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Aantekeningen over Nederlandse Odonata. 

I. Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) in Nederland 

(Libellulidae, Sympetrinae) 

door 

B. KIAUTA 

Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud (RIVON), 
Zeist, Nederland 

RIVON-mededeling nr. 280 

Het is de bedoeling onder bovenstaande titel regelmatig nieuwe verspreidings- 

gegevens en andere veldbiologische waarnemingen betreffende de Nederlandse 

libellenfauna te publiceren. Dit eerste opstel handelt over Crocothemis erythraea 

(Brullé, 1832), die onlangs voor de tweede maal in ons land werd gevangen. 

Lieftinck (1926) stelde dat het onwaarschijnlijk is, dat de soort autochthoon 

Bekende vindplaatsen van Crocothemis erythraea (Brullé) in de Benelux: 1. Longchamps 

s/Geer, België (1859, 1878), 2. Denderleeuw, België (1963, ?1966), 3. De Bilt, Nederland 

(1967), 4. Bakkum, Castricum, Nederland (1959). 
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in Nederland voorkomt. De twee beschikbare meldingen steunen zijn mening 

geheel. Verzameld werden: 

(1) een geslachtsrijp wijfje, gevangen in de duinen bij Bakkum (gemeente 

Castricum, prov. Noord-Holland) op 1 juli 1959 door het Waterleidingbedrijf 

Noord-Holland. Het exemplaar wordt bewaard in de collectie Nederlandse Odo- 

nata in het Zoölogisch Museum (afd. Entomologie) te Amsterdam; 

(2) een nogal oud wijfje (met licht beschadigde vleugels), gevangen te De Bilt 

(prov. Utrecht) op 24 juli 1967 door de schrijver. Het exemplaar zal gedeponeerd 

worden in de verzameling van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te 

Leiden. 

Het is zeker slechts toevallig, dat de twee exemplaren in zo verschillende milieus 

werden gevangen: in de duinen en in een parkachtig landschap met bos in de 

nabijheid. 

Er moet op gewezen worden, dat de massale libellentrek in Nederland voor¬ 

namelijk voorkomt langs de kust van de provincies Zeeland tot in Friesland. De 

vindplaats Bakkum ligt in deze streek, niet echter De Bilt, ofschoon ook van daar, 

in het centrum van het land, trek van libellen werd vermeld (Thijsse, 1925). 
Een gedetailleerde beschrijving van de duinen te Bakkum is niet beschikbaar. De 

vindplaats te De Bilt is een park met sloten, die meer of minder schoon water 

voeren waarin Daphnia sp. voorkomt. In de omgeving liggen weiden en bos. Deze 

vindplaats werd van 1964—1966 in het seizoen bijna wekelijks bezocht. In de 

wijde omgeving komen de soorten voor, die in de hier volgende lijst met hun 

frequentie worden genoemd i): 

Sympecma jus ca (v. d. Lind.) + 

Lestes sponsa (Hans.) + + 

Lestes virens (Charp.) + +•'+ 

Lestes viridis (v. d. Lind.) + 

Coenagrion puella (L.) -J- + + 

Coenagrion pule hélium (v. d. Lind.) + + 

Erythromma najas (Hans.) + + 

Pyrhosomma nymphula (Sulz.) + + 

Enallagma cyathigerum (Charp.) + + 

1 schnür a elegans (Charp.) + + + 

Aeshna cyanea (Müll.) + + + 

Aeshna grandis (L.) + 

Aeshna mixta Latr. + + + 

Anax imperator Leach + 

Cordulia aenea (L.) + 

Libellai a quadrimaculata L. .+ 

Sympetrum danae (Sulz.) + 

Sympetrum striolatum (Charp.) + + + 

Sympetrum vulgatum (L.) + + 

) -j—1—b algemeen; -j—[- meerdere exemplaren; -f- één exemplaar. 
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Crocothemis erythraea werd nooit tevoren gezien. Het onlangs buitgemaakte 

insekt was op jacht boven water, terwijl het van tijd tot tijd op de oever kwam om 

de jacht boven de aangrenzende weide voort te zetten. Het zette zich nu en dan 

neer op uitstekende punten en rietstengels. Het dier was zeer snel en ongewoon 

schuw, zodat het wel enige tijd duurde voor het kon worden gevangen. De afzet¬ 

ting van eieren werd niet waargenomen. Larven werden in ons land nooit gevon¬ 

den. 

Het is bekend, dat in de landen waar Crocothemis erythraea autochthoon is, hij 

zeer lang vliegt (van mei tot september in Val d’Aosta, Conci & Nielsen, 1956; 

van mei tot oktober in Zuid Slovenië, Joegoslavië). Trekvluchten van deze soort 

werden uit Portugal gemeld (Owen, 1958). 

Crocothemis erythraea is een Indo-ethiopische soort, een van de meest algemene 

libellen (Anisoptera) uit de landen rond de Middellandse Zee. Schaarse meldingen 

of het voorkomen van tijdelijke kleine kolonies zijn bekend uit bijvoorbeeld Hon¬ 

garije, Wenen, Tirol, Zwitserland, omgeving van Parijs, Beieren, Baden en Bran¬ 

denburg. Voor een gedetailleerd overzicht van de verspreiding in Europa wordt 

verwezen naar Buchholz (1967). De soort werd nooit in Luxemburg aangetroffen 

(Hoffman, I960). De bekende vindplaatsen uit de Beneluxlanden staan op 

bijgaand kaartje aangegeven. 

Enige exemplaren zijn uit België bekend geworden, waar een exemplaar werd 

waargenomen te Denderleeuw bij Brussel in 1963 en later weer een in 1966 

(Cammaerts, 1967). Dit laatste exemplaar werd volgens persoonlijke mededeling 

(10 november 1967) van Dr. H. J. Dumont (Gent. België) alleen gezien en niet 

gevangen, zodat de determinatie onzeker is. Dr. Dumont heeft in de loop van 

12 jaar regelmatige waarnemingen nooit larven van C. erythraea op deze vindplaats 

aangetroffen. De Selys-Longchamps (1878) maakte ook melding van vijf exem¬ 

plaren, gevangen te Longchamps s/Geer (gemeente Waremme, prov. Luik) in 

1859 en 1878. Het is niet onmogelijk, dat de soort nu en dan hier en daar in België 

gedurende enige jaren tot voortplanting komt in een voor de soort tijdelijk gunstige 

omgeving, zoals dat ook bekend is na massale trek van Sympetrum fonscolombei 

(Sei.). Zulke kolonies zullen zich echter moeilijk kunnen handhaven, omdat hun 

ontwikkelingssnelheid en de duur van hun diapauze niet aan de nieuwe (koude) 

omgeving zijn aangepast. 

De twee in Nederland gevangen exemplaren zijn ongetwijfeld immigranten, 

doch over hun herkomst kan weinig of niets worden gezegd. Het is interessant, dat 

beide meldingen betrekking hebben op volwassen wijfjes. 

Juni 1959 was een — op de laatste vijf dagen na — bijzonder zonnige en droge 

maand; de gemiddelde temperatuur was iets hoger dan normaal. Zoals gewoonlijk, 

overheersten zuidwestelijke en westelijke winden (cf. K.N.M.L, 1959). Zeer warm 

weer met gelijke windrichtingen overheerste in juli 1967. Op 24 juli, de dag van 

de vangst, was het in De Bilt ongewoon warm met zwakke zuidoostelijke tot zuid¬ 

westelijke wind. Het is eerder waarschijnlijk dat de twee exemplaren afkomstig 

zijn uit zuidwest Europa dan uit meer centraal of zelfs aan de atlantische kust 

gelegen gebieden. De geografische positie van de vindplaatsen in de Benelux wijst 

daar misschien ook op. Tot een soortgelijke, maar meer gespecificeerde conclusie 

kwam ook Dumont (1967), wiens interessante publikatie is verschenen nadat het 

manuscript voor dit artikel al bij de redaktie was. 
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De larvale ontwikkeling duurt een jaar (Wenger, 1955). De biologie en etho¬ 

logie werden beschreven door Schuster (1956) en Aguesse (1959). De soort 

overwintert als larve. Het is een typische libel van stilstaand water (Potamion), 

die af en toe ook in zwak stromend (Rhitron) of in brak water voorkomt. 

Het kleine genus is verspreid over zuid Europa, het vasteland van Afrika, 

Madagascar, het Nabije Oosten, India, zuid China, Japan, de Sunda-eilanden, 

Nieuw Guinea, de Philippijnen en Australië. 

Er is enig verschil van mening over de status van de soort en bijgevolg over de 

nomenclatuur van C. erythraea (Brullé) en C. servilia (Drury). Gezien de zeer 

kleine structurele verschillen was Ris (1911) van mening, dat de scheiding van 

de twee soorten een zaak van persoonlijke smaak was, maar in zijn latere publica¬ 

ties bleef hij de soorten duidelijk scheiden (Ris, 1921). Fraser (1936) vond, dat 

deze twee slechts als ondersoorten te scheiden waren en beschouwde servilia als 

nominaatvorm, daar deze het eerst beschreven was. Buchholz (1967) beschouwde 

erythraea als synoniem (of ondersoort?) van servilia. Het staat echter vast, dat 

servilia en erythraea goede soorten zijn (zie ook afbeelding bij Morton, 1920). 

Het is misschien interessant te vermelden, dat het chromosoomgetal n = 13 
voorkomt in Indiase (Dasgupta, 1957) en in Europese populaties van C. ery¬ 

thraea zowel als in de Indiase populaties van C. servilia (Asana & Marino, 1935; 

Ray Chaudhuri & Dasgupta, 1949). Van deze laatste soort werden echter 12 
chromosomen gevonden in de spermatocyten van dieren uit Japan (Omura, 1955). 
Dit feit op zich zelf is natuurlijk onvoldoende voor een uiteindelijke taxonomische 

beschouwing. 

Summary 

A review is given of the Benelux localities of the libellulidan dragonfly 
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832). The species possibly breeds here and there 
in Belgium for a few years. The Dutch specimens, on the other hand, should be 

considered as immigrants. 
[Longchamps-sur-Geer, the famous locality of de Selys Longchamps, is not 

a town or a village, but the castle of the Baron de Selys Longchamps. This is 
situated in the municipality of Waremme, in the north-west of the Belgian province 
of Liège, on the river Geer (in the Netherlands: Jeker), a tributary of the Meuse, 
which it reaches at Maastricht, the capital of Dutch Limburg. — Ed.] 
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Populatiebiologie. Uitgave van het Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouw- 

documentatie te Wageningen; 1967. Prijs ƒ 6,90. 

In maart en april 1967 organiseerde de Biologische Raad van de Koninklijke Nederlandse 

Akademie van Wetenschappen te Amsterdam een symposium onder de titel „Populatie¬ 

biologie”. Uit de daar gehouden inleidingen werd het 240 pagina’s tellende boek samen¬ 

gesteld. Het is niet mogelijk in kort bestek een uitvoerige bespreking van de vele interessante 

problemen, die aan de orde gekomen zijn, te geven. Volstaan moet worden met een opgave 

van de titels der gehouden voordrachten, zodat de belanghebbenden in elk geval weten, wat 

ze in het boek kunnen vinden. 

Prof. Dr. D. J. Kuenen schreef het woord vooraf en de nabeschouwing. De onderwerpen 

zelf waren de volgende: 

Dr. H. Wolda: Variaties in aantallen dieren in natuurlijke populaties. 

Prof. Dr. H. Klomp: Experimenten en modellen in de populatie-dynamiek. 

Dr. J. C. Zadqks: Epidemieën als populatiebiologisch verschijnsel. 

Dr. W. H. van Dobben: Individu en populatie bij plant en dier. 

Dr. Ir. J. H. van der Veen: Populatiegenetica. 

Dr. W. Scharloo: Genetische variatie en selectie in populaties. 

Dr. K. Bakker: Natuurlijke selectie en oecologie. 

Dr. Ch. H. Andreas: Soort en populatie in het plantenrijk. 

Prof. Dr. K. H. Voous: Populatie en soort in de diersystematiek. 

Het boek besluit met een literatuurlijst en een index. — Lpk. 


