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echter zijn er oogenblikken, waarin een vogelleven heilig moet blijven. Toen de 
wilde jacht onder schallend gejoel verderop werd voortgezet, verliet ik stil mijn 
boom. Ik keek in de diepte, waar onder mij de brokken en kiezels van het steen-
strand lagen, en haalde diep adem, want ik had iets zéér moois gezien. Al waren mijn 
handen leeg, toen ik thuis kwam, toch was de morgen weer een, die nu nog, zooveel 
jaren later, een blijde herinnering te voorschijn roept. 

L. J. TOXOPEUS. 

IETS UIT HET LIBELLENJAAR 1923. 

MET een enkel woord maakte ik in een der vorige afleveringen van De Levende 
Natuur reeds gewag van een heel abnormaal en afwijkend libellenseizoen 
in 1923. Ik heb lang geaarzeld, hierover verder nog iets mee te deelen, om

dat er nog steeds geen volledige en volkomen betrouwbare determineerlijst van onze 
Nederlandsche libellen bestaat en 't daarom voor velen weinig interessant is, om 
bijzonderheden te hooren van dieren, die ze toch niet kennen. Wel verscheen er 
in de Juni-afl. van dit tijdschrift in 1918 een lijst van den heer J. Heimans, waarin 
de meeste geslachten zijn opgenomen en waarmee de identiteit van het dier, althans 
tot op het geslacht, goed is vast te stellen (ook de meest voorkomende soorten 
zijn kort besproken), maar terwille van een overzichtelijke en niet te moeilijke 
determineerlijst, zijn de kenmerken eenvoudig gehouden en blijft de bepaling tot 
op de soort erg onzeker. 

Nu is de mogelijkheid om, alleen reeds de Nederlandsche vormen, met elkaar te 
verwarren, veel grooter dan men denkt en ik zou liefhebbers dan ook in de eerste 
plaats aanraden om, met behulp'van een goed buitenlandsch boekje, de systematiek 
onder de knie zien te krijgen. 

Als men echter eenmaal de ernstige moeilijkheden, die de determinatie dikwijls 
met zich meebrengt, (ik denk hier bijv. aan de moeilijke geslachten Agrion en 
Sympetruml) overwonnen heeft, geraakt men heel spoedig thuis in de gewoonten 
van deze zoo bij uitstek intercssaftte insectengroef? en dan is de tijd gekomen, om 
ook in de vrije natuur het wondere leven, waar X\og zoo bitter weinig menschen 
eenige notie van hebben, te bestudeeren. Hij die zóó tV werk gaat, zal daar nooit spijt 
van hebben! 

De arme entomologen hebben 't nogal hard te verantwoorden tegenover de buiten
wereld, omdat ze altijd zitten te peuteren op kleine verschil-kenmerkjes en steeds 
met aether en spelden werken. Ja, 't is wel een beetje te begrijpen, maar men vergeet 
maar al te dikwijls, dat al die dingen voor een rasecht veld-entomoloog slechts 
noodzakelijke (doch zeker geen onnutte of onplezierige!) voorbereidingen zijn tot 
het groote doel, namelijk om de biologische eigenaardigheden na te speuren! 

In de hieronder volgende mededeelingen kan ik onmogelijk anders doen, dan de 
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besproken vormen als bekend te veronderstellen; alle kenmerken op te geven is 
niet doenlijk, aangezien dit stukje dan veel te uitgebreid zou worden. Aan het slot 
noem ik eenige goede determineerwerkjes uit de buitenlandsche literatuur. 

Zooals men zich herinneren zal, was de winter van 1922 op -23 een zeer zachte, 
met weinig of in 't geheel geen vorst en als ik me goed herinner met veel regen. In 
Maart tellen we slechts enkele mooie voorjaarsdagen en gedurende de eerste week 
van April is 't volop lente. Alles laat zich goed aanzien: de wilgen en de gagel geuren 
in ' t Oisterwijksche vennenland, tot opeens, den 8en April, het weer geheel omslaat 
en we geruimen tijd kunnen wachten, voordat de warme voorjaarszon de natuur 
weer wakker zal maken. 

De eerste maal, dat ik voor het eerst met succes op jacht kon gaan was 5 Mei, een 
heerlijk mooie, zeer warme dag in de Ankeveensche plassen. De eerste libellen 
verschijnen ook in zeer vroege jaren als '20 en '21 altijd precies gedurende de eerste 
dagen in Mei. Dat was op dezen dag ook het geval: 

Pyrrhosoma nymphula . . . zeer alg. Brachytron pratense . . vrijveel. 
Cordulia aenea talrijk. Agrion pulchellum . . . weinig. 

Met Libellula quadrimaculata (de bekendste der bekenden!) waarvan ik ook een 
enkel ex. zag, zijn dit van de gewone soorten de typische vertegenwoordigers van 
de „eerste lichting"1) 

Op 8 Mei, in het Naardermeer, ving ik Leucorrhinia rubicunda en L. pectoralis, 
twee kleine, vrij zeldzame Libellulinen; ik vermeld deze vangsten alleen, omdat de 
vliegtijd dezer soorten meestal een weekje later inzet, doch conclusies kunnen we 
hieromtrent volstrekt niet maken, vanwege het minder algemeene voorkomen 
dezer dieren. Een week later, 15 Mei, een dag met heel veel wind, was ik weer in 
het Naardermeer; nu vloog, behalve de genoemde soorten, de eerste Erythromma 
najas langs de slootjes, hetgeen volkomen overeenstemde met andere jaren, dus 
nog geheel normaal was. Zooals straks zal blijken, zou 't echter bij deze voorloopers 
blijven! Ik meende nu reeds duidelijk op te merken, dat 't individuen-tal van alle 
soorten beslist kleiner was dan in andere jaren. 

Nu kwam een lange periode van zeer onaangenaam, guur weer; veel Z. W. wind, 
ontzettend veel regen en geen zon. Zoowel Hemelvaartsdag als de beide Pinkster
dagen, welke in deze periode vielen, was 't slecht weer en „niets gedaan" voor de 
vangst. De temperatuur in deze weken was volgens Dr. Thijsse 2) meestal beneden 
120 C. op den middag en nabij 't vriespunt in den morgen. 

Met opzet deed ik gedurende dezen tijd nog een inspectietocht naar de Ankev. 
plassen, om den invloed op de libellen na te gaan; dat was op een dag, dat de zon 
een paar uurtjes scheen: het resultaat was verre van gunstig; slechts weinige van 
de reeds opgesomde soorten lieten zich zien en nieuwe werden niet waargenomen. 
Ik ving toen massa's volwassen larven, vooral van Erythromma najas, een kleine 

1) Deze uitdrukking is een uitvinding van den heer B. E. Bouwman. 
2) Zie De Lev. Nat., 1923, afl. 4, p. 123. 
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waterjuffer, waarvan in andere jaren de larven op dit tijdstip reeds lang uitgekomen 
zijn. Het wemelde er van in de bovenste waterlagen tusschen de waterplanten 
[Potamogeton) en vooral tusschen den smallen Phragmites-zoom aan het einde der 
smalle landtongen en schiereilandjes. 

Nu werd een duidelijke vertraging in de ontwikkeling van de libellen zeer merkbaar. 
Door 't gebrek aan zonneschijn, voedsel en beweging, bleven alle voorj aars vormen, 
die ik verzamelde, zeer slap en vooral de grootere soorten als Cordulia en Brachytron 
hadden geen gelegenheid om uit te kleuren en hunne vleugels te harden. Typisch 
was het groote aantal Cordulia's met slappe, glinsterende vleugels, zooals immers 
alle pas uitkomende libellen die hebben. 

Den zoden Juni was ik in Zuid-Limburg; het was de laatste dagen drukkend warm 
en stellig boven 27° C, maar de zon was en bleef weg. Aan de Maas bij Sint-Pieter 
vlogen de eerste beekjuffertjes (Calopteryx splendens) met bleek-bruin gevlekte 
vleugels: een droevig teeken van veel te weinig warmte en zon! 

In de omgeving van Oisterwijk komen de eerste Calopteryx splendens ongeveer 
uit van 10—15 Mei, soms zelfs nog eerder en zijn dan in normale jaren na eenige 
dagen reeds uitgekleurd. We zien hier dus een achterstand van ongeveer een volle 
maand! 

ig Juni was het vrij goed weer met zon, maar erg winderig. Op dezen dag bezocht 
ik weer het Naardermeer; vooral hier ondervond ik veel last van den wind, omdat 
het terrein zoo weinig beschut is; bij de Odonaten-studie is de wind trouwens steeds 
de grootste belemmering. Aan de vaartkanten, op de droge stukken in de reservaten, 
waren het nog steeds dezelfde soorten, die daar rondvlogen. De volgende soorten 
vertoonen in hun optreden niets abnormaals, alleen was het individuen-tal bepaald 
klein te noemen, hetgeen echter niets te maken heeft met het late jaar! 

Cordulia aenea, vrij talrijk; de meeste dieren zijn nu volwassen. 
Brachytron pratense, vrij talrijk; nog vele onuitgekleurde voorwerpen. 
Libellula ^-macttlata, vrij talrijk; verspreid. 
Pyrrhosoma nymphula; weinig (de vliegtijd loopt langzamerhand ten einde). 

De volgende drie soorten, alle behoorende tot de kleine waterjuf f erfjes, blijken 
sterk onder den invloed van de weersgesteldheid gestaan te hebben. 

1°. Agrion pulchellum, wordt zeer algemeen; ook reeds (!) in copula. In gewone 
jaren valt de kentering in de eerste dagen van Juni; copula veelal reeds ± 20 Mei. 
Vertraging bijna 3 weken. 

2°. Erythromma najas, komt in groote hoeveelheden uit; enkele vroege(!) blauw-
berijpte oV zetten zich reeds op Nymphaea- en Po/awog^cw-bladeren. 

In normale jaren geschiedt dit laatste precies drie weken vroeger. Vooral de 
(W leggen een groote voorliefde aan den dag voor deze waterplanten en rusten 
als ze volwassen zijn, steeds uit op de drijvende bladeren. Ze beschouwen ze als strikt 
particuliere rustplaats! 

3°. Ischnura elegans, wordt nu zeer talrijk; overal copuleerende paartjes. Het 
optreden „en masse" van deze soort geschiedt in den regel bijna twee weken vroeger. 
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In 1923 viel de kentering in het begin van Jul i ! Al deze waarnemingen konden 
enkele dagen later in de Ankeveensche moerassen bevestigd worden. 

De meest markante gevallen behandel ik duidelijkheidshalve echter liever 
apart , na de beëindiging van het jaarverslag. 

Op 23 Juni nam de hitteperiode een aanvang! 
Het onderzoek, vooral in het broeierige n'etooeras, werd van toen af zeer be

moeilijkt door de haast ondragelijke hitte, die daar heerschte en 't zorgvuldig 
noteeren van de aanwezige vormen en de aantallen van iedere soort, leverde veel 
moeilijkheden op. Niettemin was de Odonaten-fauna uiterst merkwaardig. 

24 en 26 Juni bracht ik weer in de Ankeveensche moerassen door en het zeer 
geringe aantal libellen, dat ik te zien kreeg, was bepaald heel opvallend. Speciaal 
van twee groote Libellulinen, beide veel voorkomend in de plassen, wil ik nog iets 
vertellen. 

De eene soort is Libellula fulva, een fraai dier, nogal veel gelijkend op zijn neef 
L. depressa, die den mooien naam van Platbuik draagt. Het d" van fulva is in volwassen 
staat ook van een dicht blauw beslag op 't achterlijf voorzien, hetgeen hem zejer 
kenbaar maakt. De vlucht van dit dier is zeer snel en fulva is daardoor moeilijk 
buit te maken. Van i 2 5 Mei — - ^t 20 Juni is deze soort een vrij gewone verschij
ning in 't moeras, doch in 1923 heb ik geen enkel exemplaar gezien! In aanmerking 
genomen de uiterst korte vliegtijd, lag het voor de hand aan te nemen, da t dit dier 
als ' t ware geen gelegenheid heeft gevonden, om zich te ontwikkelen. Een invloed 
van vorige jaren is uitgesloten, aangezien ik op 6 en 7 April te Oisterwijk een massa 
larven kon verzamelen, die bij mij thuis alle ongeveer half Mei uitkwamen. Er is 
echter niet de minste reden om aan te mogen nemen, dat dit in de natuur ook zoo 
is toegegaian. Het meest waarschijnlijke is, dat de dieren later dan gewoonlijk uit
gekomen zijn en spoedig te gronde zijn gegaan. 

Een ander geval is ' t met de tweede soort, Ortheirum cancellaium. Dit geslacht 
is gemakkelijk van Libellula te onderscheiden aan de vleugels, die een groote basis-
vlek missen. Dit even terzijde, 

Ten opzichte van deze soort, bleek het achteraf heel gelukkig geweest te zijn, 
dat ik den 24sten Juni ook in de plassen vertoefde, aangezien er dien dag nog geen 
enkele Orthetrum te zien was, in tegenstelling met den 26sten, toen ik de pas-uitge-
komen dieren overvloedig aantrof! Doch op deze soort kom ik later nog terug. 

Op 5 Juli, een snikheeten dag, werden de uitverkoren plassen weer met een be
zoek vereerd. In mijn dagboek staat het volgende: Brachytron pratense, nog steeds 
regelmatig en vrij algemeen. 

Ik volsta met de opmerking, dat in normale jaren de laatste individuen na i 
25 Juni zijn verdwenen. 

Ischnura elegans, overal in zeer groote hoeveelheid; vele copuleerende paartjes. 
Aeschna isosceles, het eerste exemplaar op de larvehuid. 
Ook over deze soort volgen later nog eenige bijzonderheden. 
Het spreekt vanzelf, dat het gedrag der libellen ook in de maanden Juli en Angus-
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tus, voorzoover dat mogelijk was, werd nagegaan en zorgvuldig werd opgeteekend, 
maar ik kan er niet toe overgaan, om meer bijzondere afwijkingen mee te deelen, 
om de eenvoudige reden dat mijn observaties op te ver van elkaar verwijderde 
plaatsen van ons land werden voortgezet. Om een goed inzicht te krijgen in de 
phaenologische verschijnselen, die zich bij bepaalde groepen van planten of dieren 
voordoen, geloof ik dat een eerste vereischte is zich te beperken tot één enkel, 
niet te groot terrein, dat men volkomen moet kennen en geregeld bezocht kan worden. 
Indien de Ankeveensche plassen in de toekomst gespaard zullen blijven (wat velen 
met mij zullen hopen!), dan kan hier in phaenologischen zin op allerlei gebied nog 
prachtig werk worden gedaan. Met het Naardermeer, als natuurmonument, is reeds 
een begin gemaakt en de eindresultaten zullen wel niet zonder belang blijken te 
zijn! 

Over de in den vollen zomer en in het najaar vliegende soorten, hoop ik later in 
een ander opstel nog iets mee te deelen. De meest in 't oog vallende verschijnselen, 
die zich in 't afgeloopen seizoen van 1923 voordeden en die slechts gelden voor een 
paar soorten, wilde ik in dit stukje nog even vastleggen. 

1. Orthetrum cancellatum. 
Vrij algemeen door 't geheele land, doch voornamelijk in de groote moerassen 

der laagveenstreken. Aanvang van den vliegtijd in ons land c a . 20 Mei; tot half 
Juli ongeveer blijven de rfV op hun geboorteplaats gezellig bij elkaar. De wijfjes 
krijgt men slecht dan „en masse" te zien, wanneer de mannetjes volkomen zijn 
uitgekleurd en de zeer korte periode van copula en eierlegging is aangebroken. 
Deze valt in normale jaren in de tweede week van Juni. Tegen het einde van de 
hooimaand zijn de 2? verdwenen en gaan de ƒƒ zich over groote afstanden naar 
alle windrichtingen verspreiden. Op allerlei plaatsen, in de uitgestrekte weiden 
tusschen Weesp en Ankeveen en langs de slootjes in de weilanden rondom het 
Naardermeer, zijn de uiterst snelle en schuwe, blauwberijpte dieren dan aan te 
treffen. Onophoudelijk zetten ze zich op den gronfi neer, waarbij een bijzondere 
voorliefde aan den dag wordt gelegd voor molshoopen, zooals ik dat opmerkte 
aan de Poel bij Amstelveen 1). 

Zooals ik reeds vermeldde, verschenen de eerste exemplaren in 1923 precies een 
maand later dan gewoonlijk; hier komt nog bij, dat het aantal spoedig buitengewoon 
snel is afgenomen, want nergens in het najaar constateerde ik er meer dan in andere 
jaren. We zien hier dus een verkorting van den vliegtijd met een maand. Op het 
onderstaande lijstje komt dit beter tot zijn recht. 

2. Aeschna isosceles ( = rufescens). 
Van deze soort bezit ik, zooals uit het lijstje moge blijken, meer gegevens van 

vorige jaren. 

1) C. Wesenberg-Lund (p. ryz), die in Denemarken dezelfde waarnemingen deed, 
vermoedt dat de dieren door de warmte-uitstralende zwarte aarde worden aangelokt. 
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Soort. 

9 

| 
3 

1 

^ 

i 

g 
c: 

Jaar. 

1921 

1922 

1923 

Eerste optreden. 

14 Mei, Texel (Muy) 
25 Mei, Ankeveen 

26 Juni, Ankeveen 

Leeft. 

juv. 
juv. 

juv. 

1919 25 Mei, Bussum juv. 

1920 

1921 

1922 

1923 

30 Mei, Weesp 

21 Mei, Ankeveen 

25 Mei, Ankeveen 

25 Mei, Bussum 

19 Juni, Naardermeer 
5 Juli, Ankeveen, 

1 ex. 

juv. 

juv. 

juv. 

adult 

juv.«) 
juv. 

Tusschenvangst. 

1 Juli, Winterswijk 

16-17 Juni, Winters
wijk 

12 Juli, Amstelveen 

5 Juli, Ankeveen 

10 Juli, Naardermeer 
7 Aug., Naardermeer 

1 ex. 

Leeft. 

adult 

adult 

adult 

semi-
ad. 

adult 
adult 

8, 9 Juni, Hcllendoorn adult 

13 Juni, Ankeveen 
19 Juni, Naardcrm.') 

1, 2, 4 Juni, Oister
wijk 

12 Juni, Aukeveen 

7, 8 Juni, Zuidlaren 
9 Juni, Beetsterzwaag 
13 Juni, Heerenveen 

ro Juli, Naardermeer 
7 Aug. Naardermeer 
4-5 Aug., Ankeveen 
14 Aug. Naardermeer 

adult 
adult 

adult 

adult 

adult 
adult 
adult 

adult 
adult 
adult 
adult 

Laatste optreden 

— 

29 Aug., den Haag 

14 Aug. Naardermeer 

— 

— 

25 Juni, Apeldoorn 

21 Aug. Naarden 
(bij Muidcrbcrg) 

Leeft. 

adult 

adult 

adult 

adult 

De vroegst vliegende Aeschna-soort: vliegtijd van c a . 20 Mei tot eind Juni, 
soms nog in de eerste week van Juli. Vrij algemeen door het geheele land en goed 
kenbaar aan de geelachtige vleugels, (niet bruinachtig, zooals bij Ae. grandis), voorts 
aan de zeer groote, donkergrijze membranula (vleugellapje) en het egaal bruin-gele 
achterlijf. Van alle overige libellen is deze soort wel het meest onder den invloed 
van de weersgesteldheid geweest, hetgeen wel heel merkwaardig is, aangezien bijv. 
Ae. cyanea en grandis in verhouding veel minder laat verschenen in 1923. Natuurlijk 
heeft dit feit zijn oorzaak; ik vermoed dat de volwassen larven terug gehouden 
werden, door de lage temperatuur van de lucht en de daarmee noodzakelijk samen
hangende ongunstige levensvoorwaarden. Dit is slechts een vrij aannemelijke 
gissing. 

Tamelijk vroeg, op 19 Juni vond ik in het Naardermeer, dicht bij den spoordijk 
op een hoopje, 5 vleugels en 2 koppen, die van deze soort afkomstig waren. Dit 
waren de treurige resten van een paar dieren, die ' t gewaagd hadden om nu reeds 
te voorschijn te komen — ze hebben het met een spoedigen dood moeten bekoopen! 

1) Vangst van Mej. T. van Bentham Jutting. 
2) Vleugelfragmenten. 
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Vogelexcrementen, die bij de overblijfselen waren gedeponeerd, gaven mij voldoende 
aan wijzigingen omtrent de toedracht der zaak. 

Tot den 5den Juli zag ik nog geen enkel individu van isosceles rondvliegen; 
verscheidene malen heb ik in de plassen insecten gesleept, doch nimmer zag ik aan 
den waterkant of meer in het moeras ook maar één pas uitgekomen dier. Eindelijk 
den sd'njuli vloog het eerste exemplaar, een zeer week en slap 2 in de Ankeveensche 
plassen. Vermoedelijk zijn de dieren in deze dagen (ofschoon in klein aantal) uitge
komen, want op 10 Juli, een fraaien zonnigen dag, zag ik eenige volwassen mannetjes 
met groen-glanzende oogen, rusteloos heen en weer zweven langs een der groote 
tochten in het Naardermeer. Eenige dagen tevoren was dit ook het geval in de 
Ankeveensche plassen, zooals uit het overzichtje blijkt Zooals ik reeds zeide, was 
het aantal individuen opmerkelijk klein in vergelijking met andere jaren. 

Het laatste exemplaar, dat ik zag en na veel moeite ook kon vangen, was een zeer 
fraai, volwassen 2 bij Muiderberg, op 21 Augustus. 

Hiermede ben ik aan het eind gekomen van dit, nog zeer onvolledige, overzicht. 
Ik geloof niet te veel te zeggen met de bewering, dat een dergelijk onderzoek, mits 
over tallooze jaren met vlijt en geduld voortgezet, heel veel kan bijdragen tot de 
kennis van de Nederlandsche fauna; en niet alleen dit, uiteraard krijgt men zelve een 
zooveel beteren kijk op het leven van plant of dier, dat er allicht nog menig raadsel 
in de biologie zal worden opgelost. 

Dat hierbij gezamenlijk in een aantal jaren meer bereikt wordt, dan één enkeling 
in zijn geheele leven, behoeft zeker wel geen betoog. 

Ik zou daarom den wensch willen uitspreken, dat ieder, die zich zelfstandig aan 
een of ander onderdeel der natuurstudie wijdt, zijn kennis en opgedane ervaringen 
niet voor zichzelf alleen behoudt, maar er ook anderen deelgenoot van maakt! 

In het belang van hem zelf en van de wetenschap. 
Amsterdam. M. A. LIEFTINCK. 
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STEKELBAARSJES. 

LANGZAMERHAND is het ijs van de vaarten verdwenen. In de hooge peppels aan 
den slootkant neuriën de spreeuwen hun voorjaarsliedjes, en weldra zullen de 
velden in nieuwen Lente-tooi prijken. Overal begint 't leven weer te komen. Op 
den bodem van de modderslootjes scharrelen kokerlarven rond tusschen de frisch-

groene kransen van waterviolier, die zoo juist uit de donkerbruine humus te voorschijn 
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