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Inleiding

In 2007 namen de auteurs van dit artikel
van 11 tot en met 23 juni deel aan een
vogelstudiereis door Boerjatië. Boerjatië,
één van de deelrepublieken van Rusland
in Siberië, ligt aan de zuidoostkant van
het Baikalmeer en grenst aan Mongolië.
De auteurs bezochten hier de uitgestrekte
taiga, het Baikalmeer, de Selengadelta
en de steppen en troffen in beide laatstgenoemde gebieden enkele populaties
van de Noordse winterjuffer (Sympecma
paedisca) aan. Sommige habitats wijken
duidelijk af van situaties in Nederland. Op
zich geen verrassing, want de genoemde

plekken liggen op ongeveer 6.200 kilometer afstand van De Weerribben.

Selengadelta

De Selengadelta is het gebied waar de rivier
de Selenga uitmondt in het Baikalmeer. De
delta is feitelijk een enorme puinwaaier van
riviersediment dat in het Baikalmeer (figuur
3-1) is afgezet (op luchtfoto’s redelijk goed
zichtbaar). Dit is een geomorfologisch fenomeen dat zich maar op weinig plaatsen
op de wereld voordoet. Het gebied bestaat
uit de hoofdstroom en zijstromen van de
Selenga, uitgestrekte rietmoerassen, kreFoto: R. Ketelaar

Figuur 1

Rietvegetatie langs een deelstroom van de Selenga in de Selengadelta, Rusland.
Reed vegetation along a side stream of the river Selenga in the Selenga delta, Russia.
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Notities over de habitat van de
Noordse winterjuffer (Sympecma
paedisca) in Boerjatië, zuidoost-Siberië,
Rusland

Foto: R. Ketelaar
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Figuur 2

Een mannetje van de Noordse winterjuffer Sympecma paedisca in de Selengadelta, Rusland.
Male Sympecma paedisca in the Selengadelta, Russia.

ken, wilgenstruweel en zeggenmoerassen.
Alleen de zuidrand van het gebied is bezocht (~ 52º09′48.7″/ 106º21′29.3″). Langs
één van de zijstromen kwamen lokaal
kleine rietruigtes en zeggenvegetaties voor
(figuur 1). Daar zaten, bij matig weer, over
een afstand van ongeveer 200 meter ruim
vijftig Noordse winterjuffers (figuur 2). Copula’s en tandems werden, waarschijnlijk
als gevolg van het koude weer, niet gezien.
De winterjuffers hielden zich vooral op in
de ijle rietvegetaties, vaak in de nabijheid
van plasjes waarin afgestorven drijvende
vegetatie aanwezig was. De vindplaats
is goed te vergelijken met locaties in De
Weerribben, zowel qua uiterlijk van habitat als omgeving. Begeleidende soorten
waren Coenagrion lanceolatum (10 ex.),
C. glaciale (6 ex.) en Donkere waterjuffer
(Coenagrion armatum) (4 ex.). Leucorrhinia intermedia was is het hele gebied
bijzonder talrijk; deze waren waarschijnlijk
afkomstig uit de zeggenmoerassen.
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Beloozersk

In het zuiden van Boerjatië ligt een steppengebied, dat zich uitstrekt tot in Mongolië. In de laagste delen van dit steppengebied liggen, in de buurt van het plaatsje
Beloozersk, de zogenaamde witte meren
(Beloye Ozero): zoutmeren met een hoge
saliniteit (figuur 3-2). De waterstand fluctueert, maar doorgaans zijn de meren waterhoudend en voor watervogels van grote
regionale betekenis. Ze worden mede
gevoed door kleine zoete stroompjes met
kwelwater uit het omliggende steppengebied. Langs twee van deze stroompjes troffen we, elk bij een ander meer (figuur 3: ~
50º36′46.5″/ 105º46′22.1″ en ~ 50º38′36.4″/
105º43′17.1″) grote populaties van Noordse winterjuffers aan, met in totaal meer dan
250 exemplaren.
Een aantal dingen valt op aan deze vindplaats. Allereerst betreft het hier stromend
water, een type waarvan Noordse winterjuffer in Europa nooit is vastgesteld. Aan
weerszijden van het stroompje bevonden
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Figuur 3

Kaart van de bezochte gebieden in Rusland.
Map of the areas visited in Russia.

zich diverse kleine plasjes die in verbinding
stonden met de hoofdstroom. Hier werden,
net als vlak langs het hoofdstroompje, de
eitjes afgezet (figuur 4). De vegetatie langs
het stroompje en in de poeltjes bestond uit
lage helofyten, voornamelijk Zeebies (Scirpus maritimus). In het water waren ook
smalbladige fonteinkruiden (Potamogeton
sp.) aanwezig. Eiafzet is veelvuldig vastgesteld op dode drijvende stengels (figuur 5),
maar ook in de levende, bredere stengels
van de fonteinkruiden die in het water dreven. Vanwege de vrij lage vegetatie was
het karakter van deze vindplaats erg open.
De Noordse winterjuffers rustten diverse
keren op de grond of gebruikten deze als
uitvalsbasis, wellicht door het ontbreken
van grote helofyten. Er waren slechts
drie begeleidende soorten aanwezig: Watersnuffel (Enallagma cyathigerum) (250+),
Maanwaterjuffer (Coenagrion lunulatum)
(25 ex., incl. meerdere tandems) en Donkere waterjuffer (7 ex. en 1 tandem).

Dzhida rivier

De rivier Dzhida ligt in het uiterste zuiden
van Boerjatië, slechts enkele kilometers
verwijderd van de Mongoolse grens (figuur 3-3). Het is een vrij brede (20-40 m)
grindrivier met vlechtende patronen en
veel grindbanken (figuur 6). In sommige
stromende nevengeulen met een vrij dichte
helofytenvegetatie kwamen enkele exemplaren van de Noordse winterjuffer voor (~
50º29′38.5″/ 105º07′53.9″). Voortplanting is
niet vastgesteld, maar gezien de vegetatiestructuur wel waarschijnlijk. In Europa is de
Noordse winterjuffer niet bekend van het
zomerbed van grindrivieren. De enige andere libellensoort hier was Ophiogomphus
obscures, met waren hoge aantallen uitsluipende larven. Deze leven ongetwijfeld
in de stroomdraad van de rivier en delen
hun habitat niet met die van de Noordse
winterjuffer.
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Waarneminglocaties

Foto: J.H. Bouwman
Een klein stroompje dat één van de zoutmeren voedt bij Beelozersk, Rusland.
A small stream feeding one of the saline lakes near Beloozersk, Russia.
Foto: R. Ketelaar
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Figuur 4

Figuur 5

Eiafzet van Noordse winterjuffer Sympecma paedisca langs één van de stroompjes bij Beloozersk,
Rusland.
Oviposition of Sympecma paedisca in one of the streams near Beloozersk, Russia.
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Foto: R. Ketelaar
Habitat van de Noordse winterjuffer Sympecma paedisca langs de rivier Dzhida. Achter de helofytenvegetatie zijn de grindbanken van de rivier zichtbaar.
Habitat of Sympecma paedisca in the riverine system of the Dzhida river, Russia. At the background the
course gravel beds of the river are visible.
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Summary
Ketelaar, R., J.H. Bouwman, R.
Felix, 2007. Notes on the habitat of
Sympecma paedisca in Buryatia,
Southeast Siberia, Russia. Brachytron
11(1): 91-96.
In June 2007 the authors visited the federal
subject Buryatia of the Russian Federation
for bird studies. On four localities populations of Sympecma paedisca were found.
In this article a short description and photographs are published. Two localities are
more or less comparable to the habitat in
The Netherlands, with dense helophyte
vegetations of Phragmites australis. The
two other habitats are different from the
European reference: a small sweet water
brook floating in a saline lake in the steppe
region and helophyte vegetation in the
summerbed of a broad river.
Keywords
Sympecma paedisca, reproduction, habitat, Buryatia, Siberia, Russia.
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Figuur 6

