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Sympetrum fonscolombii nabij Loosderecht

Sander Turnhout

Er bleek een redelijk begaanbaar pad het gebied in te zijn en temidden van meer zondags-

genieters liepen we het veengebiedje in. De eerste libellen drongen zich aan ons op: éeen

wijfje Onhetrum cancellatum bejoeg een veldje links naast ons terwijl rechts de sloot vol

zat met Erythromma najas
s>

Coenagrion pulchellum, Pyrrhosoma nymphula en Ischnura

elegans. Een slootje een stukje verder links, zo zou later blijken, bevatte een twintigtal

Leucorrhinia dubia.

Gekomen bij een bruggetje aan de linkerhand besloten we om even halt te houden

teneinde het soortenaantal voor vandaag eens even op te schroeven. Van de plaatstelijke

NJN’ers kreeg ik oude verhalen te horen over dit legendarische (Arjan Sroobruggetje -had

ik ook maar een bruggetje naar mij vernoemd gekregen...) plekje. Een deel van de excursie

ging kijken in de Eendekooi, mijn deel ging het riet in. Langs de rietkragen vonden we een

vrij jong mannetje Brachytron pratense die aan het jagen was. Mijn pogingen om het beest

te vangen teneinde zijn scherpe kaken (waar hij zijn naam ’Glassnijder’ aan dankt) te

demonstreren mislukten alle jammerlijk. Wel vond ik, rustend op het hout van het

bruggetje een Enallagma cyathigerum.

Aan de linkerlant van het pad wat wij nog immer beliepen verleidde het gebied ons om

weer de regels te overtreden en een hekje te verschalken. Hier lagen stukken veen onder

een laagje water, de bloemetjes waren schaars, er groeide hier en daar een koekoeks-

bloem in het water, er waren zandstrandjes en graslandjes. Waar water was, was de

bodem goed zanderig, lekker diep en los. Meteen na het hek beklommen te hebben zag ik

een mannetje Coenagrion puella, wat ik tussen de honderden C pulchellum wel opvallend

2
Zelf vang ik meestal in het voorjaar alleen E najas en naarmate het jaar vordert steeds

meer E viridilum, totdat die laatste uiteindelijk verreweg in de meerderheid is. Zijn er meer

mensen die dit bemerken?

2 juni, veel te vroeg weer opgestaan, nog verbrand van de Meinweg en wederom was het

tijd om te gaan vangen. Deze keer met enkele NJN-afdelingen in het Gooi-district. Het

weer was, tegende voorspellingen in, nog steeds mooi en met frisse moed zette mijn

fietsje zich in beweging. Helemaal de verkeerde kant op; de weg langs het Amsterdam

Rijnkanaal lag opgebroken, 15 km voor niks gefietst, maar goed, ik was toch nog niet

wakker.

Na alle excursiedeelnemers bij de Smidsbrug in Kortenhoef gevonden te hebben besloten

we te gaan kijken bij de Trilvenen, een gebiedje vlak boven het Tienhovenskanaal en links

naast de Egelshoek (en vliegveld Hilversum - AC 135,4-465,7). Het gebiedje bleek een

mooi stukje Laagveen met slootjes met boterbloembermpjes, krabbescheer en flinke

rietkragen, met natte graslandjes, met kwelgrond en zandstrandjes en met een heuse

eendekooi. In de kruidvegetatie naast de paden vonden we dadelijk diverse veenvocht-

beestjes (Syrphidae: Anasymia lineata, Leogaster metallina, L splendida, Orthonevra

geniculata, Chrysogaster hirtella, Neoascia dispar, N aenea, N podagrica, Parhelophilus

versicolor) die ons een goede dag toewensten.
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vond. In de verte hing een Leucorrhinia in gevecht met een wijfje Orthetrum cancellatum.

We besloten via dit stuk laagveen terug te lopen en toegezegd werd dat we ook nog een

beetje ons best zouden doen om iedereen droge voeten te laten houden. Ik was net van

plan om op de zandstrandjes wat mannetjes van de Gewone oeverlibel te zoeken en die te

laten zien toen er een Sympetrum ging zitten. Het beestje bracht me enigszins van mijn

stuk, gelet op de afwezigheid van heide en gelet op de tijd van het jaar, maar ik zette mijn

kijker erop en zag op zijn achterlijf twee zwarte streepjes in het midden. Damn! weer geen

depressiusculum ! en ik besloot hem te vangen. Eenmaal in mijn handjes aangeland was ik

ineens wakker. Krijg nou! Sympetrum fonscolombii! Ongeloofelijk!

Een duik in de meegebrachte literatuur bevestigde mijn oordeel. De Zwervende heidelibel

is een trekker die zich soms voor korte tijd in Nederland handhaven kan. Het gevangen

beest moet hier uitgekropen zijn: Odon vermeldt als eerste vangst tot nog toe 6 juni. Het

mannetje wat wij gevonden hadden was wel al volledig gehard maar vertoonde nergens

sporen van slijtage. Volgens Geijskes en Van Tol zijn de larven actief en komen ze snel tot

het elfde en laatste stadium. De larven zitten tussen waterplanten of op de bodem. Het

stukje water waar wij het mannetje hadden gezien had een dicht begroeide bodem waar

het ongetwijfeld goed schuilen is in de winter. De bodem was zeer los hetwelk het voor

de larve mogelijk maakt zich bij strenge winters in te graven, hetgeen ik niet uitsluit dat

gebeurd is. Volgens Odon is het beest gebonden aan grote wateren hetwelk, gelet op de

uitgestrekte Loosdrechtse plassen en de Breukelveensche plas voor dit geval wel klopt.

Geijskes en van Tol noemen het beest een bewoner van moerassen en plassen. Ze

beschrijven voorts een geval van Nuland in 1927 waarbij een zwerm (pje) Nederland

binnenkwam en waar in 1928 begin juli wat exemplaren teruggevangen werden. Aan het

eind van die maand waren bijna alle exemplaren weer verdwenen. Over de verspreiding

van deze soort zeggen Geijskes en Van Tol:
'
komt voor in alle landen rond de Middelland-

se zee, en vertoont uitstralingen naar het Noorden over Midden-Europa en naar het zuiden

in Afrika tot in Zuid-Afrika; in Azië tot in India en China. Ook bekend van de Canarische

eilanden en Madeira. Ze zwermt in sommige /aren, vaak troepsgewi/s. Midden- Europa

binnen en is zo tijdelijk aangetroffen in Belgie, Nederland, Zuid Engeland, Ierland en

Duitsland' (blz 245, 1993]

Er zijn in Nederland 18 individuen waargenomen, op acht verschillende locaties. De

meesten zijn waargenomen aan het begin van onze eeuw, een aantal zijn waargenomen in

de jaren zestig. De voorlopige atlas noemt ook nog twee ongedocumenteerde waarnemin-

gen uit de jaren negentig bij Malpie en bij Woensdrecht. Met het oog op de nieuwe atlas is

het een fijne waarneming omdat nu dan ook en stip gezet kan worden op het kaartje

1990-1996. Voor mij is het, samen met de Gomphus vulgatissimus in de Meinweg (AC

204 - 352) een uitstekend begin van dit laatste vangseizoen.
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