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Aanteekeningen over Nederlandsche 

Odonaten* 

I. Het voorkomen van Oxygastra curtisi Dale 
in Nederland. 

In de Entomologische Berichten van 1 Jan. 1926 (No. 147) 

maakte ik melding van eene bijzonder interessante ontdekking 

in de omgeving van Berlicum (N.-Br.), de vondst namelijk 

van eene groote, metaalglanzende libel, Oxygastra curtisi 

Dale, welke daar geheel onverwacht en zonder het besef 

iets zeldzaam moois gevonden te hebben, door een mijner 

medewerkers in een tweetal exemplaren werd buitgemaakt. 

Deze vondst in Brabant was — zeker niet alleen uit een 
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faunistisch oogpunt! — van zooveel belang, dat ik mij, 

dadelijk na het bericht ontvangen te hebben, naar Berlicum 

spoedde, om, te zamen met den vinder, het ontdekkingsterrein 

aan een grondig onderzoek te onderwerpen. Na de ge¬ 

beurtenissen van den afgeloopen zomer, verwondert het 

mij niets, dat wij dien dag (26 Juli) met onze nasporingen 

geen succes hadden, aangezien het toen ruim eene maand 

geleden was, dat de soort daar gevangen was. Des te 

gelukkiger trof het, dat mijne hoop, om het een volgend jaar 

beter te treffen, geheel in vervulling is gegaan en dat ons 

zoeken met een volledig succes bekroond mocht worden ! 

Den 30sten Juni van dit jaar kreeg ik weder bericht 

van den heer GeijSKES, dat ’t hem gelukt was, juist op 

dezelfde plaats als in 1925, een nog jong cT exemplaar 

te vangen. Drie dagen later bevonden wij ons beiden, goed 

toegerust en begunstigd door zéér warm zomerweer, op 

de klassieke vindplaats, waar wij in den loop van den 

dag met veel moeite 4 ÇÇ in het net kregen en tevens 

eene mooie studie konden maken van de vliegvaardigheid 

van Oxygastra, van hare rustplaatsen en van de wijze, 

waarop de d*d* hun prooi bemachtigen. 
Eenmaal op jacht, bleek ons reeds spoedig, dat de 

richting en kracht van den wind van veel invloed zijn op 

de gedragingen van dit merkwaardige dier. Het zeer be¬ 

perkte vliegterreintje — een ongeveer 100 M. lange, grazige 

landweg — ligt aan den zuidrand van een uitgestrekt loof- 

bosch met hoog geboomte en is daardoor uitstekend be¬ 

schut tegen den sterken N.-of N.O.-wind. Aan den zuidkant 

wordt deze, gedeeltelijk door alleenstaande iepen en eiken 

beschaduwde weg door uitgestrekt weiland begrensd, dat, on¬ 

geveer y2 K.M. naar het zuiden, doorsneden wordt door 

het sterk kronkelende riviertje de Aa. Onmiddellijk aanslui¬ 

tend tegen het lagere geboomte, voornamelijk bestaande 

uit eikenhakhout, elzen en Robinia-struiken, bevindt zich 

een klein, ondiep slootje aan den boschrand, dat grooten- 

deels overgroeid wordt door bramen en ander gewas en 

op vele plaatsen geheel met riet is volgegroeid. 
Op deze plaats heeft Oxygastra curtisi zich gevestigd. 

Uit bovenstaande beschrijving moge volgen, dat de zoom 

van het loofbosch steeds bloot staat aan den, meestal zoo 
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krachtigen, Z. W.-wind. Het bleek dan ook, dat de be- 

studeering dezer soort alleen bij windstil weer of bij N. O.- 

wind werkelijk goed mogelijk is. Opmerkelijk was het feit, 

dat alle individuen aan den rand van ’t slootje over een 

afstand van nauwelijks 10 M. werden waargenomen en 

gevangen en geheel en al op dezelfde plek als in 1925 ! 

Beide seksen waren tegenwoordig, voor zoover wij konden 

nagaan in gelijke verhoudingen, doch, in aanmerking ge¬ 

nomen het bijzonder gunstige tijdstip, was Oxygastra ook 

hier eene groote zeldzaamheid. 

De dV vlogen ongelooflijk snel en licht, zonder zich in 

het minst aan eene bepaalde richting te houden en waren 

slechts met groote inspanning met het oog te volgen; in 

tegenstelling met de min of meer verwante So mat o chlor cC s, 

nu eens laag langs den grond en plots met eene onmerk¬ 

baar snelle wending denzelfden weg terug, dan weer in 

zigzagvlucht hoog boven de struiken uit, om eensklaps 

om de kroon van een eik weer zichtbaar te worden, waar 

eene wilde opruiming werd gehouden onder de muggen¬ 

zwermen, die zich rondom uitstekende twijgen hadden ver¬ 

zameld. ]) 
Er was geen sprake van, dat deze behendige vliegers 

in de vlucht gevangen konden worden ; vermoedelijk waren 

het reeds volwassen cTcT, die zichzelven weinig of geen 
rust gunden. De ÇÇ evenwel rustten zoo nu en dan aan 

een bepaalden bevoorrechten struik, op den hoek van het 

bosch, uit; achtereenvolgens werden van éénzelfden tak 3$Ç 

gevangen — hezelfde plekje, waar in 1925 een der cW 

was aangetroffen ! De vier wijfjes, het resultaat van een ge¬ 

ileden middag onafgebroken zoeken, zijn allen nog tamelijk 

jong; 2 exemplaren zijn nagenoeg volwassen, te oordeelen 

naar den blauwgrijzen gloed op het bovendeel der oogen. 

Om ca. 4.30 uur n.m. (zonnetijd) was geen enkel individu 

meer te bespeuren, zoodat wij om 5 uur besloten, onze 

nasporingen te staken. 

Mijn vermoeden, dat Oxygastra curtisi uit het naburige 

riviertje de Aa tot ontwikkeling zou komen, is, zonder 

zulks thans reeds met feiten te kunnen staven, aan het 

1). Deze laatste waarneming deed ik met behulp van mijn Goerz-binocle (8x), een 
iustrument, dat mij bij onderzoekingen in de vrije natuur reeds spoedig bijna onmis¬ 
baar werd. 
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wankelen gebracht; de reden daarvan is, dat ook andere 

Odonaten, zooals Plaiycnemispennipes Pall. en (zeertalrijk!) 

Calopteryx splendens Harr, (beide soorten komen haast 

uitsluitend aan zwak stroomend water voor), zich aan den 

slootrand ophouden, welker larven zich misschien even¬ 

eens in deze sloot ontwikkelen. Bovendien is het wel zeer 

opvallend, dat de pas uitgekomen imagines van Oxygastra 

door ons in twee opeenvolgende jaren alléén op een zeer 

beperkt terreintje aan den slootrand werden opgemerkt en 

nimmer aan het riviertje. Niettemin blijft het mogelijk, dat 

de dieren toch door den wind naar den beschutten bosch- 

rand zijn meegevoerd, of zich actief daarheen hebben 

begeven. 

Voorloopig van veel meer belang zijn de thans volgende 

feiten, waarvan ik door den heer G. op de hoogte werd 

gesteid. 

Het geheele laagland, van ’s-Hertogenbosch en den dijk 

der Z.-Willemsvaart af, tot aan den dijk, loopende van 

Coudewater langs den Wamberg naar de Aa-brug, heeft van 

ca. half December 1925 tot begin Februari 1926 onderwater 

gestaan, waaruit volgt, dat dit ook met het terrein van den 

Stillen Wamberg is gebeurd, ofschoon dit hooger is gelegen 

dan ’t overige gedeelte. De hoogte van den waterstand 

is nu nog duidelijk waar te nemen aan de gebroken takken 

der elzen- en populierenstruiken, hetgeen veroorzaakt werd 

door het ijs, dat zich gedurende de vorst daaraan vast¬ 

hechtte en later, bij het zakken van het water, de takken 

deed buigen en ten slotte breken. Aan de hand van het 

verschijnsel, dat alle breuken zich op een gelijk niveau be¬ 

vinden, is ook de hoogte van den waterstand op den 

zandweg te bepalen; deze blijkt nu ongeveer 1 M. geweest 

te zijn. ]) 

Uit een en ander van het lv'erboven geschrevene blijkt 

wel zeer duidelijk, dat de groote overstroomingen gedurende 

den winter in het geheel geen merkbaren invloed 

1) De waterstand, hierboven beschreven, wordt tegenwoordig maar zelden waar 
genomen (zoo b.v. in 1920), doch was vroeger regel! Sedert aan het afwateringsstelse 
van de Peel (waar de Aa haar oorsprong vindt) veel veranderd is en sedert eenige 
jaren ook de afvloeiing van de Aa zelve aanmerkelijk beter geregeld is, is een zoo 
hoog peil als gedurende den winter van 1925—1926 eene zeldzaamheid geworden. 
Ongeveer 7 jaar lang loopt thans des winters alleen het laagst gelegen deel van het 
Bossche Veld onder water, doch niet de zandweg, grenzende aan den Stillen Wamberg! 
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hebben gehad op de aanwezigheid van dit belangwekkend 

insect. Een zoo belangrijke gebeurtenis als deze watervloed 

moet zijn invloed op de verspreiding der insecten vroeg 

of laat toch kenbaar maken! Nu geeft Ris in de Miiteil. 

der Schweiz, entom. Ges., Bd. XII, 1911, eene beschrijving 

van de exuviën der larve, welke hij van R. MARTIN ontving 

en die afkomstig zijn van le Blanc (dép. Indre, Frankrijk). 

Hiervan zegt hij o.in. : „Sie sind einfarbig, sehr dunkel 

braun und waren mit einer dicken Schlammkruste bedeckt”, 

(loc. cit. p. 28). Daaruit volgt, dat de larve van Oxygastra 

niet pelagisch leeft, doch zich in den bodem van het 

water ingraaft, evenals de meeste soorten van het genus 

Somatochlora. 

Dit stemt tot nadenken en pleit in ieder geval voor 

de stelling, dat benthonische soorten zich in het larve- 

stadium minder gemakkelijk naar andere streken zullen 

verspreiden (in dit geval passief), dan pelagisch levende 

vormen. In hoeverre de overvloedige watermassa’s van 

1925—1926 toch eene wijziging in - eventueel uitbreiding 

van — het woongebied van Oxygastra hebben gebracht, 

laat zich slechts gissen en moet geduldig worden afgewacht. 

Ik hoop in staat te zijn, in het komende voorjaar een 

voortgezet onderzoek in te stellen, dat bij die gelegen¬ 

heid voornamelijk de opsporing der larven ten doel zal 

hebben. 
Thans kan uit de verspreiding in Europa nog het volgende 

worden aangestipt en laten zich de faunistische gegevens 

als volgt samenvatten : 

lo. Het vaderland van Oxygastra cartisi is het Z.W.- 

deel van Europa; het centrum van haar areaal is vermoedelijk 

Zuid-Erankrijk. Zij bewoont dus streken met een subtropisch 

klimaat. Niettemin werd zij ook op verschillende plaatsen 

in Midden-Frankrijk aangetroffen, in het dép. Indre, volgens 

MARTIN, zelfs talrijk aan kleine rivieren. MORTON trof haar 

veelvuldig aan bij Cahors aan de rivier Lot (dép. Lot) en 

veronderstelt, dat zij, behalve in Indre, nog wel elders in 

Midden-Frankrijk zal voorkomen. In Noord-Erankrijk is de 

eenige vindplaats Ie Mans (dép. Sarthe) op 48° N.B. Hare 

aanwezigheid op enkele plaatsen in het uiterste zuiden van 

Engeland (Devonshire, Dorsetshire, Hampshire; slechts enkele 
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localiteiten en zeer zeldzaam) bewijst, dat Oxygastra zich aan 

het klimaat van dat deel van Engeland weet aan te passen en 

is begrijpelijk, daar deze streek een zeer mild klimaat heeft. 

Omtrent de levenswijze in Groot-Brittanje is weinig bekend ; 

de larve werd tot nog toe alleen in Frankrijk gevonden. Op 

het continent naar het N. O. gaande, vinden wij Oxygastra 
slechts terug in België, waar zij bij Furfooz (Ardennen) aan 

de Lesse werd gevangen (15 en 28 VI ; cfr. „Odon. Neerl.” 

dl. II). Nog verder noordwaarts bereikt zij ten slotte hare 

grens te Berlicum in Noord-Brabant, waar zij zonder twijfel 

stand houdt. 

2o. Op deze eenige localiteit, werd zij op de volgende 

data waargenomen of verzameld : 

13 Juni 1925 1 J juv., „Stille Wamberg’’ (leg. ÖEIJSKES)1) 

24 Juni 1925 1 semiad., idem. 

30 Juni 1926 1 d* juv., idem. 

3 Juli 1926 4 ÇÇ juv.-semiad., (leg. Geijskes et LIEFT.). 

Bovendien nog een enkel ex. gezien en 

niet gevangen. Aantal cTcT werd geschat 

op 3 à 5; geen dezer exemplaren kon 

worden gevangen. 

7 Juli 1926 1 Ç met zekerheid waargenomen op dezelfde 

plaats, doch niet gevangen (GEIJSKES). 

Amsterdam, Juli 1926. M. A. LlEFTINCK» 

Dasychira pudibunda L* ab* concolor Stgr* 

Dezer dagen bereikte mij het verslag der 81ste zomer¬ 

vergadering der Ned. Ent. Ver., gehouden te Laag Soeren. 

Hierin vind ik eene mededeeling van de Heeren VAN 

Wisselingh en Tutein NoltheniÜS over bovengenoemde 

aberratie. Ik acht het daarom dienstig, hier het volgende 

daarover mede te deelen. 

In Amsterdam, waar ik vrij geregeld op kunstlicht vang, 

tref ik jaarlijks ook Dasychira pudibunda aan en wel uit¬ 

sluitend c?d*. Het trof mij bijzonder, dat het aantal op 

1) Zoowel in de Ent. Ber. No. 147, Jan. 1926, p. 44, als in T. v. Ent. 1926, „Odon. 
Neerl,” II, p. 114, staat als vindtijd voor dit stuk abusievelijk vermeld: 21. VI. 1925- 


