Zeldzame libellenvondsten
in Solleveld en de relatie
met milieufactoren

In deze bijdrage worden door libellenteller Alex Zuijdervliet bijzondere libellenvondsten in
Solleveld tijdens de libellenmonitoring besproken. Sinds 2018 is Alex libellenteller in Solleveld
en heeft tijdens zijn studie Landscape & Environment Management in 2018 stage gelopen bij
de Vlinderstichting. Er is onderzoek gedaan naar milieufactoren van zeldzame libellensoorten.
De opgedane inzichten in milieufactoren voor enkele libellensoorten worden behandeld.
Tot slot wordt een soort toegelicht die nieuw is aangetroffen in de Hollandse duinen.
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Sinds 2018 ben ik begonnen met libellen tellen in Solleveld volgens het
Meetnet libellen van de Vlinderstichting. In tegenstelling tot Meijendel &
Berkheide zijn in Solleveld geen kwelplassen, voornamelijk veel infiltratieplassen. Er zijn wel twee duinplasjes
ten zuidwesten van Solleveld. De
meest noordelijke daarvan is geselecteerd als geschikte duinplas voor
libellenmonitoring (Fig. 1 voor ligging
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duinplas en Fig. 2). De libellenmonitoring van deze duinplas is in 2004 gestart door de toenmalige boswachter
van Solleveld. Hier zijn van 2004 tot
en met 2008 elk jaar libellen geteld.
Daarna niet meer totdat in 2018 de
libellentellingen zijn hervat. Het is
nog te vroeg voor trendberekeningen,
maar sinds het hervatten van de tellingen zijn er opvallende libellensoorten aangetroffen. Deze soorten wil

ik belichten in dit artikel. Van enkele
van deze soorten heb ik onderzoek
gedaan naar welke voorkeuren ze
voor milieufactoren hebben.

Aangetroffen zeldzame
soorten
In mei 2018 herstartte ik de telling van
duinplas L738. Omdat een duinplas een
heel ander habitat vormt dan een infiltratieplas, vond ik deze libellenroute
uitermate interessant. De telling startte
dan ook fenomenaal. Ik trof namelijk al in de eerste telmaand mei drie
verschillende soorten witsnuitlibellen
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aan! Dit waren de Noordse witsnuitlibel
(Leucorrhinia rubicunda), Gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis) en
Venwitsnuitlibel (Leucorrhinia dubia).
Op 5 mei 2018 trof ik één mannetje
Noordse witsnuitlibel aan (Fig. 3). Dit
was voor mij een unieke waarneming,
omdat dit mijn allereerste waarneming was van überhaupt een witsnuitlibel. Nu mag gezegd worden dat de
Noordse witsnuitlibel niet per sé erg
zeldzaam is voor de duinen, aangezien

de soort al langer voorkomt in de duinen. Bij een volgende telling op 21 mei
werd geen Noordse, maar een mannetje Gevlekte witsnuitlibel aangetroffen
(Fig. 4). Ook deze soort had ik nog niet
eerder waargenomen. Naarmate de
spanning aanbleef, kwam ik op 27 mei
terug voor de derde telling. Deze dag
vergeet ik niet meer omdat ik tijdens
één telling drie verschillende soorten
witsnuitlibellen aantrof. Ik trof namelijk twee mannetjes Noordse witsnuitlibel aan, vijf Gevlekte witsnuitlibellen

Figuur 1. Ligging libellenroute L738 (PDOK, 2021).

Figuur 2. Libellenroute L738 (kijkrichting zuidwest). Foto genomen op 16 april 2020.
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waarvan drie mannetjes en één paar
in copula. Bij het bekijken van de laatste witsnuitlibel, die een vrij kleine
en donkere indruk achterliet, bleek er
ook nog eens een mannetje Venwitsnuitlibel aanwezig te zijn (Fig. 5)!

Introductie en uitleg
stageonderzoek bij de
Vlinderstichting
In 2018 heb ik stage gelopen bij de
Vlinderstichting. Hier heb ik onderzoek
gedaan welke verbanden aanwezig
kunnen zijn tussen 12 vrij algemene
tot (zeer) zeldzame libellensoorten en
afzonderlijke milieufactoren. Het doel
was erachter te komen of deze verbanden de aanwezigheid van een libellensoort in een bepaald milieutype kunnen verklaren. De libellensoorten die
onderzocht zijn, zijn Bandheidelibel
(Sympetrum pedemontanum), Beekoeverlibel (Orthetrum coerulescens),
Blauwe breedscheenjuffer (Platycnemis pennipes), Bruine korenbout (Libellula fulva), Koraaljuffer (Ceriagrion
tenellum), Maanwaterjuffer (Coenagrion lunulatum), Plasrombout (Gomhus
pulchellus), Tangpantserjuffer (Lestes dryas), Venglazenmaker (Aeshna
juncea), Venwitsnuitlibel (Leucorrhinia
dubia), Zuidelijke oeverlibel (Orthetrum brunneum) en Zwervende heidelibel (Sympetrum fonscolombii).
In dit onderzoek werd gebruik
gemaakt van data uit het Landelijk
Meetnet Libellen van de Vlinderstichting. Deze gegevens zijn verkregen
via de Vlinderstichting in een Excel
bestand met daarin de aanwezigheid
van elke libellensoort, onderverdeeld
in routes en secties daarvan. Om de
betrouwbaarheid van een geschikt
voortplantingshabitat van libellen
te selecteren, werden alleen routes
gebruikt die na 2010 voor minimaal 4
jaar geteld zijn. Op basis hiervan kan
worden aangenomen dat een bepaalde libellensoort zich voortplant op de
locatie en geen incidentele zwerver is.
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Figuur 3. Noordse witsnuitlibel (Leucorrhinia rubicunda), 07-05-2018, Solleveld, gefotografeerd boven de duinplas.

vorm van standplaatsfactoren worden
op basis van Ellenberg en Wamelink
indicatiewaarden voor afzonderlijke
milieufactoren berekend. De onderzochte afzonderlijke milieufactoren
zijn: stikstof en zuurgraad volgens
Ellenberg en totaal fosfor, totaal
nitraat, pH, oplosbaar nitraat, oplosbaar calcium en oplosbaar chloride
volgens Wamelink.

Resultaten

Figuur 4. Gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis), 21-05-2018, deze foto is
gemaakt nabij de duinplas met duinvegetatie op de achtergrond.

De milieufactoren zijn bepaald vanuit
oever- en watervegetatieopnamen
die gemaakt zijn langs libellenmonitoringsroutes van de geselecteerde
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libellensoorten. De reden dat onderscheid is gemaakt tussen oever en
wateropnamen, is dat de milieufactoren kunnen differentiëren. In de

Zowel de Venwitsnuitlibel als de
Zwervende heidelibel komen voor in
de Hollandse duinen, dus is het interessant om de voorkeuren voor een
bepaald milieutype van deze twee
onderzochte soorten te behandelen.
Er wordt ingegaan op een soortbeschrijving van deze soorten. Met deze
beschrijving kunnen de bevindingen
van het onderzoek afgezet worden
tegen de informatie die gevonden is
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Soort

n

Ellenberg
stikstof

Ellenberg
zuurgraad

Wamelink
P-totaal

Wamelink
N-totaal

Wamelink
pH

Wamelink
NO3

Wamelink
Ca

Wamelink
Cl

Venwitsnuitlibel
(Leucorrhinia dubia)

34

laag

laag

laag

laag

laag

optimum

laag

laag

Zwervende heidelibel
(Sympetrum fonscolombii)

32

optimum

ns

optimum

ns

ns

optimum

ns

hoog

Tabel 1. Verbanden tussen libellensoort en afzonderlijke milieufactoren. N = het aantal waarnemingen, laag = soort komt voor bij
lage indicatiewaarden, optimum = soort heeft een optimale indicatiewaarde, laag = soort komt voor bij hoge indicatiewaarden.

in de literatuur. Daarna worden de
bevindingen kort toegelicht en wat
dit betekent voor de soort. In tabel 1
worden de verbanden tussen libellensoort en afzonderlijke milieufactoren
weergegeven.

Voorkeuren milieufactoren
Venwitsnuitlibel
(Leucorrhinia dubia)
De Venwitsnuitlibel komt met de
hoogste aantallen voor in rijkbegroeide, voedselarme en zure (pH
4,5 tot 6,0) vennen met Veenmos
(Sphagnum sp), en lager in de hoog
in hoogveen- of zandputten (Bos et
al. 2016), (Nederlandse Vereniging
voor Libellenstudie, 2002). In kleine
veenputten komt de soort in lagere
frequentie en hoeveelheid voor, wat
min of meer ook geldt voor wateren
met de aanwezigheid vis waarbij de
soort vaak ontbreekt. Overige factoren zoals vegetatiestructuur, beschaduwing van het water en waterdiepteen wateroppervlakte speelt een rol bij
het voorkomen van de soort. Echter
is de precieze rol van deze factoren
nog onduidelijk. Tevens is de soort
gevoelig voor uitdroging van het ven
(Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie 2002). Figuur 6 weergeeft de
verspreiding van de Venwitsnuitlibel
in Nederland.
Uit de resultaten van de vegetatieopnamen komen de gevonden indicatiewaarden en de literatuur overeen. Er
zijn lage indicatiewaarden aangetroffen, die de Venwitsnuitlibel inderdaad
in een oligotroof, zuur milieu plaatst.

Figuur 5. Venwitsnuitlibel (Leucorrhinia dubia) op gewone waterbies (Eleocharis
palustris), 26-05-2018.

Figuur 6. Verspreiding Venwitsnuitlibel (Leucorrhinia dubia) (NDFF, 2021).
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Frame 1

Frame 2

Interpretatie indicatiewaarden Ellenberg stikstof
(Hennekens, Turboveg for Windows, 1998-2016)

Interpretatie indicatiewaarden Ellenberg zuurgraad
(Hennekens, Turboveg for Windows, 1998-2016)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

= zeer stikstofarme milieus
= zeer stikstofarme milieus / stikstofarme milieus
= stikstofarme milieus
= stikstofarme milieus / matig stikstofrijke milieus
= matig stikstofrijke milieus
= matig stikstofrijke milieus / stikstofrijke milieus
= stikstofrijke milieus
= uitgesproken stikstofrijke milieus
= zeer uitgesproken stikstofrijke milieus

De hoogste trefkansen voor stikstof
(1.65) (Frame 1) en zuurgraad (2.54)
(Frame 2) vallen erg laag, dat overeen komt in (hoog)veengebieden.
Opvallend is dat uit de bevindingen
blijkt dat de Venwitsnuitlibel mogelijk
een zuurder milieu prefereert dan
nu bekend is in de literatuur. Bij de
milieufactoren P-totaal (359 mg/kg),
N-totaal (3.254 mg/kg) en oplosbaar
nitraat (0.521 mg/kg) (tabel 2) geven
aan richting hoogveen te gaan, met
uitstap naar kalkrijke vochtige duin-

= sterk zure milieus
= sterk zure tot zure milieus
= zure milieus
= zure tot zwak zure milieus
= matig zure milieus
= matig zure tot zwak zure milieus
= zwak zure tot zwak basische milieus
= basische milieus; meestal op kalk
= sterk basische of kalkrijke milieus

valleien. Dit wordt bevestigd door
de ondergrens van P-totaal met 359
mg/kg, die boven de referentiewaarde van 310 mg/kg voor hoogveen
valt. Hetzelfde geldt voor oplosbaar
nitraat, dat met 0.521 mg/kg onder
de referentiewaarde van 0.54 mg/kg
voor hoogveen valt. De ondergrens
van N-totaal met 3.243 mg/kg bereikt de referentiewaarde van 3.168
mg/kg, waarmee kalkrijke vochtige
duinvalleien ook tot het leefgebied
van de Venwitsnuitlibel worden

Tabel 2. Referentie Wamelink totaal fosfor, totaal nitraat en oplosbaar nitraat
(Hennekens et al. 2018).
Natuureenheden

Referentie
waarde
P-totaal
(mg/kg)
*

Referentie
waarde
N-totaal
(mg/kg)
*

Referentie
waarde
NO3
(mg/kg)
*

Hoogveen

310

3.000

0.54

Kalkrijke vochtige duinvalleien

369

3.168

1.15

Kalkmoeras

471

4.407

3.20

Veenmosrietland en moerasheide in laagveen

505

4.483

3.80

Kalkarme vochtige duinvalleien

526

4.500

4.70

Zure vennen

725

5.390

5.10

Zwak gebufferd ven

793

6.980

6.00

Licht tot brak stilstaand water

841

7.600

10.50

Vochtige duinvalleien met open water

913

9.408

12.60

Gebufferde poel

1025

9.700

13.00

Langzaam stromende midden- en benedenloop

1060

10.000

16.00

Matig tot zelden g
 eïnundeerd rivier begeleidend water

1103

10.486

19.10

Gebaseerd op P-totaal van de plantengemeenschappen per natuureenheid en de gemiddelde
mediaanwaarden.
*
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gerekend. Uitgaande van bovenstaande literatuur was dit nog tot zover
niet bekend. Waarschijnlijk was het
habitat al langer geschikt, maar is de
soort sinds 2018 met een dusdanige
populatiegrootte op de oostelijke
zandgronden gegroeid. Hierdoor is
zwerfgedrag ontstaan en zijn deze
nieuwe gebieden ontdekt. Echter is
het onduidelijk waarom de soort ook
in kalkarme vochtige duinvalleien
voorkomt, dat met een referentiewaarde van 4.500 mg/kg beduidend
meer oplosbaar nitraat bevat dan de
indicatiewaarden voorleggen. Mogelijk spelen meerdere (milieu-)factoren
hierbij een rol en hier is aanvullend
onderzoek voor nodig voordat uitspraken gedaan kunnen worden.

Voorkeuren milieufactoren
Zwervende heidelibel
(Sympetrum fonscolombii)
De Zwervende heidelibel is één
van de vroegste heidelibellen. Hij
komt voor bij allerlei stilstaande
wateren, bij voorkeur met ondiepe,
relatief snel opwarmende delen (Bos
et al. 2016). Hierbij zijn de plassen
vaak tijdelijk of recent van aard
met meestal weinig begroeiing en
ondiep. De waterlichamen bestaan
uit zandwinplassen, duinmeren,
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Figuur 7. Verspreiding Zwervende heidelibel (Sympetrum fonscolombii) (NDFF, 2021).

infiltratiegeulen, groeven, vennen en
pas gegraven ondiepe, modderige
poelen waarbij de oevers zandig en
kaal zijn (Nederlandse Vereniging
voor Libellenstudie, 2002). Opmerkelijk van de soort is dat alleen de
mannetjes boven open water vliegen
(Bos et al. 2016). Figuur 7 weergeeft

Figuur 8. Verspreiding Gaffelwaterjuffer
(Coenagrion scitulum) (Waarneming 2021).

de verspreiding van de Zwervende
heidelibel in Nederland.
Uit de literatuur is bekend dat Zwervende heidelibel voorkomt in ondiepe, stilstaande wateren. Opvallend is
dat er toch eisen worden gesteld aan
milieufactoren die iets zeggen over

de mate van voedselrijkdom in zijn
leefomgeving. Voor Ellenberg stikstof
(trefkans 35%, 3.5 tot 4.5) wordt een
stikstofarm tot matig stikstofrijk milieu geïndiceerd (frame 1). Voor Wamelink P-totaal (trefkans 40%, 550 mg/kg
tot 650 mg/kg) (Tabel 2) valt kalkarme
vochtige duinvalleien net buiten de
range, maar het is bekend dat de
libel hier wordt aangetroffen. Voor
Wamelink oplosbaar nitraat (trefkans
35%, 5.5 mg/kg tot 10.5 mg/kg) (Tabel
2) zijn zwak gebufferde vennen en
vochtige duinvalleien met open water
het mogelijke habitat kunnen horen.
Deze indicatiewaarden komen overeen
met de plaatsen waar deze heidelibel
gevonden kan worden. De indicatiewaarden geven echter ook aan dat de
Zwervende heidelibel een bovengrens
stelt aan de mate van voedselrijkdom,
vandaar dat de soort zich bindt aan
pionier situaties. Voor Wamelink chloride is een verband gevonden, echter
is dit verband mogelijk niet betrouwbaar. Vermoedelijk reageert Zwervende heidelibel niet op chloride en zijn
uitschieters mogelijk voor deze soort.
Dat er geen verband aanwezig is met
zuurgraad is te verwachten, omdat de
soort zowel in zure vennen als in kalkhoudende duinvalleien voorkomt.

Figuur 9. Gaffelwaterjuffer, 13-06-2020. De soort werd tussen vele Azuurwaterjuffers (Coenagrion puella) onderscheiden door de bekervormige figuur op
segment 2 en kort, donker achterlijf.
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Nieuwe libellensoort in
Hollandse duinen
Door het warmere klimaat zijn
naast de interessante vondsten
van noordelijke libellensoorten
in de duinen, ook zuidelijke
libellensoorten aangetroffen. Zij
rukken op waarbij ze ook de duinen
passeren, zoals Zuidelijke keizerlibel
(Anax parthenope), Zadellibel (Anax
ephippiger) en Zuidelijke heidelibel
(Sympetrum meridionale). Zo heeft
er inmiddels een flinke populatie
Zuidelijke keizerlibel zich gevestigd in
de Amsterdamse Waterleidingduinen
en zijn er recent waarnemingen van
Zuidelijke heidelibel en Zadellibel
in de Kapittelduinen in Hoek van
Holland gedaan.

Een zuidelijke soort van de waterjuffers (Coenagrionidae) die zich sinds
2007 langzaam, maar zeker gevestigd
heeft in Nederland, is de Gaffelwaterjuffer (Coenagrion scitulum). Deze
soort heeft eerst via Zeeland en
daarna via Zuid-Limburg Nederland
bereikt en is bezig met een opmars
richting het noorden (Fig. 8) (Waarneming, 2021). De populatie in Zeeland
trekt noordwaarts op via de duinen en
heeft inmiddels zich gevestigd in de
meeste poelen en andere snel opwarmende plassen. Het was voor mij dan
ook een kwestie van tijd voordat de
mobiele soort zich zou vestigen in de
Zuid-Hollandse duinen. Tijdens mijn
libellenmonitoring op 13 juni 2020 was
het dan ook zover. Er werden vijf Gaffelwaterjuffers waargenomen waarvan

vier mannetjes en één vrouwtje ei-afzettend (Fig. 9). Als libellenliefhebber
gaat je hart dan ook harder kloppen
als je deze soort verwacht en dan ook
aantreft. Aan alle libellenwaarnemers
zou ik dan ook een oproep willen
doen om in 2021 uit te kijken naar
vestiging van deze soort in Meijendel.
Want dat zal vast en zeker ook een
kwestie van tijd zijn voordat de soort
zich daar vestigt!
Alex Zuijdervliet
Alex_zuijdervliet@hotmail.com
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