweNende hei.lelibel nahnere in de Gtulelijkheidsduinen

M aa nw aI e ti uÍler n ê n n et te.


