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I'rlci(ling

In de voorzomeí van 1996 vond in ko e tijd
een opmeíkelilke invasie van de Zwervende
heidelbel (Swpelrun íoítscolomDl, ptaars (van
der Weide & Dijkslra, 1996). Getijkrijdig werd
Nedê and overspoeld door Distetvtinders (Cyn-
rh,á carduD. Nooil eerdeí we'íl S.lonscotombii
in zulke aanlallên, en op zoveet ptaatsen, In
ons rano waarcenomen.
De soorl heeíl eên gíoot veíspreidingsgebied
dal het zu dên van Euraz ë en geheet AÍrika
ornval Van I jd tot tijd trêden er noordwaafdse
nvas es op Zwervers zijn lot in Schotand en
Le andaanger.oíer íAs<ew. t988) Dedic.lsl.
bijTjrde slabiele populale bev rot zrch waeÊ
schiinljk in het zuidoostên van Frankrjk
(Dommanget, 1994). In dit airike worden de n
'996 dooí l^el I ibellelpr oJe. t veí7aÍrerde wêaÊ
nemingen gepreéenieeÍd. Deze zijn nog niet
allemaal bêoordeeld doorde Commissie Waaí-
nemingen Nederlandse Odonata.
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nemingen bêkend (Wasscheí el a/., 1994). De
êersle en meest opmerkelijke daarvan stam.

meÈ auguslus- totaa

iuli september
wáánêÍn|ngen (@coÍds) 97 70 107
aÍ€ adultên (alt aduls) p4 246 57a
verse adullen (enêral adulls) 0 107 1o7.:.t 186 56 242
:_ ! 55 65 120
landêms (copura) 25 0 25
latuên (láÍae), exuviáe O 142 142
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men uit 1927. In dat en hel opvolgende iaar
was eên popuratie aanwezig bijNu and, Nood
Brabant. Hierop vogde nog een handvolwaaÊ
nemingen, vooíname ijk n de jaren zêstiq
(Geljskes & van Tol, 1983). In het begin van de
taíen negenlig weíd in lwee opêênvolgendê
jaÍen één íecent uitgeslopen mannetie gevan,
gên bij Udenhoul {mond. meded. B. Cíom-
baghs). Hiema zijn geen obseívaties meeÍge-
maakl, hoewel Engeland nog een kleine inílux
had in 1992 iPaÍ, 1996). Oeze slille duudetot
14 mer 1996 ioen bil Tienhoven het eefste
exemplaar van de invas e van 1996 werd ge-

Dc ccrste generatici
hct verloop va'1 de invasic

Figuur I loonl hel aantal waarnêmingen dat
geduÍendê de zomeÍ per week js gedaan, be-
grnnend mel de eersle week van mêi. Hel is
opmeíkeliik dat hel Íuam lwee weken duuÍde
vooÍdal êr êen tweede waarnêming weÍd ge-
daan, op 31 mei. De eeíste zês waanemingen
betroÍÍen slechls eenzame exemplaren. Op zes
juni weíden op meerdeíe plekken gíoepef,
eVenals tanderns, gevonden, Vanat die dag loi
en rnet 18luni zijn verÍeweg de rneeste vooÊ
zoíreÍwaarneÍn ngen gêdaan. Biiaanwêz ghe d
van mêerdere exernplaíen werden in dre op
de tien gevallen tandems gezien. Vervolgens
naír hel aantal vondsten sleík aÍ. OpmerkeLijk
waren twinlig exemplaÍen, zo laat ats 21 iuti,
bij Aallen. Op 26 juli wed bij Echt de laatste
tandem' en juli-waarneming gedáan. Toch is
hel niel uilgesloten dal exemplaíen die met de
invásie in NedeÍland zijn gekoínên nog langêr
geleeÍd hebben- Zo werd biiEchl op26 augus-
lus een volwassen exemplaar aangelroífen met
steík versleten vleugels (Ínond. ínêded. P VeÍ-

Figuur 2 laat zien dar de soo( tijdens dê inva-
s ê if heêl Nederand gezien kon worden. Dê
waarnem ngen op de Waddeneilanden, ze Ís
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van Rotlummeroog kwam een melding,
ondeístrepen hêl zweÍÍged.ag van de sooÍt.
Kennêlijk is dezê in staal gÍotere oppeÍvlakken
waterte overbruggen. De dala van de waarne-
rn ngef van de eerste generale veÍonen geen
ru r|lleljke patronêni de eerste waafnemingen
in hel zuiden zijn niel vÍoeger dan die in het
noorden. Dil kan wellichr veÍklaaÍd worden
doordal veelwaaÍnemeís pas êlerl weÍden, en
hel veld in g ngen, toen de invasie al het hele
land had bereikt. Door de opva lende veÍschii
ning van de soort ljkt lret ove gens onwaaf-
schijnlijk dat de soorl bijaanwezigheid oveÍ hel
hooÍd wodl gezien. Dooí zrjn onbekendheid is
êchteÍ nier altijd de jurste deleÍmrnalie gemaakt
en zijn er ook. waarschijn ilk íoll eÍ, vroege
waarnem nqen van andere sympêlrum soor-
ten gemeld. Als een aafkornsllrend n de vooF
zomêr qemrst rs door onop etlendheid zou deze
weeÍspiegeld kunnen worden in de dala van
de uilkomst van d ens nageslacht. de twêede
generatie(algusrustolen nreloklobe4. Ditzou
zêlÍs verslerkt k!nnen worden doordatiempêra-
lu!rinvloeden dê duur van de onlw kkellng naar
hel noorden loe iels anger maken. Ook hie n
is een deÍgelijk palíoon echter alwezig. Naast
hel gebíek aan voldoende lraarnemingen om
z0 n Íend te ondeíste!nen zou een rnoge jke
verklarng kunnen zin dal heel Nêdêrland n
zeeí korle lijd bêre kl s Oe\!aarner. ngen sleu-
nên heibeeldvan een zeerp olse ngeen sne e
inÍlux-

De twcede gcrrcratie:
het nageslacht van de in\:rsic

Na een stille van íuim lwee \leken volgde de
€erste augusluswaaíneming. op 1l augustus
in Boswachleíij Gêes. Drenlhe. n de daarop
volgende weken woÍdl bj bijna de helfl van de
vondslen meld ng gemaakl van aruen en/oÍ re-
cenl uilgeslopen imagines De meeste waaÍ-
n€mingen van deze tweede generálie liggên
tussen 22 auguslus en 17 septembeí. Hêt laal-
slevêÍse individu werd op 7 okrobeÍgez en, de
laalsle waarnem ng was op 18 oklober, we-
derom bj Echl. Deze datum is vergeljkbaar
mel de laalstê waaÍnemingen van anderê
SympelírlrÈsooíten. De hoogtepunlen van de
lwee generaties liggen twaalÍ à dêÍtien weken
uiteen (bijna drie maanden). In die rijd kan de
evenscyclus dus vollooid worden,
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Dê plaatsen waaÍ zekere vooílplanling heetl
plaalsgevonden zijn weergegeven in figLruí 3.
Hel kaartje laat zeer veÍspÍead ovêí Nedeíland
waaínemingen zien. vergelijkbaaÍ met de in-
vasie. Helaas z jn niet a le locaties waar in het
beg n van de invasiê S. íonscolonbiiwed ge-
zren in auguslus of seplember gecontroleerd
op de aanwezghêid van verse exemplarên

Biotoop

De waaÍnemingen uit het begin van de invasiê
werden gedaan n zeer verschilende land-
schapslypen. De soorl werd veelvuldig in de
duinên vaslgesteld maar ook in uiterwaafden,
hedegebiedên ên hel agrarisch gebied Het
watertype leek rneef het vooÍkomen te bepa-
len. [,,]êt name middelgrote, stilstaande wate-
íên zoals zandwinplassên, duinmeÍen, iníiltra-
tiegeulen en vennelies werden dooÍ de sooÍl
bezochl. De waleÍen werden in de meeste ge-
vallên gelypeeÍd dooÍ het ontbÍeken van scha,
duw, wein g vegelate en zandlge oeve|s.l\,,lan-

nelies bezetlen vaák een uitkajkplaals aan de
Énd van hel wate( op de gíond oÍ op een takje,
waarvan Íegelmalig vluchten boven hel waler
oppêíviak gemaakl wêíden. Geijskes & Van Íol
(1983)geven vooÍde oude waarnemingen ven.
nen en duinplassen als vindplaalsen aan.
Waarnem ngen die w jzen op voorrplant ng (êi
aÍzel, exuviae en vê Tsê exemp aren) zijn hooíd-
zakelijk gedaan bii ond epê waleren di€ volde-
den aan de bovenslaande beschrajving. In een
poel bij hel naluuÍreservaal De Moosl biiWeen
werden meerdan 120 exuviae gevonden. Dêze
ondiepe poelwas in de zomer van Í995 qegÍa-
ven, heell een schaarse begíoeiing en s gê.
v!ld met voedsêlrjk waler u I de Nooídervaaít
(schriÍt. Íneded. J. Slaals). Voedselrijkdorn s
waarschijnlijk geen strikle vêreiste aangezien
er ook veÍs uilgeslopen exemplaren zjn waar-
genomen bii heidêvennen. De voorkeur voor
ondiep wale., dal sneller warm woÍdl. hangl
wellichl samen mel de temperaluurvoorkeuÍ
van deze zuidelijke soorl. In de buitenlandse
lileratuur woden vergêijkbare voorrpanrings-
botopen beschreven (Askew, 1988i Lempert.
i9871 SchoÍr, 1990 Bellmann, 1993). Enkele
alwijkende blolopen woíden echleÍ ook ge-
noemd. Zo issuccêsvole vooÍplanting ook be-
kend uit een kanaal op Jersey (Le Quesne in
lvlerrir €r al. 1996) en Dommanget (in SchoÍr.
1990) geeÍt in aÍwíking met hêr bovenslaande
juisl íijkbegroeide waleren aan.

Aantallen

n 1996 werden in rolaal minimaal 570 adu le
êxêmplaren geme d u 182 uurhokken. Blna de
helÍtvan alle waarnemingen hebben beÍekking
op een enkel individu. Voor beide geneÍalies
ligt het gemiddelde aanlal adullen tussen de
die en vieÍ. De uitsch ielers waren lwintig man-
nen en driê víouwen bilWieíden, Twente, op 6
lunien een sluk oÍ vêerlig verse exemplaren ln
hel westelijk havengebied van Amsterdam op
5 septeÍnber De gehele nvasie omvatte waar-
schjn ijk du zenden exemplarên.

Sekscn

uil hel opgeqeven geslachtvan de adullen blijkt
een opmerkelilk versch I n de geslachlsver-
houdingen tussen de lwee generaties (zie ti
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guuí 4)- ln dê voozomer werden ruim díiekwaít
van de gosekste €xemplaren (êen kwarl van
dê volwassenen werd niet ges€ksl) als man-
netj€ aangegevon, Deze scheve verdêling is
waarschijnlijk het gêvolg van een waarnemeís-
eífecl. Wanneer heiclelibellen ni€l van nabii
gezien worden zull€n de Íode exemplarên vaak
áls mannetjes ên de bruine als wouMies wor-
den aangeduid- Or.ide vrouwtjes kunnen ech-
ter behoorlijk rood zijn, ên jonge diercn van
b€ldê seksen zijn bruin gêkleurd. De eersl€ ge'
neralie beslond uil uilqekleuÍdê €xemplaren.
Doordat ê6n gÍoot aendeelrood wa6 is dê groot-
stê porti€ als mennetje gedêteminêerd. Hel
aandeel ongeseksle dieíên. naar alle waar-
schljnlijkhêid hooÍdzake ijk bru ne dieren, is
echter groot genoeg voor êen gslijk aandeêl
van beide geslachlen in hel totaal (mils alle
ong€sekstên vrouwêljk waren). Hoeweler dus
een overmaal aan manneties is gêmeld hoeÍt
dit niet noodzakelijk aanwez g re zijn geweesr.
E€n verkla ng voor een dergelilk beeld zou
kunnen zijn dat rode libellen meeÍ opvallen dooÍ
hun kleuí. evenals door êen gedragsverschiÍ
tussen de geslachtên. TeMijlmanneljês op uit
kiikposten zitten en palÍou llevluchten maken
wordên víouwtiês vaak a eef tildens het aÍ-

zêttên van eieren en in landem gezien, teíwijl
ze zrch verdet onopvallend g€díagên,
In de na?om6í weíd de hêltt van de adultên
niet g€seksl. Doordai veel ox€mplaÍen van dê
lweede generalie jong, en dus bruin, waren
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werd hierbij meer voorzichtghêld in hel sek
sên betracht. Welgesêkste diêren, waaÍsch jn-
ijk vrijwel allen n de hand, vertoonde êen víil

ge ijke verhouding, met en ichte ovêrmaat aan
víor'wtjes (54%). B nnen de genêrates is geen
relatie gevonden tussen seksratio en lijd.

Discussic

De zudelijke heíkomsl van de nvasiê woídt
ondeÍsteund door de ge ijklijd ge aankomsl van
de Dislelvlinder. De exemplaren van deze dag-
vlndêr waren vaal van kieur Bink (1992) ver-
Íieldt dat de immigranlen lit de warme en
droge streken van Zuid Europa flêts qee bruin
ziln. ln Duiisland werd S. Íonscolanbjieift me
in hei zudên gezlen en op 7 jun rond Ham
burg (mond medecl. J. LerílpêÍt). Patr (1996)
suggeÍeert vooÍ de vondsten in Grool BÍitanniè
zelÍs eên zu dweslelilke heÍkomsr ( beÍié en
zelÍs de CanaÍische eilanden). In legensielling
hiêrtoe weíden in 1996 vooÍa waarnemingen
gedaan aan de zuid- en oosikust van Enge-
land (Parr, in prep.). Het lijkt daarom niei toe-
vallig dat n datjaar West Euíopaookeen influx
íneemaakle. Wel ichl ls het zo dal de aÍgelo-
pen invasie eêf meeí oostelilke herkomst (bif
voorbêeld van!it lta iè) had dan êerdêre inva-

S. Íonscolanbii slaar bekend als een soon die
regelmalig invasie-achiig optreêdtten nooÍden
van de Alpen (Lempet, 1987t Parr, 1996).
NiêÍna wofdi regelmaiig voortpanting vastge
sted, in dezellde en opvogende zomers. Dê
soort is mer her Lantaarntje llschnuta elegans),
de Zadellibe \Henianax ephippigel en de Vuut.
libe) \Ctocathemis erythraea) één van de wei
n ge E!Íopese libellen die meeÍdere genera-
nes per jaar kunnen hebben (Askew, T988).
Deze eigenschap s noodzakelijk voor zulde-
lijke sooíten (waartoe H. ephippiget en C
erythtaea ook behoÍen) die kodslondig ge-
schikte biotopen n hel noorden wi en benul-
lên. Voorbeelden h ervaf ondeÍde v inders zijn
Dislelv nder en Aialanla (yá nessa atalantal die
profileren van de Íijke p anlêngroei ir de ge,
matigde zomer. Een gedeelte van hêt nage-
slachl hiervan lÍekl in de nazomeÍ en herfsi
weeÍ zuidwaaÍis. Bij observaties van remigra-
iies in de PyÍeneeèn rnelden WilliaÍns er á/.
(1956) ook Íek van zweeÍvliegen en libe len,
waaÍbij aleen de Bíuinrode hedeibê (S.

striolatum) bij naam wordl genoemd. Roberi
(1958) suqqereerde dal lerugiÍek vanull in de
voorzomer gekoloniseerde A peníneren bii s.
fonscalambii vaotkomi Oi 'onze' Zwervende
heidelibe len weggeÍokken zjn vali moeilijk re
achlerhalen. Trekv inders, waaÍonder ook de
GaÍ.,ma-u I lAutagrapha gamma), trekkên weg
voordat ze geslachtsÍijp zijn (Lempke, 1956).
Wê lichl is de lweede generalie van S. Íors.o-
/ombli analoog hieÍaan, n eên nog onvolwas
sen sladium wêerzu dwaads getrokken. Bjhên
ls ir elk gevalgeen voorlplant ngsgedÍagwaaÊ
genomen, VoorwaaÍde is dal rem gÍeíende li-
bel ên in hêl zulden wel lot voodplant ng ko,
men, evenlueel vooralgegaan dooí overwin
terng in het gebied. Herover s echier niets

Dumont en H nnekinl (1973)stelden een aleÊ
naliel voor dê kolonisalie-hypothese voor
ibellenÍek vooÍ. Zii suggereerdên dat dê Ínas-
sale trek diê bj de Viervlek \Libelula quadn-
máculaia)is waargenomen hetgevolg zou kun-
rên zlln van vluchtgedÍag veÍoorzaakl door in'
tense Ítalie van inwendige parasielen. Een
dergêlijke vluchl betekent de dood vooÍ de be-
Íokken libe len en de verspreid ng van de pa-
Íasiet. Voortplaniing van de invaderende ibel-
len past niet n dit beed, tenzij de parasiêt zljn
gaslheer lol lrek kan sllm!leren zonder hem
daarmee de dood in le dÍijven. Dan kan een
t'reede generalie dienen om de paraslei nog
vederde verspreid€n. Gezien het gezonde teÊ
rlloriale en rêpÍoductieve gedrag van de
waargenomen libellen in 1996lijkl dêze iheo-
Íie echter een w-. nig aannemêljke verkaílnq.
EeniedeÍ zal zich afvíagen oÍ komende zomer
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verse exemp aÍen gevonden zullen wofden.
Aangezen er geen ÍeproduclieÍ gedrag lijkt le
hebben opgêtrêden ln de twêêde ge nê raue zou
dil betekenen dat een deelvan het nageslachl
van deeerste generaile nog n êt ls ullgekomen.
Twêemaal eerder s ln Nedefland n één ge-
bied in opeenvolgendejaren voorlplanl ng waaF
genomên. Gez en de massaliteit van de aÍge-
lopen ifÍlux zou hei veÍrassênd zijn a s êr d I
maal geen nagesachl wordl gevonden Ge
bêuít dit n et dan zou dat betekenen dat a e
larven toch a in de nazomer zin uitgekomen
oÍ door de slÍenge w nler ziln doodgêvÍoren.
[,4ooíe (1956)loonde exper rnenleelaan dat aÊ

in Enge and gevangen vrouwtje
lernpeíaluren van mnstens 4,5"c kunnen
verdragen. De tjd za he1 eren.
Danlcvoor.cl

Ale mensen die hun !,raar.€m ngen aaf h€l
Libellenproject dooÍgavên worden harte ik be-
dankt. Een aantê van hen gai aaiv!lende in
lormaliê over de v ndp aatsên De veÊ
spÍeidingskaartles ziln gemaakl met hel pro
gramma STIPT van h€i KC
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Dijkstra, K.D. & M. van der Weide, 1997,The
Bêd-veined Darler (Syrpet un forsc@
/ombil (Sélys)) in The Netherlands in 1996.
Brachytron l (l)r 16-21.
h lhe tÍsl ha foiJune 1996 a Íema&able
nvaslor oÍ S fonscolombllwas obsêtoêd in The
Nether ands and adjacenl countÍies. ThÍeê
months láterlenerals a.d exuvaewere iound al
many local ons A tola oll6TrecoÍdsoÍaleasl
570 adu Is at82localties scaltered alloverlhe
.ounlry are presênled. Ear ier ecords are
know. Íoír onlyten sites bul do nclude
repÍoductof Habitalpreierencesandobseryed
sexÍatosaÍed scussed The unusLally easleÍly
têndency ofBrtsh records andlhe numeroLs
occ!rence in Weslem EuÍope suggestsa more
easlern orig n oilhe invásio. in 1s96than seen
in earl eryears. Co on sation is suggesled as
the mosl ikelyexplanalion forthêinvasion,
ana ogolsloirequenlco on sls among the
butlerilies.The nvas onoccured simulanêously
wilhlhatof twóof these, the Painled Lady
\cynthia atdol aíd si vet Y lAutashpha
gámna).ltis lnknown whetherrem gralio. oi
invas on oÍsping hasoccuÍed.
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