L i b e l l e n in B e r k h e i d e en De Klip 1998
K.-D.B. Dijkstra
Oude Rijnsburgerweg 38
2342 BC Oegstgeest

Samenvatting
In 1998 werd de, in 1995 begonnen, libelleninventarisatie van het duingebied tussen Katwijk aan Zee en de Wassenaarse Slag voortgezet. Sinds 1995 zijn 32 soorten
vastgesteld, meer dan in ieder ander Nederlands duingebied. Van 22 soorten is nu
voortplanting bewezen. In 1998 werden 29 soorten gezien, waarvan er vier nieuw
waren. De Bruine winterjuffer (Sympecma fusca) werd voor het eerst (en op meer
plekken) in de Nederlandse duinen gezien. Hij heeft zich in Berkheide voortgeplant.
De Tengere grasjuffer (Ischnura pumilio) was met drie populaties aanwezig. Zij
komt nergens anders in de Nederlandse duinen voor. Minstens vier Vuurjuffers
(Pyrrhosoma nymphula) en drie Noordse witsnuitlibellen (Leucorrhinia rubicunda)
werden aangetroffen. Het is onbekend of het zwervers of kleine populaties betreft.
Fraai weer in mei leverde, naast het bovenstaande, opvallend hoge aantallen van
enkele voorjaarssoorten op. Voortplanting van Tangpantserjuffer (Lestes dryas). niet
eerder als zodanig bekend uit de Hollandse duinen. Azuurwaterjuffer (Coenagrion
puella) en Glassnijder (Brachytron pratense) werd bevestigd. Er planten zich nu
twee Rode Lijst soorten voor in het gebied, te weten 5. fusca en 6. pratense. Slecht
zomerweer met weinig zuiden- of oostenwind resulteerde in lage aantallen van
ondermeer Zwervende pantserjuffer (L. barbarus) en Geelvlekheidelibel (Sympetrum
flaveolum), welke de afgelopen jaren talrijk waren. Op veel locaties stond het water
aanmerkelijk hoger dan in 1997 en bleef het gedurende de hele zomer stijgen. Dit
had soms een dramatisch effect op de vegetatie. Eind 1998 stonden enkele locaties
droog vanwege werkzaamheden in het kader van natuurherstel. Deze dynamiek in
de waterstand is ongunstig voor libellen. Het is wel de verwachting dat de natuurontwikkeling de libellenrijkdom uiteindelijk positief beïnvloed. Wel lijkt de voedselrijkdom in het gebied een snelle successie van de vegetatie in de hand te werken,
waardoor de nieuwe biotopen op den duur minder geschikt worden. Hiervoor is
een aanpassing van het beheer gewenst. Een ecologische classificatie van de soorten benadrukt het pionierkarakter van de fauna.

Inleiding
Sinds 1995 wordt Berkheide, het duingebied tussen Katwijk aan Zee en de
Wassenaarse Slag, geïnventariseerd op libellen. Het verslag van de eerste drie jaar
verscheen in een eerdere Holland's Duinen (Dijkstra 1998). In 1998 werd de inventarisatie voortgezet en werden vele waarnemingen gedaan die het beeld van de
fauna aanvulden en verbeterden. Hiervan wordt in dit verslag een overzicht gegeven.
De Coepelduynen, die in het vorige verslag nog wel besproken worden, zijn in 1998
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slechts tweemaal bezocht en worden verder niet behandeld. Het natuurontwikkelingsgebied bij De Klip is daarentegen aan de inventarisatie toegevoegd. Voor een
algemene inleiding, een korte gebiedsbeschrijving en een kaart van de locaties
wordt naar Dijkstra (1998) verwezen. Een breder overzicht van de recente ontwikkelingen in de libellenfauna van de Hollandse en Zeeuwse duinen zal verschijnen in
Dijkstra et al. (in voorbereiding).

—

Methode en verantwoording

De waarnemingen zijn allemaal afkomstig van vrij regelmatige bezoeken van de
auteur (tabel 1). Ik zou SBB en DZH willen bedanken voor de toestemming die
mij werd verleend om in hun terreinen te inventariseren. Harrie van der Hagen en
Dick van Leeuwen voorzagen in informatie over het beheer. Jeroen van Delft,
Pim Edelaar, Harm Niesen, Kees Mostert, Jan-Willem van Velzen, Arnold Wijker en
Richard Witte brachten mij op de hoogte van waarnemingen in andere duingebieden.

Tabel 1. Data van bezoeken

van de auteur aan het gebied in 1998 en beeld van de

inventarisatie-

spreiding in de loop van vier jaar
1998

totaal '98

totaal '95-'98

mei

12, 16, 17, 18, 28, 29

6

8

juni

17

1

5

juli
augustus
september
oktober

totaal

3, 13, 14

3

5

3, 5, 13, 19

4

11

23

1

4

-

-

1

15

34

Resultaten
In tabel 2 staan de 32 soorten die in het gebied zijn waargenomen. Per soort wordt
aangegeven of voortplanting is bewezen en of de soort een invasief voorkomen
heeft. In 1998 werden vier soorten voor het eerst vastgesteld. Drie uit het gebied
bekende soorten werden niet gezien. Van acht soorten werd voor het eerst voortplanting bewezen. Van ruim tweederde, 22 soorten, is voortplanting nu zeker. Van
nog één soort is voortplanting zeer waarschijnlijk. Bij de soortbesprekingen worden
de wijzigingen ten opzichte van de periode 1995-1997 en nieuwe waarnemingen,
locaties en inzichten besproken. Voor het algemene beeld wordt verwezen naar de
soortbesprekingen in Dijkstra (1998). In tabel 3 worden de maximale aantallen
imago's per soort van de belangrijkste locaties vergeleken, welke in de locatiebesprekingen worden toegelicht.
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Tabel 2. In Berkheide waargenomen

libellensoorten

(periode 1995 tot en met 1998).

Soorten in vet werden in 1998 voor het eerst vastgesteld, soorten tussen haakjes werden in 1998 niet
waargenomen.
Invasief: imago's werden waargenomen die, gezien het voortplantingsbeeld van de soort, niet uit het
werkgebied afkomstig lijken te zijn, vaak onder gunstige weersomstandigheden, x: zwerver (aantallen
altijd lager dan tien individuen per locatie), xx; invasiegast (aantallen soms hoger), ?: waarschijnlijk locale
zwerver.
Voortplanting: bewezen door larvehuidjes of juveniele imago's, x: tijdelijk (vermoedelijk in één of twee
van de afgelopen vier jaar), xx: regelmatig (vermoedelijk in meer jaren), ?; hoogstwaarschijnlijk (hoge
aantallen regelmatig op dezelfde locatie waargenomen).

wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

invasief

voortplanting

Lestes barbarus

Zwervende pantserjuffer

XX

XX

X

L. dryas

Tangpantserjuffer

L. sponsa

Gewone pantserjuffer

L. virens

Tengere pantserjuffer

L. viridis

Houtpantserjuffer

X
XX

X
XX

Sympecma fusca

Bruine winterjuffer

Coenagrion puella

Azuurwaterjuffer

C. pulchellum

Variabele waterjuffer

XX

Enallagma cyathigerum

Watersnuffel

XX

Erythromma najas

Grote roodoogjuffer

E. viridulum

Kleine roodoogjuffer

7

Ischnura elegans

Lantaarntje

XX

1. pumilio

Tengere grasjuffer

X

X

X

X

7

Pyrrhosoma nymphula

Vuurjuffer

X

Aeshna affinis

(Zuidelijke glazenmaker)

X

A. cyanea

Blauwe glazenmaker

X

A. grandis

Bruine glazenmaker

X

A. isosceles

(Vroege glazenmaker)

X

A. mixta

Paardenbijter

XX

Anax imperator

Grote keizerlibel

Brachytron pratense

Glassnijder

Crocothemis erythraea

(Vuurlibel)

X

Leucorrhinia

Noordse witsnultlibel

X

Libellula depressa

Platbuik

X

L. quadrimaculata

Viervlek

XX

Orthetrum

Gewone oeverlibel

XX

rubicunda

cancellatum

Sympetrum danae

XX
XX
XX

X

Zwarte heidelibel

XX

X

S. flaveolum

Geelvlekheidelibel

XX

XX

S. fonscolombii

Zwervende heidelibel

X

X

5. sanguineum

Bloedrode heidelibel

XX

XX

S. striolatum

Bruinrode heidelibel

XX

S. vulgatum

Steenrode heidelibel

XX
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Tabel 3: hoogste waargenomen

aantallen

op één dag en voortplanting

op de meest

bezochte

locaties (periode 1995 tot en met 1998).

P: Pronkdel, H: Huig Twigtdel, D: Dichte Del, W: Waterdelletje, S: Schaftdel, B: De Beer, K: De Klip.
Onderstreepte aantallen duiden op de vondst van larvehuidjes of juveniele (pas uitgekomen) imago's.

P

H

D

W

S

B

K

iestes barbarus

-

-

2

-

-

60

-

L. dryas

-

1

L. sponsa

t

L. virens

-

L. viridis

-

1

-

IQ

5

-

-

-

8

-

-

3

1

-

-

2

-

-

-

-

1

5Q

3

275

1

35

5Ö

-

3Q

1

50

40

125

10

45

45

72

3

-

t

-

-

-

5
25

5

-

-

Coenagrion puella

1

Erythromma najas

20

1

20

Enallagma cyathigerum

1

10

Sympecma fusca

C. pulchellum

10

40

-

30

-

-

1

5Q

150

300

100

30

5Q

2Q

1. pumilio

-

2

2Q

-

-

-

2

Pyrrhosoma nymphula

-

-

-

4

-

-

-

Aeshna cyanea

1

-

-

-

-

-

1

A. grandis

2

-

1

-

1

1

1

-

E. viridulum
Ischnura elegans

A. isosceles
A. mixta

2

-

1

-

-

-

10

2

10

1

2

m

2

4

1

5

1

1

1

-

Brachytron pratense

3

1

4

5

-

2

-

Crocothemis erythraea

-

-

1

-

-

-

-

Leucorrhinia

1

-

-

-

-

2

-

-

-

15

Anax imperator

rubicunda

Libelulla depressa

-

-

1

-

L. quadrimaculata

IQ

15

22

1

2

10

Z

2

z

5

-

-

3

-

Sympetrum danae

5

22

2

-

20

20

-

S. flaveolum

1

60

10

-

7

25

25

S. fonscolombii

1

1

5

-

-

-

-

5. sanguineum

4

1

6

-

2

5Q

2

S. striolatum

1

15

5Q

3

1

4

S

S. vulgatum

22

15

5fi

-

20

2Q

5

totaal aantal soorten

23

18

26

11

13

23

18
8

Orthetrum

cancellatum

aantal nieuw in 1998

3

8

5

11

0

7

aantal bezoeken in 1998

6

11

9

5

1

7

5

13

17

21

5

5

13

9

totaal aantal bezoeken

22

i

1
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Soortbesprekingen
Pantserjuffers

- Lestidae

Zwervende pantserjuffer - Lestes barbarus
Deze soort had het magerste jaar sinds het begin van de inventarisatie. Het aantal
locaties en de aantallen individuen is sterk afgenomen ten opzichte van het topjaar
1995. De enige nog bestaande populatie is die bij De Beer. Hier werden echter maar
lage aantallen aangetroffen. Bij andere geschikte plekken werden geen exemplaren
gezien. Op geen enkele van de locaties uit 1995 en 1996 werd de soort gezien.
Deze neergang is vermoedelijk te wijten aan de droogte in de afgelopen jaren en
het slechte zomerweer in 1998. L. barbarus prefereert zeer ondiepe, uitdrogende
wateren. Deze biotopen waren in 1997 echter geheel opgedroogd. In 1998 stond
hier meestal weer water, maar door het uitblijven van warm weer en oostenwind
werden deze niet opnieuw gekoloniseerd door individuen van buiten Nederland.
De Beer verschilt van de andere plekken doordat de biotoop gevormd wordt door
in het water groeiend mos. Dit droogt niet snel uit maar voldoet waarschijnlijk wel
aan de gewenste hoge watertemperatuur. In 1998 was het waterpeil hier dusdanig
gestegen dat het mos zich enkele tientallen centimeters onder het oppervlak
bevond. Een daarmee gepaarde daling van de watertemperatuur verklaart wellicht
de neergang in de aantallen. Hopelijk herstellen de vegetatie en de populatie zich
en kunnen van hieruit andere plekken in de omgeving gekoloniseerd worden. Op
3 augustus werd een vrouwtje in tandem met een mannetje L. sponsa gevonden.
Alle waarnemingen:
locatie
datum
De Beer
De Beer

17 juni
3 augustus

aantal

opmerking

15
1 c?, 3 2 2

alle juveniel"

* pas uitgekomen

Tangpantserjuffer - Lestes dryas
Deze pantserjuffer is in Nederland een typische soort van heidevennen die als zwerver
de kust bereikt. In 1995 werden vier of vijf, in 1997 twee individuen in het gebied
waargenomen tijdens warm weer met oostenwind. Aansluitende voortplanting
werd hoogst onwaarschijnlijk geacht. De enige waarneming in 1998 betrof echter
een zeer vers imago. Dit is het eerste zekere geval van voortplanting in de Nederlandse duinen. De waarneming op 30 mei 1937 op Terschelling was wel opvallend
vroeg, hetgeen voortplanting aldaar suggereert (Geijskes & van Tol 1983).
L. dryas komt in grote delen van Europa voor bij uitdrogende wateren met een
open vegetatie (Heidemann & Seidenbusch 1993). De Huig Twigtdel stemt hiermee
overeen (zie locatiebespreking).
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Enige waarneming:
locatie
datum

aantal

opmerking

Huig Twigtdel*

1 $

juveniel

18 mei

* Het Voormalig slibdepot uit Dijkstra (1998), Amersfoortcoördinaten 087,6-466,3

'Geuvone pantserjuffer - Lestes sponsa
Er zijn nu vijf zekere en nog eens twee mogelijke populaties in het gebied bekend.
Het gaat hier telkens om lage aantallen, hoogst zelden worden er tien of meer individuen op één locatie geteld. Dit staat in schril contrast met plekken in het binnenland, met name vennen, waar de soort massaal aanwezig kan zijn. Terwijl L. barbarus
duidelijk achteruit is gegaan ten opzichte van voorgaande jaren lijkt deze soort
stabiel.
Maxima per locatie:
locatie
aantal
Huig Twigtdel
Dichte Del
Waterdelletje
Plasjes van Simon
Schaftdel
De Beer
De Klip

2
12
1
4
7
10
5

opmerking
deels juveniel

deels juveniel
deels juveniel

Tengere pantserjuffer - Lestes virens
De enige waarneming in 1998 roept enige vragen op. In 1997 werd de soort op
dezelfde locatie met maximaal acht individuen aangetroffen. Toen was echter, net
als bij alle eerdere waarnemingen, sprake van oostenwind. De huidige waarneming
werd echter voorafgegaan door een langdurige westelijke stroming. Kan de soort
ook onder minder gunstige omstandigheden de kust bereiken of is er toch sprake
van voortplanting in zeer lage aantallen? Bij L. dryas, die qua herkomst zwerfgedrag en voorkomen in het gebied overeenkomt, is immers ook voortplanting
vastgesteld.
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Enige waarneming:
locatie
datum

aantal

De Beer

16

19 augustus

opmerking

Houtpantserjuffer

- Lestes viridis

Terwijl de andere pantserjuffers in het duingebied sterk zijn gebonden aan kwelplassen, plant de Houtpantserjuffer zich hoofdzakelijk in infiltratieplassen voort. Dit
is niet verwonderlijk. De soort stelt weinig eisen aan de biotoop, behalve dat boven
of nabij het water eenjarig hout aanwezig is, waarin de eieren worden afgezet. De
meeste infiltratieplassen hebben steile oevers, waarlangs dikwijls bomen groeien.
Hier is de soort immer aanwezig. Houtige gewassen aan de waterkant zijn bij de
meeste kwelplassen afwezig, hier bevindt zich een brede zoom van lage oevervegetatie. Waar wel aan de eis voldaan wordt, zoals in de Pronkdel en de poel bij
De Klip, worden wel aanwijzingen voor reproduktie gevonden.
Bruine winterjuffer - Sympecma fusca
Deze onopvallende juffer was tot voor kort alleen bekend uit het binnenland van
Nederland. De soort komt vooral voor op de wat voedselrijkere vennen en andere
mesotrofe wateren in oostelijk Noord-Brabant en Limburg. Na sterk achteruit te zijn
gegaan maakt hij sinds kort weer een opmars door. De soort komt nu weer verspreid voor op de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug, het Rivierengebied en Drenthe.
De soort staat als 'bedreigd' op de Rode Lijst (Wasscher, in voorbereiding), alhoewel
dit niet helemaal actueel meer lijkt. Winterjuffers onderscheiden zich van andere
libellen door niet als ei of larve te overwinteren, maar als imago. Daardoor kunnen
ze al tijdens de eerste mooie dagen van de lente actief zijn. Begin mei 1998 bereikte
de soort, geholpen door de oostenwind, voor het eerst de kuststrook.
Waarnemingen werden gedaan op Walcheren (R. Witte), Voorne (H. van der Wal),
bij Castricum (J. van Delft) en in Berkheide. In alle gebieden, evenals bij Egmond
(A. Wijker) en Bergen (H. Niesen), bleek de soort zich aansluitend te hebben voortgeplant. Hoewel in Berkheide in mei alleen twee mannetjes werden gezien en er
intensief is gezocht op andere plekken, blijkt uit de augustuswaarneming dat nog
meer individuen naar het gebied zijn gezworven. Het valt dan ook te verwachten
dat de soort in andere duingebieden over het hoofd gezien is.
Beide mannetjes gedroegen zich territoriaal. Ze bevonden zich op een plek waar
het water tot aan de duindoorns stond en waar allerlei kruidenresten van het vorige
jaar in en over het water hingen. Deze plantenresten zijn ideale eilegplaatsen. De
juveniele imago's werden gevonden op een plek waar lisdodde en riet een halfopen,
in enkele tientallen centimeters diep water staande, vegetatie vormden. De biotopen
in de andere duingebieden waren vergelijkbaar. Uit de tijden van aan- en uitkomst
blijkt dat de Bruine winterjuffer zich in drie maanden tijd kan ontwikkelen. De struweelrijke dennenbosjes ten zuiden en westen van De Beer zijn vermoedelijk ideale
foerageer- en overwinteringsplekken voor de imago's. Deze werden hier echter niet
gevonden bij een zoektocht op 23 september.

Alle waarnemingen:
locatie
datum

aantal

opmerking

Dichte Del
Dichte Del
De Beer

1c?
16
} 6,2 9 9

verzameld

12 mei
18 mei
19 augustus

alle juveniel
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Waterjuffers

-

Coenagrionidae

Azuurwaterjuffer
- Coenagrion puella
Voor 1998 was maar één vondst van deze soort uit het gebied bekend terwijl hij in
andere duingebieden plaatselijk talrijk is. Dit jaar bleek er toch een populatie in het
gebied aanwezig te zijn. Ook in de Duintuin bij Boerderij Meijendel (082,7-460,5)
werd een vrij grote populatie aangetroffen. Waarschijnlijk zijn beide populaties normaal vrij klein en zijn ze daarom over het hoofd gezien. Door het mooie weer in mei
vlogen er in 1998 wellicht hogere aantallen dan anders en werden op diverse plekken
ook zwervende mannetjes opgemerkt. Hetzelfde geldt voor de nauw verwante
C. pulchellum. Deze werd dit jaar in veel hogere aantallen gezien dan eerder, ook als
zwerver. Beide soorten planten zich voort bij De Beer. C. puella is hier echter talrijker.
Alle waarnemingen:
locatie
datum aantal opmerking
Pronkdel
De Beer
De Beer
De Beer
De Beer
De Klip

17 mei
12 mei
17 mei
29 mei
17 juni
17 mei

1S
^2óS,3 9 9
50
22
3
SSS

alle juveniel
vijftien tandems
één tandem
één tandem

Variabele waterjuffer - Coenagrion pulchellum
'Zoals reeds onder C. puella is vermeld had C. pulchellum in 1998 een topjaar.
Daarvoor was hij slechts op twee plaatsen, weliswaar regelmatig, maar in zeer lage
aantallen waargenomen. Ondanks het maximum van slechts drie imago's in 1997, was
de indruk dat de Pronkdel de kernpopulatie van de soort behuist juist. Hier werden
op 17 mei minstens honderd ei-afzettende tandems geteld op de velden van Aarvederkruid. Ook in het Waterdelletje, dat eveneens duidelijke laagveenkarakteristieken
vertoont werd een redelijk grote populatie aangetroffen. Vrij hoge aantallen in de
Dichte Del konden niet geconsolideerd worden met een bewijs van voortplanting.
Voorlopig lijken er een stuk of vijf voortplantingslocaties in Berkheide aanwezig te
zijn. Daarmee is de soort duidelijk algemener dan C. puella. Dit is het omgekeerde
van de situatie in de Amsterdamse Waterleidingduinen (Wasscher & van Velzen 1998).
Maxima per locatie:
locatie
aantal
Pronkdel
Huig Twigtdel
Dove Zeegdel*
Dichte Del
De Hoek**

26

275
1
1
30
1

opmerking
deels juveniel

juveniel

Waterdelletje
Zwarte Pan
De Beer
De Klip

50
2
30
1

Amersfoortcoördinaten 086,2-466,8

deels juveniel
deels juveniel

** 086,0-466,2

Grofe roodoogjuffer - Erythromma najas
Beide roodoogjuffers zijn opvallend zeldzaam in het gebied, zeker gezien hun
talrijkheid in de omliggende polders. Dit is te verklaren door hun voorkeur voor
wateren met drijvende of emerse waterplanten. Dergelijke vegetaties zijn schaars
in de duinen. Het vermoeden dat zich in de Pronkdel een kleine populatie bevindt
kon niet worden gestaafd met waarnemingen. Het enige individu in de Dichte Del
bevond zich boven een drijvend veld Veenwortel. Deze vegetatie breidt zich daar
momenteel uit. Op de driehoekige vijver in het nabijgelegen Rijksdorp (086,4-463,4)
bevindt zich een grote populatie. Deze is dan ook grotendeels bedekt met blad van
Gele plomp. Waarschijnlijk hebben de waarnemingen in Berkheide en De Klip
betrekking op zwervers van deze en andere populaties.
Alle waarnemingen:
locatie
datum

aantal

Dichte Del
De Klip

1 S
5 SS

28 mei
29 mei

opmerking

Kleine roodoogjuffer - Erythromma viridulum
Hoewel voortplanting niet is bewezen bevindt zich vrijwel zeker een populatie van
deze soort in de Pronkdel. Dit is de momenteel de enige plas die rijkelijk is begroeid
met Aarvederkruid. Door de verhoogde waterstand in de Dichte Del is de weelderige
begroeiing van deze plant aldaar geheel verdwenen. Daarmee lijkt ook E. viridulum
te zijn weggevaagd. De soort wordt af en toe in laag aantal aangetroffen bij infiltratieplassen met drijvend flab. De vraag is of dergelijke wateren geschikt zijn voor
voortplanting.

Alle waarnemingen:
locatie
datum
Pronkdel
Pronkdel
Plas 48*

3 augustus
19 augustus
19 augustus

aantal
6 S S. ^ 9
30
1 S

opmerking
één tandem
enkele tandems
op flab

* 087,5-466,3
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Watersnuffel - Enallagma cyathigerum
Samen met /. elegans is dit de talrijkste juffer in het duingebied. Er is echter een duidelijk verschil zichtbaar als men het voorkomen van beide op kwel- en infiltratieplassen
vergelijkt. E. cyathigerum komt meer op infiltratieplassen voor en is daar in hogere
aantallen aanwezig. /. elegans overheerst echter op de kwelplassen. In Berkheide zijn
juveniele imago's van E. cyathigerum op vijf kwellocaties gevonden en /. elegans op
negen. Daarbij is het waarschijnlijk dat een deel van eerstgenoemde van nabijgelegen
infiltratieplassen afkomstig is. Op kwelplassen waar beide soorten voorkomen waren
de aantallen van /. elegans in 1998 minstens vijf keer hoger dan die van E. cyathigerum.
Lantaarntje - Ischnura elegans
Bovenstaand wordt het voorkomen met dat van E. cyathigerum vergeleken. Het
Lantaarntje is de talrijkste juffer op de meeste kwelplassen. Op 18 mei werd predatie
van deze soort op juveniele imago's van /. pumilio en soortgenoten waargenomen
in de Dichte Del.
Tengere grasjuffer - Ischnura pumilio
Dit juffertje komt verspreid voor op de binnenlandse zandgronden. Hij staat bekend
als een pionier van recent aangelegde wateren, vaak met invloed van kwel. Op dergelijke plekken kan hij even snel opduiken als weer, door successie van de vegetatie, verdwijnen. In de duinen is maar één keer een populatie gevonden, namelijk op
Schiermonnikoog in 1995 (N.J. Dingemanse). De ontdekking van drie populaties in
het werkgebied was daarom verrassend. Momenteel zijn dit de enige bekende in de
Nederlandse duinen. Alle bevinden zich op plekken die enkele jaren geleden zijn
heringericht voor natuurontwikkeling en die een duidelijke kwelinvloed hebben.
Het zijn vrij ondiepe wateren met halfopen, in het water staande, vegetatie. Op De
Klip stroomt dit water en bestaat de begroeiing ondermeer uit Kleine watereppe en
Blauwe waterereprijs. De twee dellen zijn ondermeer begroeid met Grote lisdodde.
Riet en Zeebies. De plek in de Dichte Del, de achterste plas, is relatief diep en nogal
dicht begroeid. Het oogt niet echt ideaal voor de soort, hoewel er wel de hoogste
aantallen werden gezien. De Huig Twigtdel lijkt voorlopig het geschiktst. Wanneer
de nieuwere natuurontwikkelingsgebieden wat meer begroeid raken kunnen deze
vermoedelijk eveneens de soort herbergen.
Het op 3 augustus waargenomen vrouwtje was, afgaand op haar oranje kleur, slechts
een paar dagen oud. Gezien het ontbreken van waarnemingen tussen die datum en
mei vertegenwoordigt zij vermoedelijk nageslacht van de voorjaarsgeneratie. Het voorkomen van een tweede generatie bij deze soort was in Nederland nog niet aangetoond.
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Alle waarnemingen:
locatie
datum

aantal

opmerking

Huig
Huig
Huig
Huig
Huig

5
^
3
1
1

deels juveniel
deels juveniel
deels juveniel
juveniel

Twigtdel
Twigtdel
Twigtdel
Twigtdel
Twigtdel

12 mei
16 mei
18 mei
28 mei
3 augustus

SS.2 99
S.2 99
99
2
2

Dichte Del
Dichte Del
Dichte Del
De Klip
De Klip

18
28
29
17
29

mei
mei
mei
mei
mei

30

deels juveniel
deels juveniel
3 SS, 12 2 2 deels juveniel
1 2
deels juveniel
1 cJ, 1 2

3 ss,^ 9

Vuurjuffer - Pyrrhosoma nymphula
Deze juffer behoorde tot de verwachte soorten. Hij is maar op één plek, maar met
meerdere individuen, waargenomen. Het is de vraag of het zwervers betrof. De laagveenachtige biotoop is vermoedelijk wel geschikt voor voortplanting. Dit jaar werd
reproduktie bewezen in de Amsterdamse Waterleidingduinen (J.-W. van Velzen).
Dit is de enige zekere populatie aan de Nederlandse kust.
Alle waarnemingen:
locatie
datum

aantal

Waterdelletje
Waterdelletje

2 SS
2 SS.2

Glazenmakers

12 mei
16 mei

-

opmerking

99

alle in tandem

Aeshnidae

Blauwe glazenmaker - Aeshna cyanea
Net als in 1997 werd slechts één individu in het werkgebied gezien. Het exemplaar
bevond zich boven de poel bij De Klip, hetgeen een ideale voortplantingslocatie is.
De zeldzaamheid van deze soort in Berkheide is opvallend aangezien hij zich in
minstens zeven andere duingebieden in Nederland voortplant.
Enige waarneming:
locatie
datum

aantal

De Klip

1S

23 september

opmerking

Bruine glazenmaker - Aeshna grandis
In 1998 werd deze soort maar éénmaal waargenomen. Dit staat in schril contrast
met de acht waarnemingen in 1997. Mogelijk is het uitblijven van oostenwind in
augustus hier debet aan.
Enige waarneming:
locatie
datum

aantal

De Klip

1S

3 augustus

opmerking
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Paardenbijter - Aeshna mixta
Aan de voortplantingslocatie bij De Beer werd in 1998 de Huig Twigtdel toegevoegd. Vermoedelijk wordt ook in andere kwelplassen gereproduceerd. Wellicht
geschiedt dit ook in infiltratieplassen aangezien larven en larvehuidjes daar zijn
aangetroffen in andere duingebieden.
Maxima per locatie:
locatie
aantal
Huig Twigtdel
Dichte Del
Waterdelletje
Plasjes van Simon
Schaftdel
Zwarte Pan
De Beer
De Klip

2
7
1
5
1
3
4
1

opmerking
1 larvehuidje
1 tandem

ook ei-afzettend
2 larvehuidjes, ook ei-afzettend

Grote keizerlibel - Anax imperator
Zoals was verwacht werd in 1998 het voortplanten van deze soort bewezen. Het
bleef echter bij de waarneming van één juveniel imago. De verklaring hiervoor is
vermoedelijk dat de soort zich hoofdzakelijk reproduceert in de infiltratieplassen,
die weinig aandacht kregen. Bovendien sluipt deze soort 's nachts uit en verwijderen
de verse dieren zich voor zonsondergang van het water. Alleen in de Dichte Del
worden regelmatig twee of meer individuen en ei-afzettende vrouwtjes waargenomen. Deze soort is zeer mobiel en patrouillerende mannetjes zijn op ieder water
aan te treffen. Op hoeveel plekken de soort zich daadwerkelijk voortplant en in
welke mate, blijft daarmee onduidelijk.
Maxima per locatie:
locatie
aantal
Pronkdel
Huig Twigtdel
Dichte Del
Waterdelletje
Zwarte Pan
De Beer

1
1
3
1
1
1

opmerking

deels juveniel

Glassnijder - Brachytron pratense
Deze soort werd in mei vrij veel waargenomen, meestal in lage aantallen.
Waarschijnlijk plant de soort zich op een paar plekken voort en zwerven imago's
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door het gebied. Zo'n locatie is het Waterdelletje waar de hoogste aantallen én
larvehuidjes werden aangetroffen. Hiermee is aangetoond dat deze doelsoort voor
de duinen (Bal et al. 1995) zich voortplant in Berkheide. De Glassnijder staat als
'kwetsbaar' op de Rode Lijst (Wasscher, in voorbereiding).
Maxima per locatie:
locatie
aantal
Pronkdel
Huig Twigtdel
Dichte Del
Waterdelletje
De Beer

Korenbouten

1
1
4
5
2

-

opmerking

ook ei-afzettend
twee larvehuidjes op 16 mei

Libellulidae

Noordse witsnuitlibel - Leucorrhinia rubicunda
De komst van deze soort was al enigszins verwacht. Halverwege mei vond een opleving van waarnemingen plaats in de Hollandse duinen. Waarnemingen werden
gedaan van Texel (P. Edelaar) tot aan de Libellenvallei in Meijendel (082,3-461,5).
Hier waren drie mannetjes aanwezig op 17 mei. De herkomst van de dieren is onbekend. De soort is talrijk op vennen in het binnenland. In 1998 werd voor het eerst
voortplanting bewezen in de Amsterdamse Waterleidingduinen (J.-W. van Velzen).
Een derde optie is dat zich ook elders in de duinen (weliswaar kleine) populaties
bevinden.
Alle waarnemingen:
Maxima per locatie:
locatie
datum

aantal

Pronkdel
De Beer
De Beer

1S
2 Só
1S

17 mei
17 mei
29 mei

opmerking

Platbuik - Libellula depressa
De populatie bij De Klip is mogelijk de grootste in West-Nederland. Hij bevindt zich
in de poel aan de noordzijde van het klinkerpad. De meeste larvehuidjes bevonden
zich op de waterbiezen en waren bedekt met fijn zand. Dit geeft aan dat de larven
ingegraven in de bodem leven. Sympetru/Ti-huidjes van dezelfde locatie zijn schoon,
hetgeen betekent dat zij tussen de kranswieren leven. Een territoriaal mannetje en
twee ei-afzettende vrouwtjes werden gevonden bij de plas aan het begin van het
beekje van het natuurontwikkelingsterrein.
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Alle waarnemingen:
locatie
datum

aantal

opmerking

De Klip
De Klip

15, 23 larvehuidjes
1 S. 2 9 9, ^ larvehuidje

alle juveniel
vrouwtjes ei-afzettend

17 mei
29 mei

Viervlek - Libellula
quadrimaculata
In 1998 is het beeld bevestigd dat de Viervlek op redelijk veel plassen aangetroffen
kan worden, maar nooit in hoge aantallen aanwezig is. Op minstens drie kwelplassen komen populaties voor maar vermoedelijk zijn dit er meer. Die in de Dichte Del
lijkt de grootste van hen.
Maxima per locatie:
locatie
aantal
Pronkdel
Huig Twigtdel
Dorendel
Dichte Del
Waterdelletje
Groot Berkheide
Jan Muisdel
De Beer
De Klip

6
15
2
22
1
4
2
10
7

opmerking
deels juveniel
ook eiafzettend
deels juveniel en larvehuidjes

ook larvehuidjes

Gewvone oeverlibel - Orthetrum
cancellatum
De status van deze soort is vergelijkbaar met die van A. imperator (zie deze). Hij
wordt op kwelplassen weinig gezien, maar territoriale mannetjes worden op vrijwel
elke infiltratieplas aangetroffen. Juveniele imago's zijn bij drie kwelplassen, de Huig
Twigtdel, de Pronkdel en de Dichte Del, aangetroffen. Omdat hier nooit larvehuidjes
en zelden territoria zijn gevonden is het waarschijnlijk dat deze individuen van
omringende infiltratieplassen afkomstig waren.
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Maxima per locatie:
locatie
aantal

opmerking

Huig Twigtdel
Dichte Del

deels juveniel
juveniel

4
1

Zwarte heidelibel - Sympetrum danae
Dit was de enige in het gebied vastgestelde heidelibel waarvan geen zekere voortplanting bekend was. Tijdens een invasie in 1997 werden op verschillende plekken
tientallen eiafzettende tandems waargenomen. Alleen op de achterste plas van de
Dichte Del werd voortplanting bewezen. De soort heeft zich ook voortgeplant in de
Libellenvallei en de Duintuin in Meijendel. Het is tevens vastgesteld in een aantal
andere duingebieden en op enkele Waddeneilanden.
Door het uitblijven van oostenwind werden verder weinig individuen gezien.
Opvallend is de serie waarnemingen van een enkel uitgekleurd mannetje in zowel
de Huig Twigtdel als De Beer. Omdat beide steeds op ongeveer dezelfde plek werden gezien lijkt het erop dat het steeds dezelfde individuen betrof, die langdurig
hetzelfde territorium aanhielden. Mogelijk zijn zij van elders naar het gebied
gezworven.
Alle waarnemingen:
locatie
datum
Huig Twigtdel
Huig Twigtdel
Huig Twigtdel
Dichte Del
De Beer
De Beer

3 augustus
13 augustus
19 augustus
19 augustus
3 augustus
13 augustus

opmerking

aantal
1S
1S

1s
2, 1 larvehuidje

beide juveniel

1S

1s

Geelvlekheidelibel - Sympetrum flaveolum
Deze soort had voor het eerst sinds het begin van de jaren negentig weer een
matig jaar in Nederland. Ook in Berkheide werd hij nauwelijks gezien, dit in schril
contrast met de hoge aantallen gedurende de afgelopen drie jaar. Deze situatie
vertoont opvallende gelijkenis met die van L. barbarus, welke een vergelijkbare
biotoopvoorkeur heeft. Voor een verklaring van de huidige status van S. flaveolum
wordt daarom naar die soort verwezen.
Alle waarnemingen:
locatie
datum
De Beer
De Beer

17 juni
19 augustus

aantal
10
1

opmerking
alle juveniel

Zwervende heidelibel - Sympetrum
fonscolombii
In mei vond een kleine influx van deze soort plaats in Nederland, onvergelijkbaar
met de massale invasie van juni 1996. In de duinen werden vrij veel waarnemingen
gedaan, waaronder onderstaande. In augustus 1998 werden ook her en der in
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Nederland juveniele imago's gevonden. Onder hen was een vrouwtje bij een ondiepe
(en daardoor warme) infiltratieplas in Meijendel (080,9-459,8) op 13 augustus.
Enige waarneming:
locatie
datum

aantal

Huig Twigtdel

1S

16 mei

opmerking

Bloedrode heidelibel - Sympetrum sanguineum
Dit is de zoveelste hoogzomersoort die een uitermate mager jaar had in Berkheide.
Dit is vergelijkbaar met de situatie van L. barbarus (zie deze) en S. flaveolum. Naast
de juveniele imago's bij De Beer werd geen enkel individu gezien, ook geen zwervers. Dit is opmerkelijk als men bedenkt dat het de gewoonste en meest verspreide
heidelibel van Nederland is. Wel blijkt hieruit dat de soort daadwerkelijk schaars is
in het gebied en beperkt is tot één locatie. Dit is merkwaardig als men bedenkt dat
het een buitengewoon talrijke soort van voedselrijkere wateren met een goed
ontwikkelde oevervegetatie is.
Alle waarnemingen:
locatie
datum
De Beer
De Beer

17 juni
3 augustus

aantal

opmerking

2 22
2

alle juveniel
één juveniel

Bruinrode heidelibel - Sympetrum striolatum
Doordat er in 1998 geen invasies van heidelibellen optraden waren de waarnemingen vrijwel beperkt tot autochtone individuen. Hierdoor kon een beeld verkregen
worden van de soorten die zich in het gebied voortplanten en de mate waarin dat
gebeurt. S. striolatum en de nauw verwante S. vulgatum waren dit jaar de algemeenste Sympetrum-soorten. Eerstgenoemde werd op zeven plaatsen voortplantend gevonden, de tweede op zes. De overlap bedraagt vijf locaties. Wanneer de
aantallen gevonden larvehuidjes en juveniele imago's worden vergeleken blijkt
S. striolatum te overheersen in de Dorendel, de Huig Twigtdel, bij het Kettingduin
en in de poel bij De Klip. S. vulgatum is talrijker in de Pronkdel, de Schaftdel, bij
De Beer en mogelijk op de achterste plas van de Dichte Del. De voor S. striolatum
genoemde wateren zijn ondieper, recenter en minder dicht begroeid dan die van
S. vulgatum. Dit sluit aan op het meer thermofiele, pionier-achtige karakter van
deze soort.
Op 23 september werd bij De Beer een mannetje S. striolatum in tandem gevonden
met een vrouwtje S. vulgatum. Een omgekeerde tandem werd in de Ganzenhoek
(084,4-463,6) aangetroffen. Beide soorten waren op die dag volop reproduktief
actief.
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Maxima per locatie:
locatie
aantal

opmerking

Pronkdel

juveniel

Huig Twigtdel
Dorendel
Dichte Del
Waterdelletje
Kettingduin
Schaftdel
Zwarte Pan
De Beer
De Klip

1
15
1
8
3
5
1
1
30
8

36 larvehuidjes verzameld
juveniel
deels juveniel
alle juveniel

15 larvehuidjes verzameld
30 larvehuidjes verzameld

Steenrode heidelibel - Sympetrum vulgatum
Het vermoeden dat deze soort de meest algemene heidelibel in het werkgebied is,
kon dit jaar door het uitblijven van invasies van andere soorten onderzocht worden.
Gezien de waargenomen aantallen lijkt S. striolatum iets talrijker. Voor meer over
beide soorten wordt daarnaar verwezen.
Maxima per locatie:
locatie
aantal
Pronkdel
Huig Twigtdel
Dichte Del
Schaftdel
Zwarte Pan
De Beer
De Klip

3
10
10
3
4
8
4

opmerking
deels juveniel
5 larvehuidjes verzameld
deels juveniel
één juveniel
32 larvehuidjes verzameld
15 larvehuidjes verzameld

Locatiebesprekingen
De libellenfauna's van de meest bezochte locaties worden vergeleken in tabel 3. De
meesten hiervan zijn kwelplassen. Voor een algemene bespreking van de Pronkdel,
de Huig Twigtdel, de Dichte Del, De Beer en De Klip en een beschrijving van de situatie
aldaar vóór 1998 wordt verwezen naar Dijkstra (1998). Het Waterdelletje, dat voor
1998 niet bezocht is, wordt onderstaand ingeleid. De meeste locaties vertoonden
door dramatische waterstandswijzigingen opvallende veranderingen in de vegetatie.
Deze worden per geval en in de discussie behandeld.
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De Pronkdel (Amersfoortcoördinaten 087,5-466,8) gold als één van de mooiste kwelplassen in het gebied met een sterk laagveenachtig karakter. In 1998 was de waterspiegel hier minstens een halve meter hoger dan in eerdere jaren. Hierdoor zijn de
velden Lidsteng (Hippurus vulgaris), die juist zo kenmerkend waren, vrijwel verdwenen. De dichte begroeiing van Aarvederkruid (Myriophyllum spicatum) is minder
aangetast. Aan de libellenfauna is weinig veranderd. De twee meest karakteristieke
soorten zijn E. viridulum en C. pulchellum. Beide hebben hier de hoogste aantallen
in het gebied.
De Huig Twigtdel (087,6-466,3), het "Voormalige slibdepot" uit Dijkstra (1998),
beleefde in 1998 zijn vierde seizoen in heringerichte staat. Deze ondiepe plas was in
1997 nog grotendeels kaal, maar oogde dit jaar zeer fraai. De vegetatie is een
mozaïek van velden Grote lisdodde (Typha latifolia), Zeebies (Scirpus maritimus).
Gewone waterbies (Eleocharis palustris) en andere helofyten. De bodem van de plas
is bedekt met kranswieren (Chara sp.). Het water is warm en krioelt van de watervlooien. Net als de vegetatie heeft de libellenfauna zich dit jaar sterk ontwikkeld.
Het meest opvallend was de voortplanting van L. dryas en /. pumilio. In de aansluitende winter is deze locatie gemaaid en stond hij geheel droog.
De Dichte Del (086,0-466,5) bevond zich voor de zesde zomer in heringerichte staat.
Ook hier was de waterstand tijdens de zomer aanmerkelijk hoger dan in 1997.
Dit leidde tot het geheel verdwijnen van de uitgebreide velden Aarvederkruid en
waterranonkel (Ranunculus sp.). De drijvende velden Veenwortel (Polygonum
amphibium) en Drijvend fonteinkruid (Potamogeton natans) hebben zich juist sterk
uitgebreid. De ondiepe delen zijn in razende vaart aan het dichtgroeien. Hierbij
heeft Riet (Phragmites australis) de overhand. Dit gaat in de achterste plas ten koste
van open water met kranswier en de lage begroeiing met ondermeer Waterpunge
(Samolus valerandi), Watermunt (Mentha aquatica) en Hoge cyperzegge (Carex
pseudocyperus). Door deze veranderingen lijken L. barbarus, E. viridulum en
L. depressa te zijn verdwenen. /. pumilio en S. danae werden aan de lijst van voortplantende soorten toegevoegd. S. fusca werd hier in mei 1998 tweemaal als zwerver
aangetroffen, maar voortplanting werd niet aangetoond. De Dichte Del illustreert
het succes van herinrichting voor natuurdoeleinden in een sterk verruigd duingebied, maar lijkt door successie al weer een deel van die glans te verliezen (zie
discussie). Eind 1998 is de waterstand in de Dichte Del sterk verlaagd in verband
met de herinrichting van het omliggende gebied. Alle oevers en ondiepe delen
kwamen daarbij droog te staan.
Het Waterdelletje (085,8-465,8) is de grootste en meest westelijke van een serie verdiepingen ten zuiden van de Meyvogeledel. In tegenstelling tot de anderen, die de
afgelopen jaren droog stonden, bevat deze doorgaans water. De del is zeer diep
gelegen en is omgeven door ondoordringbaar duindoornstruweel. Hij bestaat uit
twee delen. De westelijke helft is open met steile kanten en weinig oevervegetatie.
De oostelijke helft is geheel dichtgegroeid met in het water staande planten, voornamelijk Grote en Kleine lisdodde (T. angustifolia), maar ook Mattenbies (Scirpus
lacustris). De gevonden libellenfauna vertoont duidelijke laagveenaffiniteiten met
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hoge aantallen C. pulchellum en de hoogste dichtheid van 6. pratense in Berkheide.
Van de laatste werden tevens larvehuidjes aangetroffen. Het is de enige plek in het
gebied waar P. nymphula is gezien. Eind 1998 is de Meyvogeledel heringericht in
het kader van natuurherstel. Daarbij is ook dit delletje weggegraven.
Ook de dellen bij het vogelringstation De Beer (084,9-464,3) vertoonden door een
enorm verhoogde waterspiegel spectaculaire veranderingen. In 1997 werd de biotoop gekenmerkt door een zompige mat van Puntmos (Calliergonella cuspidata) en
Hoge cyperzegge (ten onrechte aangeduid als Oeverzegge (C. riparia) in Dijkstra
(1998)), Riet en Grote lisdodde met daarin twee kleine plasjes. In het voorjaar van
1998 was deze vegetatie verdronken. De mosmat stond onder enkele decimeters
water, waarvan het oppervlak bedekt was met afgestorven zegges. Het veld van
Lidsteng dat in 1997 grotendeels was afgestorven, was weer volop tot ontwikkeling
gekomen. In de loop van het seizoen heeft het mos zich weer uitgebreid naar de
oppervlakte, is de Lidsteng weer weggekwijnd en heeft Veenwortel zich sterk uitgebreid. Deze dramatische wisselingen in de structuur van de vegetatie hebben
ongetwijfeld hun weerslag op het leefmilieu van de libellenlarven. Desalniettemin
zijn L. barbarus, A. mixta, S. flaveolum en S. sanguineum, die hier hun voornaamste
of enige voortplantingslocatie in Berkheide hebben, ook dit jaar uitgeslepen.
De aantallen waren echter lager dan in 1997. Voortplanting van S. fusca was een
onverwachte toevoeging. In de aansluitende winter was het waterpeil niet verlaagd,
zoals in de rest van Berkheide, maar kwam nog hoger te staan.
De duinrel bij De Klip (085,9-463,6) verkeerde in het derde jaar van zijn bestaan.
Ook dit jaar was deze vrijwel volledig overgroeid met kruiden en raakte in de loop
van de zomer verstopt met flab en kroos. Ook nu weer was de aanwezige libellenfauna soortenarm en waren de aantallen zeer laag. De enige vermeldenswaardige
ontdekking was de aanwezigheid van een minuscule populatie van /. pumilio.
Interessanter is de poel ten noorden van het klinkerweggetje (085,9-463,7), welke in
de winter van 1995-'96 volledig geschoond is. Deze is beschut, ondiep en zeer helder.
De bodem is grotendeels bedekt met kranswieren. De oevers zijn deels kaal en
deels met Riet en Gewone waterbies begroeid. Hij herbergt de grootste L. depressa
populatie in de wijde omgeving.

Discussie

Het weer
In de waarnemingen van 1998 is overduidelijk het effect van het weer zichtbaar. In
het midden van mei was het zo'n tien dagen aaneen warm weer (tot 30°C) met oostenwind. In die periode werden alle nieuwe soorten voor het gebied vastgesteld.
Lentesoorten zoals C. puella, C. pulchellum en 6. pratense waren nog niet eerder zo
talrijk waargenomen. Een dergelijke mooiweer-periode bleef in de hoogzomer,
anders dan in 1995 en 1997, echter uit. Weliswaar was het in het midden van augustus
enige tijd warm en zonnig, maar de wind bleef voortdurend krachtig vanuit het
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westen waaien. Hierdoor kwam er ditmaal geen influx van hoge aantallen van
L. barbarus, S. danae, S. flaveolum en S. sanguineum voor. De zomer was verder
uitermate nat en winderig, wat vermoedelijk ook zijn weerslag op de aantallen
heeft gehad. Een periode met zonnig weer en oostenwind in de tweede helft van
september leverde evenmin een influx van libellen van buiten het gebied op. Het
kille, regenachtige weer (watersnood!) dat voorafging had vermoedelijk inmiddels
overal de aantallen libellen gedecimeerd.

l/l/a terstanden
Het waterpeil in bijna alle kwelplassen stond in het begin van het jaar enkele tientallen centimeters hoger dan het in de voorafgaande zomer had gestaan. In de loop
van het seizoen bleef het peil stijgen. Een voorbeeld is de plas in de Duintuin in
Meijendel. Hier stond het water op 17 mei op +1,300 NAR op 6 augustus op +1,475
en op 22 september op +1,965. Dat is een stijging van een halve centimeter per
dag! Ook in de Pronkdel, de Dichte Del en bij De Beer is de waterstand minstens
een halve meter gestegen. Deze verhoging heeft zijn weerslag gehad op de watervegetatie. Met name Aarvederkruid-, Lidsteng- en Puntmosbegroeiing werd aangetast. Dit en de toegenomen diepte zou kunnen leiden tot een daling van de watertemperatuur. Dit is uitermate ongunstig voor de larven van veel van de eenjarige
soorten van deze biotopen, zoals Lestes- en Sympetrum-soorten, die juist warmteminnend zijn.
Uiteraard zal de waterspiegelverhoging uiteindelijk een gunstig effect hebben,
doordat de oppervlakte aan potentiële biotoop sterk wordt vergroot. Met name bij
De Beer is hiervan sprake. Voorheen droge dellen, zoals de Dorendel, bij het
Kettingduin en in de Zwarte Pan bevatten weer water. Voorwaarde voor een goede
ontwikkeling is wel dat de sterke waterstandswisselingen voortaan uitblijven, zodat
de vegetatie zich kan stabiliseren. Structurele verhogingen van het waterpeil zouden
geleidelijker uitgevoerd moeten worden.
Hoewel in de meeste kwelplassen het water is gestegen hebben zich ook dalingen
voorgedaan. Ten behoeve van de herinrichtingswerkzaamheden in het kader van
natuurherstel kwamen de Huig Twigtdel en Dichte Del droog te staan. Voor soorten
die als ei of imago overwinteren (A. mixta en soorten van de genera Lestes,
Sympecma en Sympetrum) is dit waarschijnlijk geen probleem. Alle andere soorten
overwinteren daarentegen als larve en zijn veel kwetsbaarder. Het zal in 1999
moeten blijken hoe dit de libellenfauna heeft beïnvloed.

Natuurontwikkeling

en successie

In het gebied werden drie natuurontwikkelingsterreinen onderzocht. Dit zijn de
Dichte Del, de Huig Twigtdel en De Klip welke in 1998 respectievelijk hun zesde,
vierde en derde seizoen hadden na herinrichting. Met name de twee dellen zijn qua
uiterlijk vergelijkbaar. Het verloop van hun soortenrijkdom wordt in tabel 4 weergegeven. De Huig Twigtdel was in 1997 nog kaal en voor maar een paar libellensoorten aantrekkelijk. In 1998 ontwikkelde de vegetatie zich sterk en werd ook een
gevarieerde libellenfauna aangetroffen. De Dichte Del was al in 1996 zeer soorten38

rijk maar dreigt steeds verder dicht te groeien, waarmee haar aantrekkelijkheid
afneemt. Beide dellen vertoonden dus vanaf hun vierde seizoen een vrij sterk ontwikkelde libellenfauna. De successie, die door de voedselrijkdom snel verloopt, kan
de libellenfauna van een heringerichte kwelplas echter na een paar jaar al de das
om doen. Een gefaseerd maaibeheer is hier wellicht de oplossing.
De afgelopen winter zijn grote delen van Berkheide heringericht. Volgens bovenstaand beeld zullen deze in 2001 voor het eerst een redelijk ontwikkelde libellenfauna bezitten. De vegetatie van de nieuwe "Plasjes van Simon" (085,5-464,8),
aangelegd op de plaats van infiltratieplas 30 in Groot Berkheide, heeft zich echter
razendsnel ontwikkeld. Hier is dan ook een voedselrijk mengsel van de toplaag uit
geplagde valleien in Meijendel en zand gestort. Eind september zagen de drie plasjes er al schitterend uit. Het kniediepe water was helder met een zanderige bodem
en uitbundig begroeid met waterplanten, vooral Schedefonteinkruid (Potamogeton
pectinatus) en drijvende bollen Puntmos. In het water en langs de oevers was
tevens een zeer gevarieerde helofytenvegetatie aanwezig. Deze plek oogt veelbelovend voor het libellenseizoen van 1999. Gezien het tempo waarmee de vegetatie
zich hier ontwikkelt is het echter waarschijnlijk dat het snel dichtgroeit. Het is dan
ook de bedoeling dat hier een rietmoeras voor vogels ontstaat.

Tabel 4. Aantal vastgestelde soorten in twee regelmatig
afgelopen drie jaar

bezochte, heringerichte

dellen in de

Tussen haakjes is dit aantal als percentage van het totaal aantal soorten in Berkheide in dat jaar gegeven.

Ie seizoen

1996

1997

1998

totaal

Dichte Del

1993

16 (76%)

20 (77%)

15(52%)

26(81%)

Huig Twigtdel

1995

niet bezocht

10(38%)

16(55%)

18(56%)

21

26

29

32

Berkheide

—

Ecologische classificatie van de soorten

De soorten kunnen aan de hand van de in tabel 2 gepresenteerde gegevens over de
invasieve en voortplantende status ingedeeld worden. Daar kan de relatieve afhankelijkheid van kwel- of infiltratieplassen voor de voortplanting aan toegevoegd
worden. In tabel 5 wordt een indeling in zes groepen gepresenteerd. Hier is dus
sprake van overeenkomstige status en niet van gemeenschappen.
De soorten van groepen 1, 2, 3 en 4 zijn, wellicht op S. fonscolombii na, gebonden
aan kwelplassen. Voor vier soorten zijn de huidige gegevens incompleet en deze
zijn daarom niet met zekerheid in te delen. Deze zijn onder voorbehoud ingevoegd
in de groep die het meest waarschijnlijk wordt geacht. De toekomstige promotie
van soorten van groep 1 naar 2 en van 2 en 3 naar 4, 5 en 6 is niet onwaarschijnlijk.
Zo hebben vier van acht soorten in groep 1 zich reeds voortgeplant in de Amsterdamse Waterleidingduinen.
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Uit de classificatie blijkt het sterke pionierkarakter van de plaatselijke libellenfauna.
Ongeveer twee vijfde van de waargenomen soorten vormt de kernfauna van het
gebied (groepen 5 en 6). De overige drie vijfde bestaat uit invasieve soorten waarvan ongeveer de helft zich wel eens voortplant (groepen 2, 3 en 4).

Tabel 5. Ecologische classificatie van de in Berkheide vastgestelde

1.

soorten.

niet voortplantende zwervers
L. virens, (E. najas?), P. nymphula, A. affinis. A. cyanea, A. grandis, A. isosceles, C. erythraea,
L. rubicunda

2. tijdelijk voortplantende zwervers
L. dryas, S. fusca, (I. pumilio?), L. depressa. S. fonscolombii
3. tijdelijk voortplantende

invasiegasten

S. danae
4.

regelmatig voortplantende invasiegasten
L. barbarus. A. mixta, 5. flaveolum. S. sanguineum

5. regelmatig voortplantende, niet invasieve soorten van kwelplassen
L. sponsa, (C. puella?), C. pulchellum, (E. viridulum?), I. elegans, B. pratense, L. quadrimaculata,
S. striolatum, S. vulgatum
6. regelmatig voortplantende,

niet invasieve soorten van

infiltratieplassen

L. viridis, E. cyathigerum, A. imperator, O. cancellatum

—

Bedreigingen en toekomst

Bovenstaand zijn al twee factoren genoemd die de libellenrijkdom in Berkheide aan
kunnen tasten. Dit zijn de waterpeilfluctuatie en het dichtgroeien van de vegetatie
door de grote voedselrijkdom. Mogelijk blijft de libellenfauna door deze voortdurende veranderingen in de toekomst tot het huidige pionierkarakter beperkt (zie
bovenstaande classificatie). Het is immers de vraag of zich onder deze omstandigheden stabiele milieus ontwikkelen waarin meer gevoelige soorten, zoals de
Gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis) en Smaragdlibel (Cordulia aenea).
terug kunnen keren.
Omdat het huidige beheer is gericht op vernatting zal verdroging geen acuut probleem meer vormen in het gebied. Wat nog wel een probleem kan opleveren is het
gebrek aan beschutting. Libellen ondervinden veel hinder van wind bij hun activiteiten. Aan de kust waait het vaak en hard. De luwte van bosjes en diep gelegen
dellen is daarom belangrijk voor libellen in de duinen. Ondanks de geplaatste kanttekeningen is het streven naar een natter, voedselarmer duingebied een ontwikkeling
die hoogstwaarschijnlijk een positieve uitwerking zal hebben op de libellenrijkdom.
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Vergelijking met andere duingebieden

Na het seizoen van 1998 zijn Berkheide en de Amsterdamse Waterleidingduinen de
twee soortenrijkste duingebieden van Nederland. In Berkheide zijn sinds 1995 32
soorten vastgesteld, waarvan 22 zeker voortplantend. In de Amsterdamse Waterleidingduinen zijn dat er respectievelijk 31 en 21. E. najas, P. nymphula, A. cyanea,
A. isosceles en L. rubicunda hebben zich daar zeker voortgeplant L. dryas, 5. fusca,
/. pumilio. S. fonscolombii en S. sanguineum daarentegen niet. S. fusca en /. pumilio
zijn nog helemaal niet in de Amsterdamse Waterleidingduinen gezien. Dit geeft
een idee van wat in beide gebieden nog te verwachten is.
De hoge scores zijn enerzijds het gevolg van de rijkdom aan biotopen in deze
gebieden, maar ook het intensieve inventariseerwerk aldaar. Andere goed onderzochte duingebieden (en het aantal recent vastgestelde soorten aldaar) zijn Bergen
(21), Castricum (24), Meijendel inclusief De Klip (29), Voorne (27) en Walcheren (23).

Slot
Het seizoen van 1998 leverde weer zoveel nieuwe informatie op dat dit verslag net
zo lang is geworden als dat van de afgelopen drie jaar. Hieruit blijkt de dynamiek
van de libellenfauna in de duinen, die door weersomstandigheden en beheer wordt
bepaald. Het valt daarom te verwachten dat ook in de komende jaren interessante
gegevens verzameld zullen worden, zeker gezien de ontwikkelingen die in de laatste
pagina's zijn besproken. Wat het effect van de veranderingen in de biotoop
(verdroging, vernatting, herinrichting) ook is, zij vormen interessante openluchtexperimenten die ons veel over de ecologie van libellen kunnen leren.
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