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Trckvluchten op grote schaal van libellen 
komen vrij regelmatig voor, in Europa 
vooral in het atlantische gebied, maar ver
meldingen van deze vluchten in de litte
ratuur zijn betrekkelijk zeldzaam, hoewel 
men toch reeds jaren geleden bekend was 
met het feit, dat zich bij Odonata trek-
vluchten voordoen. Reeds in 1494 werd de 
eerste massavlucht van libellen waargeno
men (12) en in 1857 publiceerde Van 
Bemmelen een tabel van drie pagina's met 
korte gegevens over 48 vluchten van 1681-
1855. Ongeveer de helft daarvan vond 
plaats in Nederland in het jaar 1855. On
ze kennis over de massatrek van libellen 
is echter niet zo snel toegenomen en in 
veel trekverslagen werden de daarbij be
trokken soorten niet geïdentificeerd. 
De best bekende en althans in Europa 
dikwijls vermelde trekker onder de libellen 
is zonder twijfel Libellula quadrimaculata 
L. en verder L. depressa L. Er zijn berich
ten over trekvluchten van deze soort uit 
Finland, Zweden. U.S.S.R., Polen, Dene
marken, Duitsland, Frankrijk, de Britse 
Eilanden en uit Nederland. 
Tengevolge van technische moeilijkheden 
is de organisatie van geografisch-systema-
tische waarnemingen uiterst moeilijk. Voor 
Nederland werd — voor zover mij bekend 
— het beste verslag van opeenvolgende 
waarnemingen gegeven door Thijsse (18) 
voor één trekvlucht van Libellula quadri
maculata in mei 1925. Hij vermeldde waar
nemingen van amateurs uit 17 plaatsen 

verspreid over het laid. Brandhorst (3) 
en Van Nijnanten {!'.) gaven verslagen 
van 14 plaatsen betrekkng hebbend op de
zelfde trekvlucht. Van deze waarnemin
gen waren er 7 niet verneld door Thijsse. 
Hier volgt een kort ver.lag van de waar
nemingen aan een trekrlucht van de hier
boven genoemde soort, jedaan op Voorne 
(Zuidholland) in juni 1963. Ik vermeld1 

met dank de namen vai de heren J. W j 
Bijl van de N.J.N, en H J. M. WermenJ 
bol van het R.I.V.O.N, die mij de gege-l 
vens van hun waarnemng ter beschik 
king stelden. De heer R. F. Fisschel 
(K.N.M.I.) zond mij noj een mannelijl 
en een vrouwelijk exemplair met de waai 
nemingen van Derksen (6). 
In juni 1963 werden treWuchten van I 
bellen waargenomen langs de gehele N-
derlandse kust van de prcincic Zeelap 
tot in Friesland. Berichten aver deze a-
gratie verschenen ook in sonmige plaate-
lijke bladen, natuurlijk zonder vermeldfig 
van de naam van de waargenomen sofrt. 
Deze migraties moesten iede-een wel op
vallen door de grote dichtleid van de 
trekkende insekten. 

Na een uiterst koude en lange vinter steg 
in 1963 de temperatuur plotselng in ajril. 
Het eerste uitkomen van Libelhla quairi-
maculata werd gesignaleerd in de twaede 
helft van mei op verscheidene plaatse» in 
Midden-Nederland. Zeer talrijk werd het 
uitkomen waargenomen op 26 nei 1963 
te Blijenbeek bij Afferden in Noord-Lim-
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burg. De eerste waarneming van een trek
vlucht van deze scprt in Nederland, waar
van ik kennis kr|eg, werd gedaan op 2 
juni door P. J. Eerksen te IJmuiden. Na
derhand werd beicht ontvangen van trek 
'an grote aantalfen Libellula quadrimacu-
ata op 31 mei pij St. Maartensdijk, St. 
Vnnaland, OudVossemeer en Stavenisse 
p Tholen. Op 13 juni sloeg het mooie 
veer om, het wfrd regenachtig en de trek-
Michten hielden op. 

'ieneinde een beeld te geven van de dicht-
hid van de ttek te IJmuiden en verge
lijkingen te kihnen maken met de trek op 
Vorne, is het van belang een korte bc-
sc rijving teigeven van de waarneming 
doir DerkseB. In zijn verslag schrijft hij: 
,,Q» 1 juni/1963 omstreeks 11 uur trof 
ik in de H(erenduinen te IJmuiden een 
corcentratie/van ± 50 libellen. De dieren 
bevinden zjch in rust bij een berkenbosje. 
Er was g/en activiteit van vliegen of 
jag-n te bipeuren. . . Met een enkele slag 
van mijn v/indernet verschalkte ik 4 exem
plaren... 

Toen ik de volgende ochtend weer naar 
de \indp/aats ging. zag ik dat de libellen 

aan het „trekken" waren. De libellen vlo
gen vanaf mijn vindplaats van de vorige 
dag in rechte lijn naar het noordoosten. 
De dieren vlogen met twee of drie tege
lijk weg met tussenpozen van 3-5 minu
ten, zeer snel...". 
Volgens het schema van C. B. Williams 
(19) voor de dichtheid van insektentrek 
zou de waargenomen trek kunnen worden 
geplaatst in de dichtheidsklasse I, dat is 
zeer gering. 
Op Voorne werd de trek van L. quadri
maculata op twee punten geconstateerd. 
Op 3 juni te Nieuw-Helvoet door J. W . 
Bijl en op 11 juni aan het Quackjeswater 
door H. J. M. Wermenbol en mij. De 
trek werd in figuur 1 op kaart gebracht. 

1. Nieuw-Helvoet. 

De trekvlucht werd waargenomen aan de 
Zuiddijk op 3 juni van 11.30 uur tot 15.30 
uur met warm zonnig weer en nogal sterke 
oostenwind. 
De trekdichtheid werd waargenomen op 
het punt in de figuur aangegeven en was 
als volgt. 
11.30: in 5 minuten 224 dieren, 
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12.45: in 5 minuten 166 dieren, 
15.30: in 5 minuten 154 dieren. 
Deze dichtheid komt overeen met klasse 
V van Williams (19). Om 4 uur in de 
namiddag kon nog een zeer ijle trek wor
den waargenomen op het punt dat in de 
figuur met X staat aangegeven. 
In de gebieden, in de figuur gemerkt als 
Co en C3, kon een concentratie worden 
•waargenomen die overeenkomt met de 
waarneming van Derksen (6). Op het 
punt Co is een klein moeras, terwijl C3 
een boerderij, omgeven door bomen, aan
duidt. Vanuit deze verzamelpunten vlogen 
libellen in een 1-2 m breed front 10-50 
cm boven de oppervlakte langs de zee
kant van de dijk, die bescherming bood 
tegen de wind die uit het oosten blies. 
Vanaf het punt waar de dijk naar het 
oosten buigt verlieten de insekten deze 
richting en vervolgden hun vlucht langs 
de kust. 

2. Quackjeswater. 

Een trekvlucht werd waargenomen aan 
de dijk langs het kanaal op 11 juni van 
11.00 uur tot 13.30 uur. Het was zonnig 
en warm weer met een beetje nevel. Er 
stond een straffe wind uit het noordoos
ten. 

De libellen vlogen dicht boven de vege
tatie, 1-2 m boven de grond, langs de dijk 
in zuidoostelijke richting, bijna rechthoe
kig op de windrichting. 
De dichtheid van de trek waargenomen 
op het in de figuur aangegeven punt, was 
ca. 700 dieren in 10 minuten, wat neer
komt op een classificatie in klasse V van 
Williams. 
Een groot centrum van waaruit de insek
ten wegvlogen bevond zich boven bijna 
de gehele oppervlakte van het Quackjes
water. 
Op 12 juni hield de actieve trek op; toch 

behield het Quackjeswater en omgeving 
een buitengewon hoge dichtheid van Li
bellula quadrimaculata. In de duinstreek 
tussen het meer en de zeekust kon de 
dichtheid van deze soort worden bepaald 
op 15 dieren per 100 m'. De insekten 
gedroegen zich normaal, waren aan het 
jagen en rustten van tijd tot tijd op plan
ten of op de naakte bodem. Er werd geen 
seksuele aktiviteit waargenomen. Onder 84 
verzamelde exemplaren waren 44 manne
lijke dieren. Alle exemplaren waren vol
wassen, meestal pas uitgekomen, doch 
geen oude dieren, ofschoon het merendeel 
nogal beschadigde vleugels droeg waar
schijnlijk tengevolge van de trek (fig. 2). 
Sinds de tijd van Hagen (1861) en Cor
nelius (1862), toen de eerste pogingen tot 
verklaring van de libellentrek werden on
dernomen, werd er veel over de redenen 
en het waarom gediscussieerd. Daarop 
werden de definities van het trekken van 
libellen gegrondvest. 
Een libellentrek is volgens een recente 
definitie een verplaatsing veroorzaakt door 
een impuls waaraan het dier zich niet kan 
onttrekken. Door Kennedy (11) wordt hij 
omschreven als een volgehouden verplaat
sing die afhankelijk is van en vergezeld 
wordt door afremming van binnenuit van 
deze trekreflexen, die de trekbeweging kan 
doen ophouden. 
Deze gedragsomschrijving is voor een 
groot deel gebaseerd op wat Andrewarthra 
& Birch (1) noemden „de bereidheid van 
een dier zich te verplaatsen". Als dit zo 
is, zal het soms onder bepaalde omstan
digheden moeilijk zijn te bepalen of in
sekten. die men zich verplaatsen ziet, al 
dan niet in de hier bedoelde zin trekken. 
Onlangs bracht Johnson (10) naar voren, 
dat alle trekbewegingen van insekten ge
meen hebben, dat zij met de eerste vlucht 
(na het uitkomen) inzetten. Er zijn veel 
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Fig. 2. Libellula quadrimaculata L. Afgevlogen exemplaar van Voorne. 

aanwijzingen, die deze generalisatie on
dersteunen. De hierboven gegeven waar
nemingen over Libellula quadrimaculata 
komen eveneens ermede overeen. Het is 
evenwel belangrijk hier op te merken, dat 
zoals Corbet (4) aantoonde de eerste 
vlucht van Odonata zeer in lengte kan 
variëren. Dit geldt zowel voor verschillen
de soorten, ais binnen één soort. Vergelijk 
hier ook de fenologische gegevens van 
trekvluchten van L. quadrimaculata, die 
samengevat zijn door Rössler (16) en door 
Spuris (17), en de uitgebreide bibliogra
fie, die Fraenkel (7) geeft. 
Corbet (4) suggereerde ook, dat er waar
schijnlijk geleidelijke overgangen bestaan 
tussen de zeer korte eerste vlucht, die in 
een gedwongen trekvlucht overgaat door 
het opkomen van een sterke trekdrang 
bijna op hetzelfde ogenblik dat het insekt 
loskomt, en de lange eerste migratievlucht, 
die ongedwongen plaatsvindt en een dag 

of langer ongedwongen voortduurt. 
Kennedy (11) heeft de plaats die deze 
vluchten innemen samengevat door te zeg
gen, dat de eerste vlucht bij libellen een 
primitief soort trekvlucht kan voorstel
len. 
Wij willen hier nog een feit aan toevoe
gen waarover Corbet (4) ook al sprak, 
De noodzaak voor het wegtrekken is sterk 
gekoppeld aan twee factoren: overbevol
king en de beschikbare oppervlakte ge
schikt biotoop. Overbevolking kan onder 
gegeven omstandigheden overal voorko
men. Bij libellen wordt dan de populatie 
gereguleerd door wegtrekken van indivi
duen. De mogelijke gevolgen van een drei
gende overbevolking worden daardoor af
geremd naar rato van de ernst van de 
toestand. Dit komt tot stand doordat li
bellen territoria bezetten, waaruit zij soort
genoten weren. Wanneer in een geschikt 
biotoop, waar op een gegeven tijdstip 
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zeer vele libellen uitkomen, de maximale trek geconstateerd. Soms gaat de trek ver
dichtheid van territoria is bereikt, wordt der. Doorgaans geldt het een wegtrekken 
het surplus van individuen door deze wis- van volwassen mannelijke dieren, zoals 
selwerking gedwongen weg te trekken. Moore (13, 14) aantoonde, en soms ook 
Vaak vindt wegtrek plaats naar een nabij van geslachtsrijpe wijfjes (Jacobs, 9) . 
gelegen minder dicht bezet geschikt ter- In ieder geval varieert de noodzaak voor 
rein. Vandaar wordt dan wel eens terug- wegtrekken het meest naar de aard en de 

toestand van het biotoop. 
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Het voorkomen van de Maanvis, Mola mola (L.)r 

in Nederland 
A. B. V A N DEINSE en C. J. VERHEY. 

Aan de nagedachtenis van onze vriend 
Joost ter Pelkwijk (1914-1942). 

De oudst bekende vondst in onze contreien met vermelding: ghevangen achter En-
van de Maanvis, die thuishoort in de Mid- gelant op ten xiiij Octobris / Anno 
dellandse Zee, is ongetwijfeld het exem- MDLxxxiii", (4). 
plaar dat door Dodonaeus is afgebeeld Latere vondsten van deze grote, wonder-
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