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Kleine invasie van Aeshna affinis
,

de zuidelijke glazenmaker, in het

najaar van 1995 langs de kust, in het bijzonder bij hoek van Holland

Door ]Ben van As Kees Mostert & Ton van Schie

Op zondag 25 juli werd opnieuw naar het duinvallei gegaan en werd het dier op dezelfde plek rondvliegend

waargenomen en binnen vijf minuten worden gevangen en in een petrieschaal gefotografeerd. Nu waren ook

de dunne naadstrepen op de blauwgroene thoraxzijden goed zichtbaar en was daarmee overtuigend bewijs

geleverd dat het daadwerkelijk een Aeshna affinis betrof. Een meer gedetailleerde beschrijving volgt onder

aan dit artikel. Marcel Wasscher was reeds op de hoogte gesteld en deelde mee dat het de vierde waarne-

ming van Nederland betrof.

Nadat Kees Mostert was ingeseind ontdekte hij op maandag 25 juli tevens de aanwezigheid van een vrouwtje

van A. affinis in dezelfde duinvallei. Het onopvallend gekleurde vrouwtje viel op door het afwijkende

vlieggedrag ten aanzien van andere Aeshna 's. Het dier patrouilleerde op een hoogte van circa één tot twee

meter boven de grond, bleef vaak even ’stil hangen’ in de lucht, was absoluut niet schuw, en vloog geregeld

tussen hoog opgaande vegetatie van riet en waterbies door. Vervolgens bleef het dier regelmatig op enkele

cm. boven de grond tussen de vegetatie met trillende vleugels nagenoeg stil in de lucht hangen. Dit gedrag
herhaalde zich enige malen, waarna het dier uiteindelijk op de modderige bodem ging zitten. Hier werd het

vrouwtje gevangen en vervolgens gefotografeerd. Tevens werd op dezelfde middag werd op bijna 200 m.

afstand van deze plek opnieuw langdurig een vrouwtje in de nabijheid van een mannetje waargenomen. Het

was toen nog niet helemaal duidelijk of het dezelfde, dan wel twee andere exemplaren betroffen. Dit

gegeven werd op de daaropvolgende woensdag, 27 juli, bevestigd toen Aart van de Berg twee mannetjes en

één vrouwtje tegelijk zag vliegen, waarbij het vrouwtje en een mannetje gezamenlijk in een tandem

rondvlogen.

Op zaterdag 5 augustus werd de hele duinvallei van Hoek van Holland uitgekamd en werden in totaal elf

mannetjes aangetroffen. Een week later werd de duinvallei opnieuw uitgekamd door Gerben van Geest en

werden in totaal maar liefst 21 exemplaren waargenomen (20 mannetjes en 1 vrouwtje). Opnieuw werd een

tandem gezien. Omdat eerder tenminste twee vrouwtjes in de vallei werden gezien, waren dus zeker 22

exemplaren aanwezig bij Hoek van Holland.

Biotoop

De exemplaren bij Hoek van Holland bleven langdurig aanwezig op de lokaties waar ze aanvankelijk waren

ontdekt. Op het moment van schrijven, 22 augustus, zijn nog steeds exemplaren aanwezig in de duinvallei.

Aangezien in Hoek van Holland ook diverse vrouwtjes aanwezig zijn en zelfs ook al enkele tandems werden

gezien, is het mogelijk dat de soort hier zich zal gaan voortplanten. Te meer omdat de aanwezige biotoop

lijkt te antwoorden aan het biotoop waarin de soort ook in Zuidelijk Europa wordt aangetroffen. Geijskens

& Van Tol (1983) geven op dat A. affinis vooral wordt aangetroffen in dicht begroeide moerassen met

paardestaarten, waarbij open water vaak vermeden wordt. In het buitenland is de soort ook bekend van

Op donderdag 22 juli 1995 waren zowel Ton van Schie als Ben van As, onafhankelijk van elkaar, in de

duinvallei van Hoek van Holland (tussen de Boulevard en de zee). Ze waren op zoek naar de Zwervende

pantseijuffer, Lestes barbarus, waarvan hier een redelijk grote populatie voorkomt. Toen ze elkaar tegen-

kwamen, bleek het gemeenschappelijke doel en liepen zij naar een eerdere waamemingsplaats van de

pantseijuffer; een vochtig ruiterpad met verteerde houtsnippers, omgeven door een hoogopgaande vochtige

vegetatie van zeebies, harig wilgeroosje en riet.

Hier aangekomen werd gelijk al een circa 2 meter hoog vliegende kleine Aeshna waargenomen, mogelijk

een Paardenbij ter, Aeshna mixta (Amersfoort-coördinaten: 067-444 en 067-445). Hoewel het dier in vlucht

nogal blauw óverkwam werd het dier in de eerste instantie afgedaan als een wat donker exemplaar van een

Aeshna mixta. Er volgden nog twee ontmoetingen met het rondvliegende dier. Nu werden echter enkele

opvallende details aan het dier waargenomen, zoals de diepblauwe ogen, de opvallend blauwe vlekken op de

abdomen, de lage patrouillerende vlucht en sowieso een algemene indruk van "anders zijn". Deze kenmer-

ken prikkelden richting A. affinis of anders A. cyanea, hoewel het dier daarvoor te klein leek.
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hoogvenen en meer eutrofe wateren. Tijdens het ei-afzetten gaat het mannetje laag bij de grond zitten,

terwijl het vrouwtje met haar abdomen de eitjes in vochtige humus of tussen waterplanten afzet.

De duinvallei van Hoek van Holland bestaat uit vochtige tot natte duingraslandjes afgewisseld door

hoogopgaande rietvegetatie met wilgen en duindoorn. De vegetatiedek wordt voornamelijk gedomineerd

door plantensoorten als zeebies, riet, zilte rus, zilte zegge, gewone waterbies, heermoes, zilverschoon,

fioringras, riet, harig wilgeroosje, plaatselijk met opslag van wilg en duindoorn (2-5 meter). In de duingras-

landjes domineren plaatselijk watermunt, waternavel, wolfspoot, lidrus en parnassia. De afgelopen twee

winters stond een groot deel van dit gebied onder water. Halverwege juli vielen de meeste plekken droog,

met uitzondering van twee poelen. Aeshna affinis wordt in dit gebied voornamelijk partouillerend waargeno-

men boven de vele smalle ruiterpaden (met houtsnippers) die door deze duinvallei lopen. Ze vliegen hier

vaak op een hoogte van 1 tot 2 meter en rusten af en toe op een rietstengel of een wilgetak.

De dieren reageren sterk op weersomstandigheden. Bij vrij koel weer of vrij krachtige aanlandige wind

wordt nauwelijks gevlogen en zijn de dieren nauwelijks vindbaar. Op zonnige hete dagen, zoals er velen

waren in de afgelopen maanden, wordt echter volop gevlogen en zijn de dieren makkelijk te vinden. De

indruk bestaat dat de dieren, ook op zeer zonnige dagen, al vrij vroeg in de namiddag ophouden met vlie-

gen. Op dat moment vliegt Aeshna mixta, die zich voornamelijk rond bosschages ten oosten van de

duinvallei ophoudt, vaak nog uren door.

Andere waarnemingen

Uit de reeks van waarnemingen bij Hoek van Holland werd al snel duidelijk dat de aanwezigheid van

Aeshna affinis meer inhield dan een Toevallige’ waarneming van een dwaalgast. De hoeveelheid waarnemin-

gen kregen meer en meer het karakter van een heuse invasie, temeer omdat spoedig na de eerste ontdekking

eind juli meer waarnemingen van andere plaatsen volgden, met name langs de kust.

Nadat verschillende mensen waren ingeseind werden bijvoorbeeld direct al exemplaren waargenomen (en

herkend!) in van de duinen van Voome. Op 23 juli werd hier het eerste exemplaar waargenomen in de

Sturmiavallei ten zuiden van Rockanje door Hugo v/d Wal. Op deze plek waren op 30 juli twee mannetjes

aanwezig en op 1 augustus drie mannetjes. Eén exemplaar hiervan werd gevangen en uitgebreid gefotogra-

feerd.

Een week later, op 12 augustus, werd door Ton van Schie rond het Breede Water op drie verschillende

plaatsen een mannetje van Aeshna affinis waargenomen. Een pikant detail was dat één van deze exemplaren

een Bloedrode heidelibel, Sympetrum sanguineum, te lijf ging en vervolgens oppeuzelde. Tot slot werd op

24 augustus een mannetje waargenomenop de Schapewei. In het duingebied van Voome waren dus tenmin-

ste 7 exemplaren aanwezig, waarbij moet worden aangetekend dat een betrekkelijk groot deel van het

duingebied niet werd onderzocht.

Op 6 augustus deelde Vincent Kalkman ons mede dat er in overig Nederland meer waarnemingen van

Zuidelijke glazenmakers waren verricht, namelijk:

-7 mannetjes in Meyendel bij Wassenaar

-1 mannetje in de buurt van Leiden

-1 mannetje te Blaricum

-4 mannetjes in Limburg

Zeer waarschijnlijk zijn er op het moment van schrijven op meer plaatsen waarnemingen verricht. Voor

zover bekend hebben deze waarnemingen steeds betrekking op de veel meer opvallende mannetjes;

waarnemingen van vrouwtjes zijn vooralsnog alleen bekend uit Hoek van Holland.

Gebruikte literatuur:

Geijskes, D.C. & J. van Tol, 1983. De libellen van Nederland (Odonata). Koninklijke Nederlandse

Natuurhistorische Vereniging, Hoogwoud (N.H.).

(In de volgende nieuwsbrief zal een overzicht verschijnen van alle waarnemingen die dit jaar in Nederland van Aeshna affinis zijn

gedaan -de redactie- )
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beschrijving mannetje: grootte van Aeshna mixta. Voorhoofd en ogen (geheel!) hemelsblauw, monddelen geel. Thoraxzijden

blauwgroen met twee naald-dunne zwarte naadstrepen. Abdomen middel- tot donkerbruin met helderblauwe dorsale vlekken, die in de

vlucht sterk doen denken aan de achterlijf van een kleine Anax imperator, de kleur is echter iets dieperblauw van kleur en de grote

blauwe rugvlekken worden steeds onderbroken door middelbruine vlekken. Poten zwart met een ten dele bruine femur. Vleugels

kristelhelder; de costa is geelbruin, evenals de pterostigma en enkele dwarsaderen in het voorste gedeelte van de voorvleugel. Na een

uitgebreide kennismaking in het veld is het mannetje zelfs in vlucht al nauwelijks meer te verwarren met een andere soort.

beschrijving vrouwtje: grootte van Aeshna mixta. Qua kleur en tekening in de eerste instantie weinig opvallend. Algemene indruk is

een kleine Aeshna met een middelbruine bovenzijde, en een geelgroenekop, zijkanten en onderzijde. Ogen lichtgroen en voorhoofd

geelgroen. Thoraxzijden lichtgeel met twee naald-dunne zwarte naadstrepen. Abdomen middel- tot donkerbruin met relatief kleine

dorsale groengele vlekjes.

Poten zwart met een ten dele bruinrode femur. Vleugels kristelhelder; de costa geelbruin, evenals de pterostigma en enkele

dwarsaderen in het voorste gedeeltevan de voorvleugel. De cercia zijn bruin en enigszins opvallend lancetvormigmet een stompe top.
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