L i b e l l e n in B e r h e i d e e n de
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K.-D. B. Dijkstra
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—

Samenvatting

Gedurende de jaren 1995, 1996 en 1997 werden in het duingebied tussen
Noordwijk aan Zee en de Wassenaarse Slag libellen waargenomen. Hierbij werden
28 soorten vastgesteld, bijzonder veel voor een kustgebied. Van veertien soorten
werd voortplanting bewezen, terwijl van vijf andere voortplanting waarschijnlijk is.
De overige negen soorten zijn vermoedelijk zwervers. Opvallend is het voortplanten
van de Zwervende pantserjuffer {Lestes barbarus) die recent sterk is opgekomen, de
Platbuik {Libellula depressa) die vrijwel uit de duinen was verdwenen, de
Zwervende heidelibel {Sympetrum fonscolombii) na een invasie in 1996, en vermoedelijk de Glassnijder {Brachytron pratense). De laatste is volgens de Rode Lijst kwetsbaar en geldt als doelsoort voor de duinen. Onder de zwervers bevonden zich meerdere Tang- (Lestes dryas) en Tengere pantserjuffers {L. virens) in 1995 en 1997, meerdere mannetjes van de Zuidelijke glazenmaker (Aeshna affinis) in 1995 en een enkel
mannetje van de Vuurlibel {Crocothemis erythraea) in 1997. De pantserjuffers zijn
beide schaarse soorten van vennen. De andere twee zijn zeldzame, mediterrane
soorten die sinds kort vaker in Nederland worden waargenomen. De meest bijzondere locaties in het gebied zijn de kwelplassen in de Pronkdel, de Dichte Del en bij
De Beer. Samen kwamen hier 26 van de 28 vastgestelde soorten voor, vermoedelijk
alle voortplantend. De herinrichting van grote delen van het gebied zal vermoedelijk gunstig zijn voor libellen.

—

Inleiding

Het duingebied vormt een smalle strook met relatief geschikt biotoop voor libellen,
ingeklemd tussen de zee en het soortenarme veen- en kleigebied van WestNederland. Om die reden heeft dit landschapstype veel aandacht gekregen tijdens
het van 1990 tot 1997 gehouden jeugdbondsproject voor de atlas van de Nederlandse
libellen (in voorbereiding). Inventarisaties werden in deze periode uitgevoerd in het
Zwanenwater, Duin en Kruidberg, de Amsterdamse Waterleidingduinen, Meijendel
en op Walcheren (de Groot 1997, Wasscher & van Velzen in prep., mond. meded.
P Geene & K. Mostert). Zelf heb ik vooral het gebied tussen Noordwijk en de
Wassenaarse Slag, bestaande uit Berkheide en de Coepelduynen, geregeld bezocht.
In 1997 gebeurde dit met een vergunning voor het hele terrein. Dit verslag geeft
een weergave van de libellenfauna en -biotopen langs dit deel van de Nederlandse
kust.
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Gebledsbeschrijving

Het behandelde gebied bestaat uit twee delen. Het eerste deel wordt gevormd
door de Coepelduynen tussen Noordwijk aan Zee en Katwijk aan Zee. De meeste
waarnemingen zijn echter afkomstig uit Berkheide, tussen Katwijk aan Zee en de
Wassenaarse Slag. Hier komen grofweg twee watertypes voor, die verschillen in de
aanvoer van het water:
Infiltratieplassen zijn doorgaans groot en worden volgepompt met rivierwater dat
vervolgens infiltreert in het duinzand. De meeste plassen zijn helder en hebben een
zanderige bodem en steile, ruig begroeide kanten. Veel zijn rijk aan vis en waterplanten zoals waterpest {Elodea sp.). Infiltratieplassen zijn relatief arm aan libellensoorten, hoewel sommige soorten in groot aantal voorkomen.
Kwelplassen zijn meestal veel kleiner Het zijn lage plekken in het duin waardoor
kwelwater stroomt. Dit is indirect afkomstig uit de infiltratieplassen en ingezegen
regenwater Deze plassen zijn variabel in diepte en begroeiing. Ze vormen de meest
interessante biotopen voor libellen in het gebied. De kwelplassen zijn onderling
zeer verschillend qua diepte, ligging en vegetatie.
Alle biotopen in het duin van Berkheide sterk geëutrofieerd door de toevoer tot
1988 van boezemwater en daarna voorgezuiverd rivierwater voor infiltratie. In de
meeste wateren groeit daardoor flap en waterpest. De meeste oevers worden
gekenmerkt door riet brandnetels, opslag van kleine bomen en andere ruigtekruiden. Nadere informatie over de meest bezochte plassen wordt gegeven in de locatiebesprekingen.

—

Methode en verantwoording

Er ligt geen systematische methodologie aan de basis van dit verslag. De waarnemingen zijn vooral afkomstig van vrij regelmatige bezoeken van de auteur (tabel 1).
Naast deze waarnemingen is het bestand van het atlasproject gebruikt
(Libellenarchief NVL/EIS-Nederland/De Vlinderstichting). De meeste waarnemingen
zijn afkomstig van Kees Mostert. Aanvullende waarnemingen zijn gebruikt van
Herman Berkhoudt Niels Dingemanse, Dick Groenendijk. Maurice la Haye. Ruud van
der Helm, Bart Noort en Casper Zuyderduyn, waarvoor mijn dank. Verder bedank ik
SBB en DZH voor de toestemming die mij werd verleend om in hun terreinen te
inventariseren. Georgette Leltz voorzag in belangrijke informatie over vegetatie en
beheer van Berkheide. Marcel Wasscher beschikte over veel nuttige kennis over
libellen in andere duingebieden, met name de Amsterdamse Waterleidingduinen.
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Tabel 7. Data van bezoeken van de auteur aan het gebied.
1995

1996

mei

1997

TOTAAL

16, 31

2

juni

7

10, 15, 16

4

juli

22

9

2

7, 8, 13, 20

7

21

3

augustus

2, 5, 17

september

2, 26

oktober

6

TOTAAL

3

5

1
11

19

Resultaten
In tabel 2 staan de 28 soorten die sinds 1990 in het gebied zijn waargenomen. Per
soort wordt een indicatie gegeven van diens algemeenheid en status in het gebied.
Van de helft, veertien soorten, is voortplanting bewezen. Van de acht waarbij voortplanting mogelijk lijkt, suggereren de gegevens dat nog vijf werkelijk inheems zijn.
De overige negen soorten worden beschouwd als zwerver Bij de soortbesprekingen
wordt een compleet waarnemingenoverzicht gegeven voor zeldzame en een locatie-overzicht voor schaarsere soorten. Het voorkomen van talrijke en verspreide
soorten wordt in de bespreking samengevat. In tabel 3 worden de maximale aantallen imago's per soort van de belangrijkste locaties vergeleken.
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Tabel 2. Vanaf 1990 in Berkheide en de Coepelduynen waargenomen libellensoorten.
Algemeenheid (alg.): A: algemeen, V: vrij algemeen, S: schaars, Z: zeldzaam.
Voortplanting (voortpl.): V: zeker (larvenhuidjes of pas uitgekomen imago's), W: waarschijnlijk
(geen direkte bewijzen maar de waarnemingen en de biotoop wekken een sterke suggestie),
M: mogelijk (waarnemingen van voortplantingsgedrag in potentieel geschikt biotoop),
Z: zwerver (geen aanwijzingen).

wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

alg.

vo

Lestes barbarus

Zwervende pantserjuffer

V

V

L. dryas

Tangpantserjuffer

z

z

L. sponsa

Gewone pantserjuffer

V

V

L. virens

Tengere pantserjuffer

z

L. viridis

Houtpantserjuffer

A

Coenagrion puella

Azuurwaterjuffer

C. pulchellum

Variabele waterjuffer

z
s

z
w
z

Enallagma

Watersnuffel

A

V

Erythromma najas

Grote roodoogjuffer

E. viridulum

Kleine roodoogjuffer

z
s

w
w

Ischnura elegans

Lantaarntje

A

V

Aeshna affinis

Zuidelijke glazenmaker

Z

z

A. cyanea

Blauwe glazenmaker

M

z

cyathigerum

V

A. grandis

Bruine glazenmaker

A. isosceles

Vroege glazenmaker

z
s
z

A. mixta

Paardenbijter

A

V

Anax imperator

Grote kelzerlibel

V

Brachytron pratense

Glassnijder

Crocothemis erythraea

Vuurlibel

w
w
z

Libelulla depressa

Platbuik

s
z
z

V

L. quadrimaculata

Viervlek

5

V

Orthetrum

M

Gewone oeverlibel

V

V

Sympetrum danae

Zwarte heidelibel

V

M

S. flaveolum

Geelvlekheidelibel

A

V

S. fonscolombii

cancellatum

Zwervende heidelibel

Z

V

5. sanguineum

Bloedrode heidelibel

A

V

5. striolatum

Bruinrode heidelibel

V

V

S. vulgat um

Steenrode heidelibel

A

V
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Tabel 3. Waargenomen maximale aantallen per soort op acht kwelplassen en De Klip.
C: Coepelduynen, P: Pronkdel, V: Voormalig slibdepot, D: Dichte Del. G: Groot Berkheide. Kn Kreupeledel, S: Schaftdel.
fi; De fieer, Kl: De Klip. Onderstreepte aantallen duiden op de vondst van larvenhuidies of oas uitgekomen exemplaren.

Kl

P

V

D

G

Kr

200

-

f

z

-

3

L. dryas

2

-

1

-

-

-

1

L. sponsa

1

20

32

2

20

1

L. virens

-

10

2

-

-

IQ
8
3

10

72

40

100

20

50

Aeshna affinis

2

-

A. cyanea

-

2

A. isosceles

-

A. mixta

3

10

Anax imperator

-

4

Lestes barbarus

L. viridis
Coenagrion puella
C. pulchellum
Enallagma cyathigerum
Erythromma najas
E. viridulum
Ischnura elegans

A. grandis

Brachytron pratense
Crocothemis erythraea
Libelulla depressa
L. quadrimaculata
Orthetrum cancellatum
Sympetrum danae
S. flaveolum

3

-

-

20

-

-

50

20

3

-

l

1

2
195
30
100

1

2
1

50.
-

S

ÊQ

25

45

45

-

-

1

25

10

30

20

20

1

1
-

1

-

-

-

-

1

1

1

1

1

-

-

-

-

10

5

3

2

10

5

2

-

1

-

1

-

-

-

10

7

2

7

2

5

-

-

>t

3

3

-

1
1

2

7

10

5

22

2

5

25

20

20

1000

1

60

10

5

5

7

25

-

1

5

-

-

-

2

5Q

2

K^'
25

30

4

1

6

3

-

S. striolatum

-

-

É

50

-

5

1

2

S. vulgatum

1

20

15

50

7

20

20

2ö

6

AANTAL SOORTEN

10

20

10

21

14

12

14

16

10

AANTAL BEZOEKEN

4

7

6

12

6

4

4

6

4

S. fonscolombii
S. sanguineum

12

B

C

2

Soortbesprekingen
Recent

vastgesteld

Pantserjuffers - Lestidae
Zwervende

pantserjuffer

- Lestes

barbarus

Deze zuidelijke soort gold tot het begin van de jaren negentig als zeldzaam in
Nederland. Vanaf 1993 maakte hij echter een opmerkelijke opmars en tegenwoordig
zijn er vele populaties over het hele land te vinden, noordelijk tot op Schiermonnikoog
(mond. meded. N. Dingemanse). De soort is meestal aan zandgrond gebonden en
prefereert daar uitdrogende biotopen. Dit geldt zeker in de duinstreek, waar geschikte locaties eenvoudig te herkennen zijn. Het water is er ondiep tot opgedroogd en
de begroeiing bestaat gewoonlijk uit half open lisdodde, riet zeggen en biezen.
Alle locaties in het werkgebied liggen in de buitenste helft van het duin. De meest
en minst kustelijke populaties (Kettingduin en Zwarte Pan) liggen respectievelijk
250 en 1000 m van zee. In 1995 waren zeer hoge aantallen aanwezig in de Coepelduynen. In de jaren daarna was deze locatie echter zo droog dat het de vraag is of
de aangetroffen exemplaren zich hier voort konden planten. In de Dichte Del werden nooit meer dan twee exemplaren gezien, hoewel een pas uitgekomen dier
aldaar op 20 augustus 1997 wel op voortplanting duidt. De waarschijnlijk meest
bestendige populatie is te vinden bij De Beer, alwaar in 1997 tientallen pas uitgeslopen exemplaren en larvenhuidjes werden aangetroffen. Dit biotoop droogt niet
snel u i t maar is gezien de hoge aantallen wel zeer geschikt. Het is opvallend dat in
de Amsterdamse Waterleidingduinen na 1995 geen grote populaties zijn gevonden
ondanks de keur aan kwelplasjes aldaar (Wasscher & van Velzen in prep.).

Maxima per jaar voor alle locaties:
locatie
Coepelduynen
Zanderij Westerbaan
Dorendel
Dichte Del
Kettingduin
Kreupeledel
De Beer

'95
200

-

'96
2
1

'97
16

opmerking
mogelijk bestaande populatie
waarneming D. Groenendijk

2

-

-

-

2

2

bestaande, kleine populatie

30

-

-

mogelijk voormalige populatie

3

Zwarte Pan

-

Tangpantserjuffer

- Lestes dryas

60

bestaande populatie

30

bestaande populatie

Deze pantserjuffer is in Nederland, net als L. virens. een typische soort van heidevennen die slechts als zwerver de kust bereikt. Beide soorten werden zowel in 1995
als in 1997 in enig aantal in de regio aangetroffen. In beide jaren gebeurde dit met
warm weer en oostenwind. In 1995 ging dat samen met invasies van A. affinis en
13
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S. flaveolum, in 1997 vielen de hoge aantallen van de S. danae en een exemplaar
van C. erythraea op. Beide pantserjuffers werden gevonden op plekken waar ook
L. barbarus aanwezig was. Wellicht zijn dit ook voor deze soorten de meer aantrekkelijke biotopen, hoewel dergelijke locaties natuurlijk ook meer aandacht ontvangen van de waarnemer Voortplanting van L. dryas is hoogst onwaarschijnlijk.

Alle

waarnemingen:

locatie
Kettingduin
Coepelduynen
Coepelduynen
De Beer
Dichte Del

datum

aantal

waarnemer

2 augustus 1995
15 augustus 1995

2 63
1 3

auteur

17 augustus 1995

1 <J, 1 2

13 augustus 1997
16 augustus 1997

1 6
1V

Gewone pantserjuffer

- Lestes

Bart Noort
Bart Noort
auteur
Kees Mostert

sponsa

Landelijk is dit de meest talrijke en verspreide pantserjuffer Tijdens het onderzoek is
hij op evenveel locaties en in vergelijkbare aantallen als L. barbarus aangetroffen. De
overlap tussen de twee is echter gering. Van de twaalf plekken waar één van beide
aanwezig waren zijn er maar vier waar ze beide werden waargenomen. Slechts twee
hiervan hebben zekere populaties van beide. In de Dichte Del is L. sponsa duidelijk
overheersend, bij De Beer is L. barbarus dominant. De derde inheemse pantserjuffer,
L viridis (zie deze), vertoont eveneens geringe overlap met zijn verwanten.
Maxima per jaar voor alle locaties:
locatie
'95
'96
Coepelduynen
1
Pronkdel
1
Voormalig slibdepot
Dichte Del
20
Groot Berkheide
Kreupeledel

1

Schattdel

-

De Beer

Tengere pantserjuffer

-

- Lestes

'97

1
3
15
32
2
20
10

opmerking
waarneming Bart Noort
mogelijk kleine populatie
bestaande populatie
bestaande populatie
vermoedelijk bestaande populatie
bestaande populatie

virens

Zoals al onder L. dryas is vermeld werd deze soort als zwerver aangetroffen. Door
bij De Beer de gevangen exemplaren vast te houden en uitputtend te vangen bleken
daar acht mannetjes aanwezig te zijn. Aldoende kwam ook een mannetje L. dryas
aan het licht. Een week later werden op dezelfde wijze vijf mannetjes geteld. Deze
waarneming toont aan dat de soort in enig aantal naar het duingebied kan trekken. Of de exemplaren in groepjes zijn aangekomen of gezamenlijk tot deze biotoop zijn aangetrokken valt niet te achterhalen. Voortplanting wordt vooralsnog
uitgesloten gezien het plotselinge verschijnen van de individuen, het gelijktijdig
opduiken van L. dryas en de afwezigheid van tandems en wijfjes, ondanks intensief
zoeken. Het vermoeden bestaat dat L. virens zich vroeger wel voortplantte in de
14

duinen (Geijskes & van Nieukerken 1978) en het is daarom een doelsoort voor dit
gebied (Bal et al. 1995). Waarschijnlijk is dit vermoeden gebaseerd op oude waarnemingen van meerdere exemplaren. Zoals nu blijkt kunnen dat echter ook zwervers
geweest zijn. De waarnemingen tonen wel dat, mits er geschikte biotopen ontstaan, kolonisatie vrij eenvoudig zal zijn. Het is opvallend dat in 1997, ondanks het
grondige speuren, alleen mannetjes werden aangetroffen. De vondst van een
vrouwtje bij het Kettingduin geeft echter aan dat ook zij zwerven.
Alle

waarnemingen:

locatie
Kettingduin

datum

De Beer
De Beer

Houtpantserjuffer

aantal

5 augustus 1995

1 9

13 augustus 1997

8 6Ó

20 augustus 1997

5 36

- Lestes

waarnemer
auteur
auteur
auteur

viridis

De Houtpansterjuffer verschilt van de andere pantserjuffers doordat de eieren niet in
oeverplanten worden afgezet maar in water-overhangende houtige gewassen. De volwassen libellen houden zich graag in bomen en struikgewas op. vaak enige afstand
van het water verwijderd. De biotoopvoorkeur sluit hier op aan. De tien locaties die in
Berkheide zijn genoteerd liggen hoofdzakelijk in de meer beboste binnenduinrand
(gemiddeld 1.5 km van zee). Hier kan de soort zeer talrijk zijn. Op vijf van de twaalf
plekken was L. sponsa eveneens aanwezig en op twee daarvan L. barbarus ook.

Waterjuffers - Coenagrionidae
Azuurwaterjuffer

- Coenagrion

puella

Het is opvallend dat er slechts één vondst is van deze soort in het gebied. Hij is op
de hogere zandgronden zeer gewoon maar heeft langs de kust een onregelmatige
verspreiding. In Duin en Kruidberg, de Amsterdamse Waterleidingduinen en bij
Castricum is hij talrijk (de Groot 1997, Wasscher & van Velzen in prep. en eigen
waarnemingen). In het gebied tussen Katwijk en Den Haag ontbreekt hij echter,
behalve in de Veenzijdse Polder bij Wassenaar (mond. meded. K. Mostert). De achterliggende oorzaak voor deze verschillen is onbekend. In de Amsterdamse Waterleidingduinen is hij massaal aanwezig op allerlei kwelplasjes, een biotoop dat ook
in Berkheide in een grote verscheidenheid voorkomt.
Enige

waarneming:

locatie

datum

aantal

Schaftdel

29 mei 1994

1 6

Variabele

waterjuffer

- Coenagrion

waarnemer
Maurice la Haye

pulchellum

Deze soort kan met name in laagveengebieden en veenpolders zeer hoge dichtheden
bereiken. Van de kwelplassen in het gebied heeft de Pronkdel de meeste laagveen15
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karakteristieken. Hij is hier en in Groot Berkheide regelmatig, maar slechts in klein
aantal, aangetroffen.
Maxima per jaar voor alle locaties:
locatie

'95

'96

'97

Pronkdel

-

2

3

bestaande, kleine populatie

Groot Berkheide

-

-

2

bestaande, kleine populatie

Grote roodoogjuffer

- Erythromma

opmerking

najas

Beide roodoogjuffers prefereren wateren met drijvende of emerse waterplanten
zoals Gele plomp {Nuphar lutea) en hoornblad {Ceratophyllum sp.) en zijn algemeen
in het hele land. Ze vliegen het liefst ver van de oever boven dergelijke vegetaties.
In het werkgebied zijn beide soorten geassocieerd met Aarvederkruid {Myriophyllum
spicatum). In tegenstelling tot de meeste soorten, die in het duin veel talrijker voorkomen dan in de omliggende polders, zijn de roodoogjuffers juist in de polders
algemener. E. najas is zeldzaam in Berkheide. De enkele waarneming is waarschijnlijk een onderwaardering. De Pronkdel werd in toptijd van deze soort slechts zelden
bezocht. Vermoedelijk is er een kleine populatie aanwezig. De biotoop is in elk geval
geschikt. In de Amsterdamse Waterleidingduinen, waar E. najas wel vrij algemeen
is, prefereert hij diepere wateren. De meeste onderzochte plassen in Berkheide, met
uitzondering van de Pronkdel, zijn echter nogal ondiep.
Enige
locatie

waarneming:

Pronkdel

Kleine

datum

aantal

waarnemer

10 juni 1997

2 3 3,^'^

auteur

roodoogjuffer

- Erythromma

viridulum

Dit juffertje was in de jaren zestig nog een zeldzaamheid in ons land. Sindsdien
heeft het zich sterk vanuit het zuiden uitgebreid. Tegenwoordig is het na /. elegans
de talrijkste libel in Zuid-Holland. De uitbreiding zet zich nog steeds voort; in 1995
werden de Waddeneilanden bereikt (Kalkman 1996). In het gebied werden de
hoogste aantallen aangetroffen op wateren met Aarvederkruid. Het is opvallend
dat f. viridulum in de Amsterdamse Waterleidingduinen zeldzaam is. Dit komt
mogelijk door de inlaat van gedefosfateerd water aldaar waardoor de gewenste
watervegetatie niet tot ontwikkeling kan komen (Wasscher & van Velzen in prep.).
Maxima per jaar voor alle locaties:
locatie
'95
'96
Pronkdel
30
Panpad
087,8-466,0
Dichte Del
De Beer

16

'97

opmerking

40

bestaande populatie
op flab

-

2

-

-

10

30

5
4

-

-

1

op flab
bestaande populatie

Watersnuffel

- Enallagma

cyathigerum

Zonder twijfel de talrijkste libel van het duingebied en daar op ieder water aan
te treffen. Ook langs infiltratieplassen zeer algemeen. Wasscher (1996) geeft een
maximale dichtheid van vier exemplaren per meter oever in de Amsterdamse
Waterleidingduinen. Plant zich vermoedelijk in alle wateren in Berkheide voort.

Lantaarntje

- Ischnura

elegans

Komt net als voorgaande soort op ieder duinwater voor, doch in minder groot aantal.
De maximale dichtheid die Wasscher (1995) vond was drie per meter, maar meestal
veel lager In 1997 werden gemiddeld 21, maximaal 100, exemplaren per locatie
genoteerd. Voor E. cyathigerum waren die waarden respectievelijk 34 en 195.

Glazenmakers - Aeshnidae
Zuidelijke

glazenmaker

- Aeshna

affinis

Voor 1995 waren er slechts vier vangsten van deze soort in Nederland bekend. In dat
jaar vond, vanaf eind juli, een opmerkelijke invasie plaats. In het duingebied tussen
Noordwijk en Den Haag werden minimaal twaalf exemplaren gezien, alle mannetjes.
Minimumschattingen per locatie zijn: zeven in de Libellenvallei bij Meijendel (eigen
waarneming), drie in de Coepelduynen en enkelingen in de Kreupele- en Dorendel.
Bij Hoek van Holland werden zelfs 22 exemplaren aangetroffen, waarvan twee
vrouwtjes (van As et al. 1995). In 1995 en 1997 werden wederom waarnemingen
gedaan in Nederland, echter niet zoveel en geen in de regio. Alleen bij Vrouwenpolder op Walcheren lijkt sinds 1995 een populatie aanwezig te zijn (mond. meded.
R. Witte). Zowel biotoop als gedrag van deze soort is karakteristiek. De mannetjes
patrouilleren op ongeveer borsthoogte bij kleine uitdrogende plasjes. Meestal staat
hier lage, losse lisdodde of riet. Dit is hetzelfde biotoop als waar L. barbarus wordt
aangetroffen.
Alle
waarnemingen:
locatie

aantal

waarnemer

Coepelduynen

2 augustus 1995

1 3

auteur

Coepelduynen

15 augustus 1995

2

Bart Noort

Coepelduynen

17 augustus 1995

2 66

Bart Noort

Dorendel

17 augustus 1995

1 6

auteur

Kreupeledel

20 augustus 1995

1 6

Herman Berkhoudt

datum

33*

* één exemplaar werd verzameld.

Blauwe

glazenmaker

- Aeshna

cyanea

Deze glazenmaker is in de kuststrook een relatief schaarse verschijning maar is in de
rest van het land algemeen. In de afgelopen drie jaar werd slechts één exemplaar in
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het werkgebied gezien. Dit wijfje deed wel pogingen om eieren af te zetten.
De larven leven in kleine donkere wateren, zoals bospoelen. Voortplanting in het
gebied is goed mogelijk. In de Amsterdamse Waterleidingduinen is in 1995 één
larvenhuidje gevonden (Wasscher & van Velzen in prep.). Overigens werden ook
exemplaren in de omgeving gezien; in Rijksdorp bij Wassenaar, het Ridderpark in
Katwijk aan Zee en, wat verder weg, ook in Meijendel, Oegstgeest en ten noorden
van Noordwijk.
Enige

waarneming:

locatie

datum

aantal

Pronkdel

13 augustus 1997

1 9

Bruine

glazenmaker

- Aeshna

waarnemer
auteur

grandis

Net als voorgaande soort is deze glazenmaker in het binnenland veel algemener
dan langs de kust. In West-Nederland komt hij alleen als zwerver voor Uitzondering
is het stroomgebied van de Oude Rijn. Dit voorkomen hangt vermoedelijk samen
met de verzoetende invloed van de rivierbedding. Het werkgebied ligt aan het uiteinde van deze as. Het aantal waarnemingen in Berkheide is dan ook beduidend
hoger dan in andere duingebieden. Zo werd er in de afgelopen drie jaar maar één
exemplaar gezien in de Amsterdamse Waterleidingduinen (Wasscher & van Velzen
in prep.). Het enige zekere vrouwtje dat werd gezien, in de Pronkdel, deed pogingen eieren af te zetten. Voortplanting is wellicht mogelijk. In 1970 werd éénmalig
een larve gevangen in Meijendel (Geijskes & van Nieukerken 1978).
Alle
waarnemingen:
locatie
De Spleet
Schaftdel
Panpad
De Beer

datum
17 juli 1993
22 juli 1996

Huibert Haassiesdel
De Beer

13 augustus 1997
16 augustus 1997
16 augustus 1997

1 3
1 3
1
1

waarnemer
Ruud van der Helm
auteur
Casper Zuyderduyn
auteur
auteur
auteur
auteur
Kees Mostert
Kees Mostert

Groot Berkheide
Jan Muisdel

20 augustus 1997
20 augustus 1997

1 3
1 3

auteur
auteur

Pronkdel
Dichte Del
Kreupeledel

2 augustus 1996
7 augustus 1997
13 augustus 1997
13 augustus 1997

Vroege glazenmaker

- Aeshna

aantal
1
1
2
1 3
1 cJ, 1 9

isosceles

Deze libel staat in Nederland te boek als een typische laagveensoort. Er werden
twee waarnemingen gedaan in Berkheide, waarschijnlijk beide van zwervers. De
Pronkdel is wellicht een geschikte voortplantingslocatie.
Alle
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waarnemingen:

locatie

datum

aantal

Pronkdel
Dichte Del

22 juli 1996
16 juni 1997

2 33
1 3

waarnemer
auteur
auteur

Paardenbijter

- Aeshna

mixta

Dit is de talrijkste glazenmaker in Nederland en het werkgebied. Vooral in augustus
zijn overal jagende exemplaren te vinden en zien we op de meeste wateren territoriale mannetjes. Vermoedelijk is een groot deel van de dan aanwezige exemplaren
uit het buitenland afkomstig. Deze massale aanwezigheid lijkt echter niet op talrijk
voortplanten te wijzen. Dat de soort zich in Berkheide voortplant bleek uit achttien
larvenhuidjes, die op 7 augustus 1997 rond een plasje bij De Beer werden gevonden.

Grote kelzerlibel

- Anax

imperator

Vroeger was deze soort nog zeldzaam in Nederland. In 1976 werd hij. in Meijendel.
voor het eerst in deze streek gevonden. Tegenwoordig is A. imperator algemeen in
het hele land en gewoon in het duingebied. In juli kan men op de meeste, wat
grotere, plassen in Berkheide één of meer territoriale mannetjes vinden. Op 22 juli
1995 waren langs De Spleet vijftien exemplaren aanwezig. Dit is een opvallend
hoge dichtheid voor zo'n grote soort (ongeveer vijf per honderd meter). Deze
infiltratieplas is zeer helder met een bijzonder uitgebreide waterpestbegroeiing.
Hoewel er tijdens de inventarisatie geen directe bewijzen zijn gevonden is voortplanting in het gebied zeer waarschijnlijk.
Maxima per jaar voor alle locaties:
locatie
'95
'96
Pronkdel
4
Panpad
4
Ouwe Plas
De Spleet
15
Dichte Del
2
5
Groot Berkheide
Willem Gerridedel
1
Kreupeledel
1
Schattdel
1
Aai Geertedel
4

Glassnijder

- Brachytron

'97

opmerking

1
waarneming Kees Mostert

waarneming Niels Dingemanse

pratense

Deze soort komt verspreid in ons land voor en kan in laagveengebieden bijzonder
talrijk zijn. In tegenstelling tot de glazenmakers van het geslacht Aeshna vliegt
B. pratense in de voorzomer; in Berkheide werd hij alleen in mei en juni gezien.
De soort staat als kwetsbaar op de Rode Lijst (Wasscher in prep.) en is met L. virens
één van de twee doelsoorten voor de duinen (Bal et al. 1995). In Berkheide is hij
verspreid in lage aantallen waargenomen. De Pronkdel lijkt de meest geschikte
voortplantingslocatie. De soort is ook in de andere Hollandse duingebieden aangetroffen. Het zwaartepunt lijkt daarbij in de Amsterdamse Waterleidingduinen te
liggen (Wasscher & van Velzen in prep.).
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Maxima per jaar voor alle locaties:
locatie
'95
'96
Pronkdel
Panpad

-

1
2

De Spleet

-

1

Groot Berkheide

-

-

'97

opmerking

3
-

vermoedelijk kleine populatie

1

Korenbouten - Libellulidae
Vuurlibel

- Crocothemis

erythraea

De vondst van een territoriaal mannetje in de Dichte Del is de opmerkelijkste waarneming van de inventarisatie. Sinds de eerste Nederlandse waarneming, in 1959 in
de duinen bij Bakkum (Kiauta 1968), was er geen waarneming zo noordelijk als
deze. De Vuurlibel maakt sinds 1993 een opkomst in het zuiden van ons land.
Hierbij is sprake van twee fronten; een westelijke met een paar kleine populaties in
Zeeuws-Vlaanderen en op Walcheren, en een oostelijke met populaties in Zuid- en
Midden-Limburg (Hermans & Gubbels 1997). 1997 geldt als het beste jaar ooit voor
de soort in Nederland. Diverse populaties vertoonden record-aantallen en aan het
oostfront werden zwervers gezien tot aan Valkenswaard en Rhenen (mond. meded.
J. van Delft & A. Vliegenthart). De duinvondst is daarbij een opvallende uitschieter
Het mannetje bevond zich aan de padzijde van de noordelijke plas en maakte territoriale vluchten vanaf uit het water stekende plukken Veenwortel. De vraag is of de
soort zich hier kan vestigen. Eén zwaluw maakt natuurlijk nog geen zomer, hoewel
de analogie met de Platbuik snel is gemaakt (zie deze). Een belangrijke voorwaarde
is waarschijnlijk dat het water warm genoeg is voor de larven. Van invloed zijn
daarbij wellicht geringe diepte, waardoor in de zomer het water warm wordt, en
kwel, waardoor het ook in de winter op temperatuur blijft. Aan deze voorwaarden,
evenals een gevarieerde begroeiing, lijkt voldaan te zijn.
Enige
locatie

waarneming:

Dichte Del

Platbuik

20

- Libellula

datum

aantal

waarnemer

13 augustus 1997

^3

auteur

depressa

Hoewel Lieftinck (1926) deze libel nog "veel op vochtige plaatsen in de binnenduinen" zag, was hij tot voor kort vrijwel volledig uit de duinen verdwenen. De enige
populaties waren op Voorne en bij Bergen aan Zee te vinden (K. Mostert en H. Niesen
in Wasscher & van Velzen in prep.). De laatse jaren zijn er weer vrij veel waarnemingen elders langs de kust gedaan. De waameming in 1996 betrof een territoriaal
mannetje op de noordelijke plas. Het vrouwtje in 1997 was pas uitgekomen, hetgeen duidt op zekere voortplanting alhier Opvallend genoeg is de soort verder niet
meer gezien in het gebied. L. depressa staat bekend als een pionier van recent ontstane plassen. Wellicht was hij uit de duinen verdwenen door de afname van de
dynamiek aldaar door verdroging en dichtgroei en kon hij zich recent herstellen
door de aanleg van nieuwe poelen. Hij is zeker nog te verwachten bij de uitgevoerde, en op stapel staande, natuurontwikkeling.

Alle
waarnemingen:
locatie

datum

aantal

Dichte Del
Dichte Del

7 juni 1996
31 mei 1997

1 3

Viervlek

- Libellula

1 9

waarnemer
auteur
auteur

quadrimaculata

Deze soort is wijd verbreid in ons land en kan vooral op heidevennen in zeer hoge
dichtheden worden aangetroffen. De Viervlek is gedurende het onderzoek op redelijk veel plassen aangetroffen maar nooit in hoge aantallen.
Maxima per jaar voor alle locaties:
locatie
'96
'95
Pronkdel
10
Panpad
3
Dichte Del
1
Groot Berkheide
Kreupeledel
Schattdel

Gewone

oeverlibel

- Orthetrum

'97
5
7
2
7
2

opmerking
kleine populatie
vermoedelijk kleine populatie

daar ook in 1994 gezien

cancellatum

Na /. elegans heeft deze libel de breedste verspreiding in ons land. In het duingebied is hij op de meeste grotere, open wateren aan te treffen. Het gaat daarbij
meestal om slechts enkele exemplaren per locatie. Deze soort heeft duidelijk
geprofiteerd van de aanleg van infiltratieplassen en de aanvoer van rivierwater in
de duinen (Wasscher 1996). We treffen de soort dan ook vooral op dit watertype.

Zwarte

heidelibel

- Sympetrum

danae

Dit is de enige heidelibel waarvan geen zekere voortplanting in het gebied is vastgesteld. Het is een soort die op vennen en venen zeer talrijk kan zijn. In 1995 werden twee waarnemingen gedaan, in 1996 slechts één. In augustus 1997 vond er een
opmerkelijke influx plaats die de duinen overspoelde. Met name op de ondiepere
locaties werden tientallen eiafzettende tandems waargenomen. De tijd zal leren of
de soort hier succesvol zal reproduceren. In 1996 werd voortplanting van deze soort
in de Amsterdamse Waterleidingduinen bewezen (Wasscher & van Velzen in prep.).

Geelvlekheidelibel

- Sympetrum

flaveolum

Deze oostelijke libel wordt in sommige jaren nauwelijks in Nederland aangetroffen.
In 1995 vond er een massale invasie plaats waarbij miljoenen exemplaren ons land
bereikten (Wasscher 1995). Op 2 augustus trof ik duizenden exemplaren aan in de
Coepelduynen. In de daarop volgende twee jaren werden op vier verspreide plekken in Berkheide pas uitgekomen exemplaren aangetroffen. Alleen bij De Beer
waren dat er meer dan twee. Daar werden op 9 juli 1997 25 verse individuen
gevonden.
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Zwervende

heidelibel

- Sympetrum

fonscolombii

Deze soort staat bekend als een superpionier met een enorm kolonisatievermogen.
Voor 1996 waren er slechts enkele waarnemingen uit ons land bekend. In dat jaar
vond een spectaculaire invasie plaats (Dijkstra & van der Weide 1997). De piek daarvan was in de bijzonder hete (tot zo'n 30°C) eerste helft van juni. In die periode werden ook meerdere exemplaren in het werkgebied gezien. In de nazomer van 1995
werd op vele plaatsen nageslacht van de immigranten aangetroffen. Dit was ook het
geval in Meijendel (Mostert 1996). In die periode werd Berkheide echter te zelden
bezocht. In 1997 vond Kees Mostert verrassenderwijs een eenzaam pas uitgekomen
exemplaar langs het pad ten noorden van de Ouwe Plas. Ondanks meerdere bezoeken in augustus kon echter geen voortplantingslocatie worden gevonden.
Alle waarnemingen:
locatie
Panpad
Pronkdel
Dichte Del
086,1-466,3
Guitjesdel
Ouwe Jaapdel
Nieuwe Plas
Nieuwe Plas
Gekke Hoekje

Bloedrode

datum
7 juni
7 juni
7 juni
7 juni
7 juni
10 juni
25 juni
26 juni

aantal
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996

16 augustus 1997

heidelibel

- Sympetrum

2 3

waarnemer
auteur

1
A
1
1
1
1
1

auteur
auteur
auteur
auteur
Kees Mostert
Kees Mostert
Kees Mostert

3
3 3,^ 9
3
3
9

1 3

Kees Mostert

sanguineum

Deze heidelibel is de gewoonste en meest verspreide van zijn geslacht in Nederland.
In de duinen is hij relatief schaars. De soort is gedurende de onderzoeksperiode bijna
overal aangetroffen maar de aantallen waren doorgaans lager dan die van S. danae,
S. flaveolum en S. vulgatum. Ook voortplanting lijkt zeldzaam te zijn in de kuststreek.
In Berkheide werden op 22 juli 1996 twee pas uitgekomen beesten gevangen op een
natte plek tussen De Spleet en de Meyvogeledel. Op 9 juli 1997 werden maar liefst
50 pas uitgeslopen exemplaren en een larvenhuidje gevonden bij De Beer.

Bruinrode

heidelibel

- Sympetrum

striolatum

De Bruinrode heidelibel komt in het hele land voor maar is relatief talrijk in het
westen en zuiden. In het werkgebied is hij vrij algemeen alhoewel de aantallen
waarnemingen en individuen laag zijn ten opzichte van de andere Sympetrum soorten. Dit komt misschien deels door de sterke gelijkenis met de talrijkere S. vulgatum.
Bovendien waren er geen opvallende invasies van deze, overigens treklustige, soort
(zoals bij S. danae en S. flaveolum). Pas uitgekomen dieren en larvenhuidjes werden
op vijf plekken gevonden. Opvallend is de afwezigheid of schaarsheid bij een paar
veel bezochte, soortenrijke locaties (Pronkdel. Groot Berkheide. De Beer). Dit sluit
aan op de voorkeur voor ondiepe, meer open (en dus warmere) wateren.
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Steenrode

heidelibel

- Sympetrum

vulgatum

Dit is na S. sanguineum de gewoonste soort van het geslacht Sympetrum in
Nederland. Waarschijnlijk is hij normaal de algemeenste heidelibel in het werkgebied. De aantallen waren hoger dan van de andere soorten, op de invasieve en
opvallende S. danae en 5. flaveolum na. Bovendien is deze soort op het hoogste
aantal locaties voortplantend aangetroffen (zeven). Hiertoe behoren ook de drie
plekken waar de nauwverwante S. striolatum schaars is (zie deze).

V e r w a c h t of v e r d w e n e n
Beekjuffers - Calopterygidae
Weidebeekjuffer

- Calopteryx

splendens

Hoewel typisch een soort van stromend water, zwerft de Weidebeekjuffer regelmatig
naar de kust Zo zijn er recente meldingen bekend van Terschelling (Kalkman 1996) en de
Amsterdamse Waterleidingduinen (Wasscher & van Velzen in prep.). De enige (ongedateerde en ongedocumenteerde) melding uit de regio betreft enkele exemplaren in de
Wilbert in 1993 (mond. meded. Casper Zuyderduyn). De dichtstbijzijnde populaties vinden we bij de stad Utrecht en langs de Nieuwe Merwede bij Dordrecht. Mogelijk plantte
de soort zich vroeger voort in een duinrel bij Loosduinen (Geijskes 8i van Nieukerken
1978) en is de soort terug te verwachten bij de reconstructie van dergelijke biotopen.

Waterjuffers - Coenagrionidae
Vuurjuffer

- Pyrrhosoma

nymphula

De Vuurjuffer is talrijk in grote delen van het land maar ontbreekt grotendeels in
de kuststreek. Het is onduidelijk of de lage aantallen die gezien zijn in de
Amsterdamse Waterleidingduinen (Wasscher & van Velzen in prep.) en Duin en
Kruidberg (de Groot 1997) op de aanwezigheid van kleine populaties of zwervers
duiden. Ook in Meijendel zou misschien een populatie zijn geweest (Wasscher
1996). Wellicht duikt de soort eens op in Berkheide.

Glazenmakers - Aeshnidae
Zadellibel

- Hemianax

ephippiger

Deze subtropische soort, die gespecialiseerd is in de snelle kolonisatie van tijdelijke
wateren, werd in 1995 voor het eerst in Nederland vastgesteld (Edelaar et al. 1996).
In dat jaar vond er een grootschalige invasie in heel Europa plaats (Burbach &
Winterholler 1997). In 1996 was er een veel kleinere invasie en werden enkele
exemplaren gezien in Meijendel (Mostert 1996).
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Glanslibellen • Corduliidae
Smaragdlibel

- Cordulia

aenea

De Smaragdlibel is tegenwoordig vooral te vinden bij vennen en in laagveenmoerassen. Hij is uit het duingebied verdwenen. De laatste waarneming in de regio was
in de 19e eeuw bij Noordwijk, de laatste in de duinen in 1963 op Voorne (Higler
1964). Wellicht kan de soort terugkeren en moet hij daarom beschouwd worden als
doelsoort voor het duingebied (Wasscher 1996).

Metaalglanslibel

- Somatochlora

metallica

In 1997 werd een vrouwtje van deze weinig zwerflustige soort aangetroffen in de
Amsterdamse Waterleidingduinen (Wasscher & van Velzen in prep.). De kans
bestaat dus dat hij ook in het werkgebied op kan duiken.

—

Korenbouten - Libellulidae

Gevlekte

witsnuitlibel

- Leucorrhinia

pectoralis

De situatie van deze soort is vergelijkbaar met die van de Smaragdlibel.
Tegenwoordig is hij beperkt tot vennen en laagveenmoerassen, hoewel hij ook daar
zeldzaam is geworden. De beste populaties vinden we in de Kop van Overijssel (de
Groot & Wasscher in prep). De soort kwam begin deze eeuw nog voor in de omgeving
van Den Haag (Geijskes & van Nieukerken 1978) en verdween in de jaren zestig uit
Voorne (Kiauta 1964). Ook deze soort zou wellicht als doelsoort voor de duinen
gezien moeten worden (Wasscher 1996).

Noordse

witsnuitlibel

- Leucorrhinia

rubicunda

Deze soort werd in de periode 1995-'97 gezien in Duin en Kruidberg, op Voorne en in de
Amrterdamse Waterleidingduinen (de Groot 1997, K. Mostert in Wasscher 8i van Velzen
in prep.). Nergens kon voortplanting worden vastgesteld. Wellicht duikt deze soort, die
vrij algemeen is op vennen in het binnenland, in de toekomst ook op in onze omgeving.

Locatiebesprekingen
De libellenfauna's van de meest bezochte locaties, allemaal kwelplassen, worden
vergeleken in tabel 3. Hun bijzonderheden worden onderstaand besproken.
De Guytendel (Amersfoortcoördinaten 088,3-470,6) is de enige vochtige plek in de Coepelduynen. Deze del is in december 1991 uitgegraven. In de zomer van 1995, het vierde
seizoen in die staat, was deze vrij vochtig en kaal. Op de natste plekken stond Grote
lisdodde {Typha latifolia). Het was toen ideaal voor L. barbarus en A. affinis. In 1996
heeft er vermoedelijk geen water gestaan. In 1997 was het ook goeddeels droog. Als
het waterpeil zo laag blijft zal het gebied, zeker voor libellen, weinig waarde hebben.
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De Pronkdel (087,5-466,8) ligt ten westen van de Witte Berg. Het is één van de
mooiste en meest beschutte kwelplassen in het gebied. Het water is relatief diep en
helder met een dichte begroeiing van waterplanten zoals Aarvederkruid {Myriophyllum
spicatum). Het is grotendeels omringd door een brede zoom van Riet {Phragmites
australis) met daaromheen een dichte gordel van bomen en struiken en ligt in een
bijzonder diepe del. Een bijzonder aspect is het talrijke voorkomen van Lidsteng
{Hippurus vulgaris). Al met al heeft de plas een sterk laagveenachtig karakter met
bijpassende libellenfauna. Soorten van de meer open, ondiepe duinpiassen zoals
L. barbarus, S. flaveolum en S. striolatum zijn (vrijwel) afwezig. Daarentegen komen
beide Erythromma soorten, C. pulchellum, B. pratense en L. quadrimaculata voor
Wellicht is de Pronkdel geschikt voor de larven van A. cyanea, A. grandis en
A. isosceles. Alle drie zijn zeldzaam in de duinen maar zijn hier gezien (in het geval
van de eerste twee zelfs ei-afzettend). Deze locatie is waarschijnlijk vrij onbedreigd.
De plas ligt midden tussen (te behouden) infiltratieplassen die het water op peil
houden. De omgeving is sterk verruigd, maar de plas is zo diep dat hij niet snel zal
dichtgroeien.
Het Voormalige slibdepot (Huig Twigtdel) (087,6-466,3) ligt aan de zuidkant van
Infiltratieplas 48. Er is zeer recent in de winter 1994-1995. een ondiepe kwelplas
aangelegd. Deze was in 1997 nog grotendeels kaal, zanderig en bijzonder ondiep.
Her en der stonden al plukken Riet en Grote lisdodde. In de diepste delen groeiden
kranswieren {Chara sp.). Gezien de gelijkenis met de Coepelduynen in 1995 werd
deze plek regelmatig bezocht. Er werden slechts tien soorten aangetroffen, waarvan niets vermeldenswaardig. Zelfs L. barbarus was afwezig. Toch is het denkbaar
dat zich hier een rijke, met de Dichte Del vergelijkbare, fauna zal ontwikkelen.
De Dichte Del (085,0-465,5) bestaat uit drie afzonderlijke plassen met ieder een
eigen karakter Deze "dichte" del is in de winter 1992-1993 heringericht en daardoor vrij open. De plassen hebben een zandige bodem en een ijle zoom van vrij
laag Riet. Het water van de noordelijkste plas is tot anderhalve meter diep en vrijwel
geheel dichtgegroeid met waterplanten, vooral Aarvederkruid maar ook Veenwortel {Polygonum amphibium) en Waterranonkel {Ranunculus sp.). De zuidelijke
plas is wat ondieper en de watervegetatie en rietzoom is minder dicht. De achterzijde is zeer vlak waardoor een. van het waterpeil afhankelijke, afwisselend natte en
droge zone is ontstaan. De derde plas ligt vanaf het pad, achter de twee andere.
Deze is slechts enkele centimeters diep en kan periodiek droogvallen. Tot de opvallendste planten behoort Watermunt {Mentha aquatica). Door het open karakter is
de Dichte Del vaak nogal winderig wat het waarnemen van libellen bemoeilijkt.
Ook is het door het drukke aangrenzende pad storingsgevoelig. Door de verscheidenheid is dit het soortenrijkste gebied van Berkheide. Tot de voortplantende soorten
behoren L. barbarus (achterste plas) en L. depressa (zuidelijke plas). Laatstgenoemde
is alleen hier waargenomen. Tot de waargenomen zwervers behoren L. dryas,
A. isosceles, S. fonscolombii en natuurlijk C. erythraea. De ontwikkeling van de libellenfauna alhier is vermoedelijk nog niet ten einde en het volgen meer dan waard.
De Dichte Del illustreert het succes van herinrichting voor natuurdoeleinden in een
sterk verruigd duingebied.
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Groot Berkheide (085,5-464,9) omvat een complex van kwel- en infiltratieplassen.
Het hart van het gebied, een groep kwelplassen omringd door infiltratieplassen 23,
30 en 32, werd in 1997 regelmatig bezocht. De kwelplassen variëren in grootte,
diepte en begroeiing. De grootste heeft een brede rietzoom en is rijk aan
Aarvederkruid. De kleinere zijn ondieper, rijk aan Riet en wijken van de overige
plassen in Berkheide af door de talrijke aanwezigheid van Drijvend fonteinkruid
{Potamogeton natans). De omgeving is sterk verruigd met ondoordringbare vegetaties van Duindoorn {Hippophae rhamnoides). Grote Brandnetel {Urtica dioica) en
Riet. Het gebied bleek een vrij complete, maar niet erg bijzondere, libellenfauna te
bezitten. S. pratense en L. quadrimaculata werden slechts éénmalig gezien. In de
toekomst zullen de meeste omringende infiltratieplassen worden opgeheven. Het is
de vraag wat dit voor effect zal hebben op de libellen alhier.
De Kreupeledel (084,9-465,0) en de Schaftdel (084,9-464,7) liggen aan de westkant
van het fietspad ten zuiden van het koffiehuisje. Ze lijken qua vegetatie, waterhuishouding en libellenfauna sterk op elkaar. De overheersende planten zijn Riet en
Grote lisdodde. De waterstand lijkt sterk afhankelijk te zijn van infiltratie en winning en wisselt daardoor nogal. In sommige jaren staat er nauwelijks water. In 1997
stond het juist hoog (de daaropvolgende winter weer heel laag). Dit verklaart waarnemingen van L barbarus en A. affinis in 1995 en L. quadrimaculata in 1997. De
enige waarneming van C. puella werd in de Schaftdel gedaan. Zolang het waterpeil
zo variabel is kan men hier alleen opportunistische en generalistische soorten verwachten.
Bij het vogelringstation De Beer (084,9-464,3), zo'n 100 meter ten noord-oosten van
Hotel Duinoord aan de Wassenaarse Slag, liggen enkele vochtige dellen. Het beste
deel ligt aan de oostkant van het ringershuisje. Het bestaat uit een zompige mat
van Puntmos {Calliergonella cuspidata) en Oeverzegge (Carex riparia). omgeven
door ijl Riet en wat Grote lisdodde. Hierin liggen twee open plasjes met weinig
waterplanten, een blubberige bodem en vrij veel Grote waterweegbree {Alisma
plantago-aquatica). In één van de plasjes staat vrij veel Lidsteng dat om onbekende
redenen in 1997 grotendeels was afgestorven. De Beer is één van de belangrijkste
libellenplekken in het werkgebied. L. barbarus, A. mixta, S. flaveolum en 5. sanguineum hebben hier hun voornaamste voortplantingslocatie. Bovendien werden alle
vijf de Nederlandse Lestes soorten hier aangetroffen. De Beer ligt relatief ver van
infiltratie-invloed en is wellicht wat voedselarmer dan andere kwelplassen. De voornaamste bedreigingen zijn uitdroging en dichtgroei. Gezien de hoge waterstand in
de winter zal dit niet gauw gebeuren. Ongeveer 150 meter naar het zuid-oosten
liggen enkele delletjes in de Zwarte Pan (085,1-464,2). De meest noordelijke hiervan
heeft dezelfde typische Puntmos/Oeverzegge vegetatie, maar geen open water. Dit
is vermoedelijk ook een voortplantingslocatie
voor L. barbarus en S. flaveolum.
De Klip (085,9-463,6) ligt net buiten het werkgebied, ten westen van Rijksdorp. Het
is een afgegraven duin dat jaren als bollenveld is gebruikt en recent (winter 19951996) is heringericht voor natuurontwikkeling. In 1997 werd het gedomineerd door
de Akkerdistel {Cirsium arvense). Aan de oostrand stroomt een relletje dat meerdere
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keren werd bezocht. Deze raakte in de loop van de zomer haast verstopt door flap
en eendekroos {Lemna sp.). Er zijn nog geen bijzondere libellen aangetroffen.
Naarmate de vegetatie en de watertjes zich ontwikkelen zal dit waarschijnlijk veranderen. Het is intrigerend om deze ontwikkeling te volgen, zeker in het kader van
de plannen voor natuurontwikkeling in de gelijkende bollenakkers van Lentevreugd
ten noorden van Rijksdorp.

Discussie
Wasscher & van Velzen (in prep.) vergelijken de libellenfauna's van negen Nederlandse
duingebieden. Een met Berkheide vergelijkbare soortenrijkdom treffen we op Voorne,
in Meijendel en in de Amsterdamse Waterleidingduinen (na 1990 respectievelijk 26,
25 en 30 soorten). Dit zijn eveneens grote duingebieden met veel wateren die vaak
door inventarisanten werden bezocht. Soorten die hier recent zijn aangetroffen,
maar niet in Berkheide, zijn C. splendens. P. nymphula, S. metallica en L. rubicunda.
Andere verschillen zijn reeds in de soortbesprekingen aangestipt.
Berkheide, en in mindere mate de Coepelduynen. is een waardevol gebied voor
libellen. Zeker vergeleken met de omgeving is de rijkdom groot. Met name de
kwelplasjes zijn soortenrijk. De plassen in de Dichte Del, Pronkdel en bij De Beer zijn
het meest bijzonder. Om die reden zijn zij ook vaak bezocht wat enige vertekening
kan hebben veroorzaakt. Omdat deze plekken zich ook qua vegetatie van de anderen onderscheiden is dit echter onwaarschijnlijk. Gedrieën behuizen zij 26 van de 28
vastgestelde soorten; zij planten zich vermoedelijk alle voort.
Gezien de kwaliteiten van de kwelplassen, met name de relatief recent aangelegde
in de Dichte Del, zullen maatregelen voor natuurontwikkeling gunstig uitpakken
voor libellen. Verdroging en eutrofieëring zijn altijd hun grootste bedreigingen
geweest in het duingebied. Vermindering van de waterontrekking en oppervlakteinfiltratie zijn daarom positieve ontwikkelingen. Door het uitgraven van de dellen
zullen nieuwe biotopen ontstaan. Daarbij is het vooral belangrijk om afwisseling en
beschutting te voorzien, zodat een ideale leefomgeving voor libellen ontstaat.

Slot
Het is de bedoeling dat ook in de komende jaren libellen zullen worden waargenomen
in Berkheide en de Coepelduynen. Daarbij is het interessant om de ontwikkeling van
voor natuurontwikkeling heringerichte gebieden, zoals het voormalig slibdepot en het
in 1997 dichtgeschoven winkanaal, te volgen. Verder zal de inventarisatie vooral in de
diepte uitgebreid worden. Op de interessantste locaties zal meer aandacht aan het
voorkomen van larven en de vegetatie worden besteed.

27
Holland's Duinen

nr 32, mei 1998

Libellen

Litera tuur
As, B van, K Mostert 81 T van Schie (1995). Kleine invasie van Aeshna affinis, de Zuidelijke glazenmaker, in het najaar van 1995 langs de kust, in het bijzonder bij Hoek van Holland.
Libellennieuwsbrlef 3(5):2-4.
Bal, D, HM Beije, YR Hoogeveen, SRJ Jansen & PJ van der Reest (1995). Handboek natuurdoeltypen
in Nederland. Rapport IKC Natuurbeheer nr 11, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserlij, Wageningen.
Burbach, K, 8c M Winterholler (1997). Die invasion von Hemianax ephippiger (Burmeister) in Mittelund Nordeuropa 1995/1996 (Anisoptera: Aeshnidae). Ubellula 16(1/2):33-59.
Dijkstra, K-D (1996). Pantserjuffers in de duinen: voorkomen van vijf Lestes soorten tussen Den
Haag en Noordwijk. Libellennieuwsbrlef 4(3):15-17.
Dijkstra, K-D (1997). De Ubellen van Katwijk. De Duinstag 12(1):4-9.
Dijkstra, K-D & M van der Weide (1997). De Zwervende heidelibel (Sympetrum fonscolombii (Sélys))
in Nederland in 1996. Brachytron 1(1):16-21.
Edelaar, R K-D Dijkstra & NJ Dingemanse (1996). Hemianax ephippiger: a new dragonfly for The
Netherlands (Odonata: Aeshnidae). Entomologische Berichten, Amsterdam 56(12):192-195.
Geijskes, DC 81 EJ van Nieukerken (1978). Libellen (Odonata) van Meijendel en omgeving. Fauna
van de wateren van Meijendel IV. Zoologische Bijdragen 23:126-136.
Geijskes, DC 81J van Tol (1983). De Ubellen van Nederland (Odonata). Bibliotheek KNNV no.31,
Hoogwoud.
Groot, T de (1997). Libellen van het Zwanenwater en Duin & Kruidberg. O & B rapport nummer 9748. Vereniging Natuumonumenten, 's-Graveland.
Groot, T de 8c MT Wasscher, In prep. De Gevlekte witsnuilibel (Leucorrhinia pectoralis) in
Nederland: het laagveengebied als toevluchtsoord.
Hermans, JT 8c REMB Gubbels (1997). De Vuurlibel (Crocothemis erythraea (Brullé)) in Limburg.
Brachytron 1(1):22-26.
Higler, LWG (1964). Enige gegevens over de fauna van duinpiassen op Voorne. Biologische
Jaarboek Dodonaea 32:345-347.
Kalkman, V (1996). Terschelling, voor de derde keer. Libellennieuwsbrief 4(5):11-12.
Kiauta, B (1964). Notes on some field observations on the behaviour of Leucorrhinia pertoralis
Charp. (Odonata: Libellulidae). Entomologische Berichten, Amsterdam 24:82-86.
Kiauta, B (1968). Aantekeningen over Nederlandse Odonata. I. Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)
in Nederland (Libellulidae, Sympetrlnae). Entomologische Berichten , Amsterdam 28:156-160.
Leltz, GM, J van Gelderen 8c EM Nijssen (1993). Vegetatiekartering Berkheide 1989. N.V. Energie- en
watervoorziening Rijnland, Leiden.
Lieftinck, MA (1926). Odonata Neerlandica. De libellen of waternimfen van Nederland en het aangrenzend gebied. Tweede gedeelte: Anisoptera. Tijdschrift voor Entomologie 69:85-226.
Mostert, K (1996). Impressies libellenonderzoek in Zuid-Holland 1996. Libellennieuwsbrief 4(5):13-16.
Wasscher, MT (1995). Een invasie van Sympetrum flaveolum vanuit het oosten. Libellennieuwsbrief
3(5):8-10.
Wasscher, MT (1996). Libellen in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Verkennende Inventarisatie
1995. Gemeentewaterleldingen, Amsterdam.
Wasscher, MT (in prep.). Bedreigde en kwetsbare libellen in Nederland. Baslsraport met voorstel
Rode lijst. EIS-Nederland (Leiden).
Wasscher, MT & J-W van Velzen (in prep.). Atlas van de Libellen van de Amsterdamse
Waterleidingduinen. Periode 1995 tot en met 1997.

28

