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Het libellenjaar 1987

Van Coenagrion puella werden in de voorzomer op drie

plaatsen in de laagveen- en kleigebieden enkele exemplaren gevangen

(Kromme Rade, Wijk bij Duurstede en Rossum). Waarnemingen van deze

soort buiten de zandgronden zijn in Nederland tamelijk zeldzaam.

In dit artikel zal een globale opsomming worden gegeven van de

interessante libellenwaarnemingen uit 1987. Voor de exacte gegevens

betreffende deze waarnemingen wordt verwezen naar de rubriek "waar-

nemingen" in dit en komende Contactbladen.

Ondanks het slechte zomerweer van 1987 zijn er dit jaar toch

opvallend veel leuke waarnemingen gemeld. Zo werd de eerste volwas-

sen Coenagrion lunulatum dit jaar al
op 1 mei waargenomen in het

Peelgebied. Terwijl deze soort op bijna alle geschikte plaatsen dit

jaar wel weer vloog, werden met Pinksteren op één ven, bij Vledder,

duizenden exemplaren van deze soort waargenomen. Bij een andere

voorjaarssoort, Libellula fulva, echter lagen de aantallen voor

het tweede achtereenvolgende jaar weer lager dan voorheen. In 't

Hol, bij Kortenhoef, werden begin juni toch nog tot maximaal 20

tenerale exemplaren per dag geteld, maar werden later slechts

enkele adulte dieren waargenomen. Vermoedelijk is de rest ten gron-

de gegaan als gevolg van het slechte weer. In ditzelfde gebied.was

Aeshna isosceles dit jaar opvallend algemeen, vooral in de na-

bijheid van veldjes krabbescheer. Zelfs op 20 augustus werden nog

15 exemplaren van deze soort gezien.
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Hoewel Somatochlora flavomaculata vroeger vrij algemeen

was in de zuidelijke helft van ons land plant deze soort zich

tegenwoordig in Nederland slechts zeer spaarzaam voort. Vorig jaar

werd deze soort aangetoond in de Hoort, bij Budel. Bij een bezoek

dit jaar, met slecht weer, wees de aldaar aanwezige plantengroei op

een "eu-mesotroof" biotoop: een soortenrijk rietland (o.a. riet,

grote lisdodde en mattenbies) met een brede waterdrieblad-zoom in

de directe omgeving van gagelstruwelen. Eind juli werd inderdaad

een aantal exemplaren van deze soort waargenomen.

Ook dit jaar leverde ons bezoek aan het bosplasje ten noorden

van Enschede weer geen teken van leven van Leucorrhinia albi-

frons op. Wel werd voor het eerst in al deze jaren een mannelijk

exemplaar van Laucorrhinia pectoralis gevangen. Van deze soort

werden op Terschelling zelfs twee exemplaren gevangen.

Na een afwezigheid van ruim twintig jaar werd dit jaar op een

klein vennetje ten noorden van de Kampinase Heide (Oisterwijk) een

mannetje van Somatochlora arctica gevangen. Al vóór de uiteinde-

lijke vangst waren de hoge patrouillevlucht (1,5 tot 2 m.) , het

donkere achterlijf alsmede het kenmerkende biotoop (een grotendeels

met zeggen begroeid vennetje) opgevallen. Ondanks de aanwezigheid

van een klein hoogveentje in het ven (met veenbes en ronde zonne-

dauw) werd later geen spoor meer gevonden van deze soort; het is

vermoedelijk een zwerver geweest. Een bezoek aan het ven ten zuiden

van de Deelense Was in het park de Hooge Veluwe (een potentieel

biotoop, waar de soort in 1937 nog werd gevangen) leverde slechts

de constatering op dat het biotoop heden ten dage vermoedelijk niet

meer geschikt is.

Van de andere aan hoogveen gebonden libellesoort, Aeshna

subarctica (een soort die vrijwel overal in zijn verspreidings-

gebied zeldzaam voorkomt) konden we tijdens het libellenkamp te

Giethoorn een waarneming uit 1982 bevestigen. Bij Diever werd toen

op een ven één mannetje gevangen.
Dat ven bleek bij bezoek onge-

schikt, maar een ven in de onmiddellijke nabijheid bevatte eer

drijvend hoogveen van maar liefst 30 x 40 m
2

.
Twee dagen later wer-

den hier op de
overgang van het hoogveen met de waterrand drie

exuviae van A. subarctica gevonden. Bij een bezoek aan de voor
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deze soort "klassieke" vindplaats Bleijenbeek, bij Afferden, konden

slechts 26 exuviae van A. juncea worden verzameld. Slechts de ui-

terste noordoost-hoek van het hoogveentje leek daar nog een ge-

schikte geleidelijke overgang van drijvend hoogveen naar open water

te bevatten. Op de meeste andere stukken was een modderoevertje

aanwezig. Ook de aanwezigheid van de "metatrofente" slangewortel

duidt op een aftakeling van het ven.

In ons land lijkt Lestes dryas van noord naar zuid in

algemeenheid af te nemen. Waarnemingen van deze soort zijn in

zuidelijk Nederland nogal schaars; in het noorden, oosten en midden

van het land is zij echter tamelijk algemeen. Zij kan daar op min

of meer voedselarra water regelmatig gevonden worden. Ook in de

Belgische Kempen en in het, Duitse, Zwarte Woud lijkt het aantal

waarnemingen toe te nemen. Of er sprake is van een daadwerkelijke

vooruitgang van deze soort in west-Europa, of dat dit effect een

neerslag is van het beter kunnen onderscheiden van L. dryas ten

opzichte van L. sponsa is vooralsnog onduidelijk.

Duidelijke fluctuaties in aantallen waarnemingen treden op bij

Sympatrum flaveolum en S. striolatum. Voor de eerstgenoemde

soort is het nu alweer het tweede achtereenvolgende jaar dat er

slechts zeer weinig exemplaren gemeld werden. S. striolatum was

vorig jaar in de kuststreek tamelijk algemeen, maar werd er dit

jaar slechts bij uitzondering gevonden. Stabiele populaties van

deze soort blijven echter de laatste jaren constant tamelijk

zeldzaam. De algemene achteruitgang in deze eeuw heeft mogelijk

iets van doen met zure regen?

Erythromma viridulum werd dit jaar weer in redelijke

aantallen aangetroffen, bijvoorbeeld rond Utrecht, waar minstens 5

vindplaatsen zijn aangetroffen waar zich enige tientallen exem-

plaren (vaak samen met E. najas) ophielden.

Door het koude weer van deze zomer konden weer enkele laatste

waarnemingsdata verbeterd worden, te weten voor Coenagrion puel-

la, Lestes dryas, Aeshna viridis en Orthetrum cancellatum

(allen ten minste tien dagen later dan vermeld in Geijskes & van

Tol, 1983, voor de laatste soort zelfs 33 dagen).

Mogelijk ook als gevolg van het koude weer werd de kleinste



ContactBl. ned. LlbellenOnderz. No. 14, Nov. 1987 18

Anisopteer, ooit in Nederland vastgesteld, gevonden: een wijfje

Sympetrum danae met een achterlijfslengte van niet meer dan 14

ram. Ik vond haar drijvend op het water. Het achterlijf was goed

opgepompt, de vleugels echter niet helemaal. Uit Canada zijn

wijfjes beschreven met een achterlijfslengte van 15 mm., uit België

met een achterlijfslengte van 15.6 mm.
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