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Eiafzet door groepen venglazenmaker Aeshna juncea.
Het verhaal over eiafzetting door groepen bruine
glazenmaker in NVL-Nieuwsbrief jaargang 8,
2004, nummer 4, pagina 16, herinnerde mij eraan
dat ik dit gedrag ook een keer had waargenomen
bij de venglazenmaker Aeshna juncea. Het door
mij waargenomen gedrag is mij niet bekend uit
de literatuur en het lijkt mij toch zeer vermeldenswaard. Jammer genoeg heb ik deze
waarneming niet uitvoerig beschreven in mijn
waarnemingenboekje en moet ik dit gedrag uit
mijn geheugen beschrijven.
Het was tijdens een verkenningstocht van een aantal plassen en vennen in noord Drenthe op 6 augustus 1969 waarbij we, Eduard Koopman, Cees
Valkenburg en ondergetekende, onder andere op
zoek gingen naar libellen. Uiteraard hoopten we ook
bijzondere soorten zoals de noordse glazenmaker
Aeshna subarctica te vinden. Het was een mooie,
warme, wat zwoele zomerse dag. De temperatuur
was vermoedelijk ruim boven de 25 graden Celsius.
In de loop van de middag bezochten we een ven in
het Balloërveld. Juist toen we het ven bereikten viel
er een heel licht regenbuitje. Tijdens dit buitje zagen
we een groep van een stuk of twintig vrouwtjes
glazenmaker op een lengte van 20 meter in elkaars
gezelschap druk bezig op de glooiende oever van
het ven de eieren af te zetten. Eén van deze
vrouwtjes liet zich vrij gemakkelijk vangen en dat
bleek, volgens de Libellentabel van Jan Beukema,

een vrouwtje Venglazenmaker te zijn. Geen noordse
glazenmaker jammer genoeg. We hebben de
overige ei-afzettende vrouwtjes verder met rust gelaten om de ei afzetting verder niet te verstoren.
Toen even later het regenbuitje ophield stopten de
vrouwtjes direct met de eiafzeting en verdwenen ze.
Een vergelijkbare waarneming van eiafzetting door
libellen tijdens een regenbui deed ik ook nog tijdens
een vakantie in Duitsland in het natuurreservaat “het
Beierse Woud” begin augustus 1999. Tijdens een
wandeling in het Beierse Woud, nabij het plaatsje
Grafenau, kwam ik bij een mooi ven en kon ik het
niet nalaten te kijken naar de daar aanwezige libellen. Even later begonnen de eerste druppels te
vallen van wat een korte, heftige onweersbui zou
worden. Zodra de eerste druppels vielen verschenen er verspreid langs de oever her en der
vrouwtjes smaragdlibel Cordulia aenea die direct op
beschutte plaatsen vlakbij de oever begonnen met
het afzetten van de eitjes. Hoe lang deze doorgingen met de eiafzetting weet ik niet omdat ik me
terugtrok onder de bomen om te schuilen voor de
steeds heftiger wordende plensregen.
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