
Wat is de functie van demonstreren van het achter
fichtie door manneties van beehiuffers (Calopterytx\?

l.l. Beulcnra

Achterlichties bii beekiuffcrs

Volwassen mannetjes van beekjufieÍs (Calop-
teryx) vallen niet alleen op dooÍ hun kenmer-
kênde donkerê vleugelkleuÍ, maar ook doof
een opvallende ichlgekleurde vlek aan de
ondêÍkant van de aalste dre achterlijfsseg-
menlen. Deze vlek is wlllig bij de Weidebeek-
j!ffer (C. sp/erders), geel bij de lberische
beekjuÍÍef (C. xanlhostoma), oíanjeroze bj de
BosbeekjufieÍ 1c. vlrgo), en karmjnrood bij de
Kopêrên beekjL,ffer lc.haenorhaidalis).
Vooral têqen de donkeíe achtergrcnd van de
gespreide donkergek eurde vleugels vorrnt
dêze vlêk een opvallend contrast. SCHMor
(1953) was de eeÍste, de aan een signaal,
Íuncue dacht en d I lichlgekleuÍde achteaijfsuiC
einde een achleí ichlje noemde

Gebruik van het achtcrlichtic
bii het'wa(ervcrtoon'

Hel achleÍlichlje wordl dooí beekjuíeís
omhoossebosen in specifieke siluaties (name-
l|lk als eÍ een vÍouwtje in het territorium aan.
wêzig is) en atijd samen mel een speciÍiek
gedrag, waaÍbij hel mannetje de trilende
áchtervleugels spreidl in een slaÍe ve(kae
stand en heel langzaam Ínet voorvleugelbe-
wêgingên heen en weer vliegt Hierdoor
ontstaai êen opva ênd gíoot en angzaam
bewesend donker vak, waarlegen hel achler-
lchijê dLridelijk aisleekt. Alleen áls hel r.annet-
le zich in deze houding afwendl van hel
vrouwtle komi hei sgnaal maximaal over. Hel
manneljê v iêgt op deze ínanieí over oi í chling
het wateroppervlak, raakt soÍns in een soorl
zwêeÍlanding het water en wordl in die
gevallen vaak een e ndje rireegesleêpt door de
slroom. We duiden dit spectaculaire 9edÍa9
vêrder aan met waleÍveíoon .

Bij manneljês van EuÍopese beekjufÍersooílen
is het walervêrroon zowelaan het begin van de
balts als koí na de paÍing waaÍ Ie nêmen. Wel
moer woÍdên aangerekend, dal hel walerveÊ

toon slechls betrekkeliik weinig vóór de paÍing
wordt uilgevoerd. PaJUNEN (1966) noeml het
'nogal zeldzaam bij C virgo en GrsBoNs & ParN
(1992)zasen hel bijslechls 15% (n = 132) van
de par ngspogiírgen van C. xanthostoma en bij
'17 en 29oÁ (n=173 en 182) van de van
C. haemotrhoidalis. Gewoonlilk woÍdl de
paÍing niel ingeeid door watervertoon maaÍ
dooí eên baltsdans die het mannetle vóór de
kop van hel vÍouwtje u lvoeÍi mel zjn egen
kop naar het vÍouwtje geÍcht Nel mannetie
voert dêze baltsdans vaak veí boven en naasl
hel water uit, zondeÍ daarbj het achteíichtje
aan hêl vroLrwle te tonen Aleen HEyMER
(1973) beschrilfl het watervêrtoon als de
norÍna e inleding iol de veÍdere parings-
ceremoniê bij veÍschêidene Euíopêsê soorlen

VcÍorrdersteldc firnctics van het

Doorgaans wordl de Íunctie van het waleíver-
loon gezien als hel tonen aan het vÍouwlje van
de leÍiloriumplêats (ZaHNÉR, 1960i PaJUNEN.

1966i HEYMER, 1973). Alêen GTBBoNS & PaN
(1992) denken aan êen andêÍe iunclie van hel
walerverloon (dal zij floating display noemen)
bij C xanlhastona er C haenoïhaidalis,
nameljk hel laleir zen van de kwalileit van het
terÍloÍ um. Hoe sneieÍ een mannelje doof de
slÍooÍn wofdt weggevoeÍd hoe betef zijn terri-
torium zou zjn Zll tonen aan, dal er n teÍito'
ra met snel stromend watef vakeÍ gepaard
woídt Net s echteÍ onduidelilk oI een vrouw-
tje de slroomsnelheid werke ijk kan schatten
aan dê hand van een wegdíjvênd mannette
Ook BorH (1997) s uii zich aan bij de nteÍpíe-
talie dal het watêruerloon een ndcalie geelt
van de slroomsnelhead van het wateí en
daaÍmêe van dê kwalileil van hetteÍilorium en
de eilegplaals. Tevens oppeÍ hij dat de uil-
voering van het waleÍveÍtoon iels zou kunnen
zeggen oveÍ dê kwalileit van hel mannetie.
Een mannetje met veel krachl en uilhoudings-



veÍmogen toont dooÍ m ddel van deze verton
ng misschien dal hil ook ziln teÍÍitoÍi!Ín goed
kan vefdedigen tegen concuÍreÍende n'
dÍingeís, die het ei-afzetten zolden kunnen

Eigcn waarncmingcir

Samengevat s het thans ondldetk oÍ hei
watervefioon enige afdere functie heeft dan
het tonên aan hel vrouwtje dat eÍ een eileg-
plaals is en waar dêzê zich bevindt. DaaÍom
heb k mijn aaniekeninsen over hel gedrês vên
C haemotrhaldalís op êen Íillje gêzet. Deze
beekjufíer is een a seÍnene soort êngs
slÍomend wáteÍ in helwesrêllke [4iddê]andse-
zêegebied. Waarnem ngen weÍdên veffcht
aan beekles aan de nooÍd en zu dkant van de
oosielijkê Pyreneeèn. Tjdens hel volgen van
geíÍeÍkle d eÍên zag k, nr n oi Íneer bi toeval
ook vefscheidene par nssceremonién llet
gaat hiêr d!s om incidentele waaÍnêmingen
maar hei zijn er voldoende om enkee concl!
ses te kunnen tÍekken.
Het waieryerioon werd veffeweg het meest
gezen na de paring Na hetverbrêken van het
paÍingsrad weÍd hei als regel (11 van de 13
keeo éen oi meeÍ keÍen uitgevoêrd Na het
loslêlen van het vÍouwlje g ng het mannetle
alijd eeÍder dan het vrouwtje terug naaf hel
centrum van het teÍitorium Het vrouwljê b eef
doorgaans nog ongêvêer êen minLrut zitten op
de paringsplaats, meeslal een struik 0,5 tot
2 m schlin bovei het centrum van hêl leíito
Ílum. Zodra het vrolwije opvoog kwam hel
nrannêtle gewoonlilk in acte ínêt zijn waleruer
toon in hel cenÍum van het lefitorium. Daêr

b-.vond zch a lid een Sesch kte eilegp ek in de
vorm van drjvende waterplanien, uit hel walel
omhoog stêkende planten oi n het wátêr naaí
beneden g.oeiende worles van slruiken oí
bomen A s het vrouwtje na een watervertoon
eierên aizette, gebeuÍde dal altjd op oí v ákbil
de doorhet manneije aangewezen plaais. BijS
van de TT waarnemlngen weÍd de aistand
lussen de plaats van het watervertoon en het
eiaÍzetten geschat. Deze afstand bêdÍoêgen
lussen de 0 en 20 cm gemidded 12,5 cm ln
dê twee geva en waarin het vrolwtje eieíen
ging afzetten zonder vooraÍgaand waterver
loon van hel mannetje, gebeurde d I eén keer
binnen het teÍltoí uÍn en de aidêre keêÍ veí

Watêrvêrtoon van hel mênnetje was opfieuw
te zien a s hêt vrolwtle trjdens de e êgperiodê
êven palzeerde en opvoog. Het grooisie aan"
tal keÍen, dai ik na eón paring watervedoon
zag uitvoeren was achl rnaa. Hel gemiddelde
was dre keer (n = 8) Dit wateÍveÍtoon werd
altild u lgê okl door v iegbewegingen van het
vrouwlje. Het mannetje bleeÍ bl dêze reactes
op het vÍouwtle aLtild in het centrum van zjn
teÍftoriurn HEYMER (1973) zag b) C. haenat
rho,c/ars ook fos dat mannetjes en ge tijd na
het vêrbÍeken van het paíngsÍad dansend
naar een treuzêlend vÍouwljes toevogen, ze
sorns aanstootten en met waierveÍioon uit'
drukke tk uitnod gden lê volgên naáÍ de ê lêg
p ek. Zo n nitialieÍ van mannetjes heb ik nooit

Na de paring veÍdedigdên de r.annetles de
eilessende vrouwtjes eÍÍeclieÍ tegen Íval-
seÍende mannetjês De tota e e egperiode (ex
cuseí palzes) werd bll zes vrouwtjes se-
meten. Bijvijí b nnen het leÍloÍ uín eileggende
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vrouwljes vareerde deze tijd van 5 lot 30
mnulen, gem ddeld 15 r.ifulen. Hel êne
vrouwlje dal bu len het terfitorlum haar e eren
pÍobeefde aÍ te zetten werd daaÍbl a b nnen
een minuut gestoord dooÍeen ander manlretle
Deze waarnemingen oveÍ de eilegduuí stem-
men goed ovêreên mel diê van WMcÉ (1978)
bij de AmeÍikaanse soort C. maculara. Bij dooí
hel mannêtje beschêÍmdê vÍouMjes duurde
hel eiaÍzetlen daar gemddeld 13.4 mnuten
(n= 156). bj onbeschemde vro'rwtjes echler
gemddêld slechls 2,4 minuten (n = 106)
PLA srow & S vA Jorfy (1996) vonden bij
C xanlhastoma nog gÍoterê veísch len in ei'
eglijd tussen beschermde en onbeschermde

Hel waterve(oon werd ook waargenomen bil
de balts die vóóÍatgaal aan de paÍing Als we
waarnemingen van bllsgedrag alleen tellen
wanneer daar een paring op volgde. dan weÍd
de baltsdans íond hei víouvltje bij vier vên de
negen waarnemingen koft (hoogstens vrjÍ
seconden) door hel mannelje onderbÍoken
mêt hel uitvoeÍen van walêíverloon Dl was
dus in m nder dan de helÍivan 

'le 
geva en sig-

n Íicant íÍinder dan de 1T van de 13 keer ná de
copu atie (X! test. p<0,0s) B j dit watervertoon
vóóÍ de paí ng kwam het vro'rwtle soíns we
wal dlchtêíbij maar ze ging nooit naar hel
water.laat staan dal ze het mannelje volgde In
zijn dansbewegingên zoals HEYNER (1973) hel
zag bij C haenoríhaldatis \zie rtgurí 3)

Her warêrvertoon bl C. ha enorrhat.lals nan, lk
uitslulend bóven het waler waaír hoogstens
de poten vaf het mannetje raaklen hetwalefoÍ
de waleÍplanten Van de lotaal 28 veÍmel-
dingen van wateruertoon n mijn aantekêiin
gên oveÍ deze soorl is eí geen enkele waarb!
hel mannelje duidelijk over enig€ ársland werd
mêegesleêpt dooÍ de slÍoom. Richtang, laat
slaan ste.kte van de stroom, vlêl ull het wateÊ
vertoon dus nool op le mêken

Discussic

Het be ang van hel afzetten van e eÍen dichtbj
hel cenlrum van hel teÍitoilm is du de ijk Hel
vÍouwtje woídt dan nameijk lijdens het
eiaízetlen niel gestoord dooÍ andere mannel
jes In het eersle half uur na een paring kan
een vrouwlje zo in alle Í'rsr haaí eieren aÍzel-
ten. Het mannetje is daír zêer agressieÍ tegen
indíngeÍs (eigen waaÍnem ngen en WAAGE,

1S79b).
voor een mannelje s de sÍatêge van het
veÍdedgen van eê. lerritorum en het ervoof
zorgen dal hel vrouwtle na de páring de e eÍen
binnen het terrilofiuín aízet zeeÍ eÍfecteí
PLA sro,r! & Srva JoÍHy (1996) vonden bj
C xanthostona niel alleen mêêÍ pár ngen bij
teíiloíiale mannetjes maar hun vÍouwtjes
konden ook nog eens heel veel langer bezig
zijn met e aizetten dan bl n et-leíitoria e man

:
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nêtles. Zo leverde territoriumbezt pef uuÍ wel
1000 keer zoveel bevír.rchle eiefen op. Bjde
Amerikaanse saon C. naculata vond WaaGE
(1979b) deÍgelilke verschillen lussen de situ-
alies waarbij vrouwtjes wel oÍ niet beschemd
werden. Een uitgespÍoken vooíwaáíde voor
het slagen van deze strategie is wel, dal hel
vrouwtje na de paring bnnen hel teÍloíum
bljft ên d!s niet naareen w llekeuÍge plek aan
het waieÍoppeÍvlak viegt, wêaÍ a sne een
ander manneije opduikl. Dêze zal bil êen ge
slaagdê paring hel speímê van het vorge
mannetje verwjderen (WaacE, 1e7sa). Bij de
leÍriloriumstraiegle hoorl dus bêsist êên ge
dÍagsschakel wáarbij hel mannetje er voor
zorgl, dat hel vÍouwtje zich na de paÍing naaÍ
het cenÍlm van zjn leÍritorium begeeft. Bij
vee libê ênsooÍten blilft hel paar na de copu-
latie nog even in landem vliegen ên hêi man
neije beqêleidl haarzo náarde eilesplaats As
de parhêrs elkaar Íneteen na de paÍirg los-

laten (zoals bil de beekjufiers), is het aan-
wijzen van de eileg- plek (vóór Ínaar vooral na
de paÍing)alsne Íunciioneel. Deze functie van
hel achterlichtje en hei gebílik ervan bÍ het
wateÍvertoon is dus heel oveÍiuigend
Wat nu te dênken van de andere n dê lilera
tuur wel eens voorgestelde functies? As een
marnetje bij het wateÍvertoon woÍdl mee
gesleept door de stÍoom geeft de snelhed
waarmeê hi meegevoeÍd wofdi indêrdaad een
indicatie van dê siroomsnelheid. Een erg zu -
vefe maat s het niet. Niet alleen hêeft hêl
manfetje een egen bêweg ng (die, aÍhankelÍk
van zijn vliegÍichllng, zowe met de stÍoom
meê als er legenin kan zljn), ook verschilt de
stroomsteÍkte nogal van plaats tot plaats door
de aanwezigheid van pênten of stenen.
Bovêndien wordt hei mannêije niei a iijd oveí
een voldoende-gÍote aisland meegesleept om
een schalting van de siroomsteÍkte mogêlijk le
maken. HEYMER (1973)vermeldl dal het man,
reI)e \an C. haenorrhaidalÀ eên rondêdans
máakt op hel water en dat het manfetje van
C. xanthostona zich biij hei watêrveíoon naar
de beekoevef toe bewêegt (dus dwars op de
sifoom), terw jl C. yirgo ef bij vooÍkeur bil landl
op een drijvende ondersrond. In al dêze ge-
valen kán er dus nauwelijks spÍake zijn van
een betrolwbaÍe indicatle van dê sÍoomsterk-
le. Toch denken G BBoNs & PaN (1992), dai het
speciale gedrag van waleÍveíioon in het evo u-
liepÍoces onnrikkeld s om de kwaltêll van het
teÍritorium aan víouwtjes kenbaaÍ te maken.
Als vroLrwtjes n ei zelf in slaat ziln de stÍoom-
sterkte iê beoorde en, maar ditzoudên moeten
afleden uit het watêrvedoon van de manne-
tles, dan zorden we echter verwachten, dat
a le of nagênoeg alle paringen woÍden voo.aí
gêgaan door een watêrverloon D I nu is beslisl
nlet het geval lk zagheïbij C. haenaffhaidêlis
in vier van de negen gevêllen, bij GrBBoNs &
PaN (1992) was het zo in 31 van de 60
sevalen Bij C. xanthastona zagen deze
auleurs het vooraígaand aan 9 van de 25
paringen Steeds dus maaÍ ongeveer de helfr
of zelís nog wat mindê. Daarenlegen kwam
waieÍveíioon bijna altijd voor na de paíing, hêt
meest gesch kie tijdsiip als de hooídfufcie
beslaat uit het aangeven van de preciêze
e legplaais.
Een andêÍe fufciie van het wateíverroon zou
íÍoselÍk een signaal van de kwaliieit van het
mannêtje kunnên zjn (BoÍH, 1997). Mannêtjes
waarbij wateíveiroon deel uitmaakie van de
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ba ts (vóór de paring) zijn indeídaad vee suc-
cesvoler blj het vêrkíijgen van een copulatie
{G BBoNS & PaN, 1992). Hiervoor is echieÍ ook
een andere verklaring te bedenken. De water,
vêrtoon-opvoeÍende mannetles zouden wel
eens oudeT en meer gemotveeÍd kunnen zijn
dan de mannetjes die dat (nog) net doen. In
elk gevalgeeft het mannelje mer zijn watewer
ioon aan, dal hij teffitoÍiu mbez tter is en geen
zwêrvêndê êx b,Àzitter of halÍ-volwassene niel

Conclusie

Het waierverloon van beekjuffennannen lijkt
loch in de a ereerste plaats ie dienen oín het
vÍouwtje le laten zien waar de eilegpaals zch
bevindt, om eÍ zo van verzekeÍd te zÍn, dat eí
een gíoot aantal doof hem bevruchle eieren
wordt afgêzei vóóÍ een andeÍ mannetje kan
ngrijpen. Nu woÍdl het begrijpe ijk waaÍoÍn het
walervertoon ook zo vaak pas na de paÍing
wordt uitgevoerd als hel wijfje a ang net
meeí hoeft te woÍden oveÍluigd van de
kwaliteiten van het mannetje oívan zijn terfiio-
íium. Oí er bij het waterveÍioon ook nog
kwa iteilsaspeclen van hel teÍítoí um oÍvan de
bezltter woden getoond blijft vooralsnog een
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Summary

Beukema, J.J,, 1998. Thê possiblefunctlons
of the tailtip display in male Ca,opteryr
B€chytrcn 2(1): 18-22.
Suggesled furcUons of thê "tail-tp" or'watêi
dispay in males oI ihe European species of
Calopteryx are discussed using iteralure data
on varous species and own obserualiors on C.

haenaÍhoidalis. Coudins maes show the
ighl-coloured vêntral side ol lhe lasl three
ábdom nál sêgments (lhê ïêar lisht')in a @n
spicuous wáy by cuning Lp the lip oÍ lhe
abdomen and spreading lhe dark coloured
wings as a contíasling backsround while
hovering just above oí íoalng on the water
suíace. ïhis display ls shown in lhe cenlre oÍ
the rerritory, boih during inilial counship and
aftêr.opLlation. As a sgnalto the Íêmale, the
dsplay mighi indicate bolh lhe ownership and
localion of an oviposiion site ás well ás ts
qualty (e.9. currcnt speed of lhe water il Ílo
ating s included). Moreovêr, it m ghl give somê
indicalion ofthe qualityoÍlhe mále. In the pre-
sent paper, lt is argued that indicalion of the
exact ovposilion sile appeárs to be the most
imporlanl among lhese poss b e funciions.

Odonatat Zygoptêrai Caloplêrygdáe;
Calopteryx haenorhaidalis, Tal-tip or waler
display: leír tor a ilr oviposition.
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