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Over het vangen van de Tengere pantserjuffer, Lestes virens

Door: Vincent Kalkman

Herkenning

Waarnemers die de soort al vaker hebben gezien kunnen Lestes virens tussen, de bij vennen vaak algemene.

Gewone pantseijuffer
,

Lestes sponsa, uithalen doordat hij/zij gelig aandoet en net iets kleiner is. De soort

is van de andere pantseijuffers te onderscheiden door de combinatie van: 1) een zwart pterostigma wat aan

de zijkanten begrenst wordt door dunne lichte naden 2) een heldergeel achterhoofd waarvan de grens met de

donkere bovenkant van de kop scherp is. De uitgekleurde mannetjes zijn in het veld snel te herkennen (ook

zonder te vangen) doordat het de enigste pantseijuffer is die blauwe berijping op segment 9 en 10 heeft

zonder dat er berijping op segment 1 en 2 aanwezig is.

Waar en wanneer?

Zwervers van deze soort zijn in principe overal aan te treffen zoals waarnemingen van het Gooi (1994) en

Meijendel (1995) bewijzen. Maar bij het gericht zoeken is enige notie van het biotoop handig. Lestes virens

is in Nederland aan te treffen in voedingsarme tot matig voedselrijke vennen en in hoogvenen. Bij vennen

zitten ze meestal in de, het ven omringende, vegetatie (vaak pitrus of pijpestootje). Na 1990 is de soort

hoofdzakelijk aangetroffen bij vennen in NW-Drenthe. Voor de rest zijn er populaties bekend in Overijssel,

Gelderland, Limburg en Brabant (elk twee uurvakken). Er zijn (veel?) meer populaties van deze soort in

Nederland aanwezig die door gericht zoeken opgespoord kunnen worden. Robert Ketelaar heeft tijdens een

lezing op de libellenstudiedag van 1994 er op gewezen dat Lestes virens in NW-drenthe vaak samen

voorkomt met Ceriagrion tenellum(Koraaljuffer). Dit gaat waarschijnlijk ook op voor de rest van Nederland

(hoewel naar mijn idee wel in mindere mate). Bij het gericht zoeken naar Lestes virens zouden vennen waar

Ceriagrion van bekend is als eerste in aanmerking komen. De beste tijd om deze soort te gaan zoeken is

augustus maar late exemplaren kunnen tot begin oktober aangetroffen worden.

Slepen

Op 11 augustus ging ik, bij gebrek aan OV-jaarkaart, per fiets van Deventer naar Harderwijk. Op de route

lagen een aantal vennetjes waar in 1991 enkele exemplaren Tengere pantseijuffer, Lestes virens, waren

gevangen. Omdat niemand van die excursie de datum, de aantallen en lokatie van het ven meer wist en er

van na 1990 geen waarnemingen van de Veluwe bekend waren had ik besloten om het bewuste ven weer te

‘herontdekken’. Na een paar vennetjes bezocht herkende ik het ven terug (Groot zeilmeer). Na een tijd

zoeken had ik een achttal libellensoortenvastgesteld maar nog geen L. virens. Toen ik op het punt stond om

weg te gaan moest ik opeens aan een sprinkhanen onderzoekje op een zomerkamp te Havelte denken. Bij dit

onderzoekje werden sprinkhanen gemerkt om een populatieschatting te maken. De sprinkhanen werden

gevangen door met een net door de vegetatie heen te slepen. Hierbij werden veel, van een nabij gelegen ven

afkomstige, exemplaren Lestes virens gevangen. Met dit in het achterhoofd sleepte ik een aantal keren door

de pijpestrootje-vegetatie. Op deze manier had ik binnen vijf minuten drie exemplaren van de gezochte soort

te pakken. Sindsdien heb ik, bij een aantal vennen in Drenthe, ook Lestes virens gevangen door met mijn

net door de vegetatie te slepen. Bij plaatsen waar Lestes virens algemeen voorkomt zal het slepen niet nodig

zijn. Maar bij plaatsen waar Lestes virens zeldzaam is (absoluut of relatief ten opzichte van Lestes sponsa)
kan slepen dus een uitkomst bieden.

Veel soorten moet je leren waarnemen. Als je het geluid van een Appelvink hebt leren kennen of je hebt

geleerd op wat voor plekken je moet kijken voor Eikepages blijken ze opeens veel algemener te zijn dan je

altijd gedacht had. Met een aantal libellensoorten is het precies zo. Een voorbeeld van zo’n soort is de

Tengere pantseijuffer, Lestes virens. Doordat deze soort (naar mijn idee) relatief weinig vliegt, vaak op

enige afstand van het water zit en sterk lijkt op de Gewone Pantseijuffer is deze soort makkelijk over het

hoofd te zien. Enkele tips voor het opsporen van deze soort:


