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Inleiding

Op 13 augustus 1996 wêrd door d€ êêlste
auteur, lijdens het zomeÍkmp van de Insêcten-
weÍkgíoep van de N.J.N. op de BrunssummeÊ
heile, de Hoogveenglanslibêl (Somatocriora
arcl,aa) aangelroffen (Íguur 1). Er ligt negên
laar lussên dêze vondst en de laaÍst bekende
waameming in Nederlênd (tábêl 1). Ook in 1997
Zjn op dezêlÍde Índplaals weeí enkele êxem-
plaren gezaên. In dit artikel volgt e€n ko.t his-
loÍisch overzichl van de Hoogveenglanslibet in
Nede and, êen beschrijving van de Íecenlevin-
dplaats en een discussiê oveÍ deze roc€ntê

Histo sch overzicht

S. a/cÍlca is In Nederland a tijd een z€ldzáme
libel gewe€sl. VooÍ 1996 zijn slechts zeven
locálies bêkend, waaóij h€t in lotaal om een
lienlal waargenomen diêrên gaat (labêl 1i
figuuí 2).

De zeldzaamheid ván S. arcrbê heeft le
maken mei de specÍisk€ biotoop-êisen van de
sood. Deze libelis esn bewonervan slenken in
hoogvonen, overgangsvenen en mesotrcfe
moeressên (GErJsKEs & va{ Tor, í983;
ScHoRR, 1990; WIDERMUTH, 1987). Dergelijke
biolopen zijn lhans in ongestoorde vorm in
Nederlánd flsuwêlijks nog aanwezig.

Waarnerningen op de
BrunssummeÍheide

De in 1996 en 1997 wáárgênomen Hoogveen,
glanslibêllen zÍn gezien in het bronnêngêbied
van de Rode Beek in de BÍunssummerheide.
Dil netuuírcservaat ligt in het nooÍdoostelik
deel van Zuid Limburg. H€l is een vri uitgê-
slrekt, heuvelachtig heidêgebied omringd mel
sma le bosgorde s van ntolaa ongeveer2000

In hel c6nlrum van de Bíunssummêfiêide ligt
hêt bronnengebied ven dê Rode Beek (fguur
3). Dil têrrcingedeelle is ongeveeí €lÍ hêctare
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Figuur l. Somalochi@ arcr,c€ d



grool In deze leÍein nz nk ng verzameli zich
kwewalêÍ, dat aangevuld en gemengd woÍdl
met rcgenwatêí. Dit bêkken mondi veÍvolgens
!it in het bronnengebied van de Rode Beek.
De vegelatie van hêl bÍonnêngebiêd bestaal
uit grote povorm ge slructuren van PijpeslÍoo-
tje {Motinia caetulea) Dopheide lErica tetntix)
en aan de randen Strulkheide (Cal/una vuj'
gars). Tussen deze grole pollen isgen senk
vormige, grotê en kleine depressies waarin
submeÍse veenmossen lsphagnun cuspida-
tun er S. auriculatum) dom neren mel plaal
sêLijk aspecibepalende velden van BeenbÍeêk
lNaiheciun assifragum) en dilíljllen met
veenmossen, wittê s navêlbies lRhynchaspara
a/ba), Ronde en K e ne Zonnedauw (Drosera
ratundifatia èn D. internedla). Veenplu s (E/o
photum angustifaliun) en Stlauetzegge lcarex
rosrrála). De mannetjes van S. arctlcê v iegên
sne en hoog boven de senken, waaÍbt ze
e kaar rege matig veílagen en afentoenaar
beneden vliegen op zoek naaÍ vrolwtjes. In

1996 s een ei-aÍzetiend vrouwtle geobseÊ

Discuss;e

De meeste medingen van S á,"clica betÍeffen
eênmalge waarnemingen van steeds een
enkel exeíÍplaaÍ. Volgens ons hebben deze
waarnem ngen belrekk ng op zweÍvendê die-

2 Deelênsóhe Wásch, Hoge Ve uwe
3 Wooldse Vêen. Winlerswtk
4 Bleilenbeek Afte.den

6 lMelckeryen. N/eLnweg

6 Rolvennen, Menweg
7 Kampnásche Hede
I Rode Beek. Brunssummerheidè
8 Róde Bêek Brunssummerheide
I Rode B-"ek Brunssummerheide
I West aan zee, Íerscheling
I Rod€ Beek Brunssummefheidê
I Rode Beek Brunssummerheidê
8 Rode Beek Brunssummerheide
I Rodê Beek BÍunssummerheide
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ren. Alleen in de l\,4aíiapeel en bij AfÍerden is
mogelijk spÍake geweesl van een klêine
(tijdeljke?) populatie, if de zin van enkele zich
teí plekke voo(planlende diefen. In dit ichl
bezien zin de waarnemingen in 1996 ên 1997
van de Hoogveenglanslibel in d€ BÍunssum-
meíheide ronduil sensationeel te noemen.
Interessanl daarbij is de vÍaag waaí de Hoog-
veenglans ibellen van de Brunssummerheide
vandaan zijn gêkomen. HieÍvoor beslaan ons
inziens lwee mogelijkheden. De eerste optie
van eên al langer beslaênde, pas rêcent ont-
dekte, populêlie is vÍij onwaarschjnlljk De
Brunssummerheide s vanaf 1980 jaaÍiiks

Íegelmatig bezochl. In al die jaren ziin nooit
exemplaren van de Hoogveenglanslibel waal.
genomelr (KRiTNER el ai ,1987).
De tweede, naar ons idee Íneeí voor de hand
lrggende verklaíing. is dal de diercn van eldeÍs
zijn toegevlogen. Recenle waarnemingen uit
aan de provincie LimbuÍg gíenzende landen
ondêÍsteunen dil vermoeden. i Begiê s
S. arctlca bêkend ven een twaalÍta Iocaties
gelegen in de Haules Fagnes, Lorraine,
Campine en de Vallei van de Zwaíte Beek
(Koersel) (ANSEUN T983i GoFFART, 1996). De
dooí ANSELTN (1985) beschreven ocatie bj
Koersel koml qua bioloop en vegetaliê steík

\'in(L|lxrr\ ![ Si,r,r,r]rl,d,x.trnr i| (lr llLn.srn!tu'|.nlr
S;n 1' iDnlo(hloÍr ftrni tr nn lrr^fl hrh&l.

oveíeen mel dat van de
BrunssummeÍheide.
U t de Duits-Nededandse
gÍens.egro leí hoogte van
Swa men is dê Hoogveen,
glanslibêl bekend van het
ElmpteÍbruch (JóD|cK€ et at,
1989). HERMANS (1992) veÈ
ínoedt dat hel gesignaleeÍde
exemplaar in hel llleinweg-
gebied ook uit dit gebied
aÍkomslig is. Hel €xemplaaÍ
van TeÍschelling zou ook uit
Duitsland aÍkomstig kunnen
zijn daar RUDoLPH (1980) laÊ
venvondsten veÍmeldt uit het
voormalige Georgsdorfer
[,4ooí een gebied ge]egen
nab j de Duits-Nederlandse
grens teí hoogle van hel
BargeÍvêen.
Het indeÍlijd door K aura
(19644 b) geuitte vêrmoeden
dat S. arclica in NedeÍland
mogelijk algemener zou zijn
dan loendertijd bekend, kan
dooí de thans beschikbare
gegevens niet bevestigd wof-
den. De Hoogv6englanslibel
behoorl in NedeÍland len aan-
zien van zeldzaamhead en
achteruitgang tot oen van de
mêest bedÍeigde llbellen
(WasscHER, 19901 WasscHER
& vÁN ToL, 1993).
Of S. arclca in de AÍunssum-
merheidê n slaal s zich suc-
cesvo voort te planten onl
áldêar een kleine populaiie te
vormen, zal de lijd moêten
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lêren. n iedef gêval zu lêf wê de ontwikkêln-
sen van deze soort in de komende jaÍen
nauwletiend bijven vogen. Het feit dat deze
sooÍi ln 1997 weef in de Bfunssummerhede is
gezien is een hoopgevend ieken, maaÍ het is
nog te vroêg om a van een bestêndige popLr

Van belang voor de toekomst is dat hel huidi-
ge bioloop in de Brunssuínmefheide goed be-
schermd woÍdt en ofgewensle ontwikkelingen
zoals onlwatering, veídÍoging, vêrnrest ng ên
ove.matige beÍeding worden legen gegaaf.
Ten aanzier van de laatsle bedreigins ver-
zoeken wij ibellenondezoekers hun eigen
wênsen n et te laten pÍeva ê.en boven het be-
houd ef voortbestaan van een dergelijk kwets-
bare sood ên haar bioloop. Overmatige be-
trcding van het kwetsbare hoogveenb otoop jn

de Br!nssummerheide zou de prille start van
de Hoogveenglanslibel in Nederland ln de
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Summary

Wakkie, B. & J.T.Hermans, 1937. The Nor-
rhern Emerald (SoDátocl,/on arcÍical in Íhe
Netherlands. Brachylronl (2): 40-43
S. arcrba has always been a ráre and threa!
ened species n lhe Nethênands. Alknowr hs-
lor cal and more recenl observátons óí S. arcti-
ca in The Netherlands are revewed. ln 1996
S. arclica was dscovered n the soulh-eastern
panoílhê province of Limblrg. Thls sile, n lhe
Brunssummerheide isdiscussed n more dètái .

Odonala Anisoptera Corduliidae Somalo
chloh arctica habital. Brurssummerheide,
Limburg, The Nelherlards
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