
Een vierde populatic van

de Hoogvecnglanslibel

(So atochloru nrti.rt) ii
Nederlancl?

Op 31 mei 2003 weíd door Willemijn Drok.
Saskia van Vugl en de aLrleuÍ een lot dan
ioe onbekende popuatie van de Hoog
veenglansibe \Samatochlarc arctica.
Zette6ledt. 1840). in NedeÍland ontdekl
Dit gebe!rde op hel Hemelvaarlskamp le
Kotten van de Jeugdbond voor Natlrur- en
N4ilieusrudie (JNlÍ) De populate isgevon
den rn h€t VÍagenderveen. een ondeÍdêel
van hel compex van naluurgebeden dat
samen ook wel het Korenburgerveên
wordt genoeÍnd De vindplaals heeft de
AmersíoorlcooÍdrnalen 24 1 -444

l)e rvaarnenring

Op 31 me verkefde een kern gÍoeple
hêt VÍagenderveen n een w lg naast hel

pad op een veendijkje onldêkten we een
mannêtje Hoogveenglanslibel Even later
vingen wij een viesend vÍouwlje boven
het nrosdek Het vÍouwlje s getotogra-
ÍeeÍd en beide diêren zÍn vooÍ alle zeker
herd geconÍoleeíd me1 8os & WasscHER
(1997)
Op de pek waar de beidê Hoogveen
glanslibellen zrjn waargenomên. is een
schijnbaar geschikl habÍal vooÍ deze
sooí aanwezig. lt4ln conc usie is dan ook
dat diteen vieÍde populalie van deze soori
moel zlln Voor de dÍie andere populalres
n Nedeíand. zie De Nedeíandse Lrber
en (NV1,2002).
In hel Korenbuígerveen is êeÍdeÍ onder-
zoek naaÍ libellen gedaan (Van de
Weleí ng 1995) De Hoogveenglanslibel
werd toen nel vastgesleld n hel gebied
Ulspraken ovêÍ hoe ang deze populalie
al beslaat durÍ k desondanks niet le doen
Recenie kolonrsalie vanuil hel Wooldsê
Veen s echler mogelrlk aangezreÍr dd
hemelsbÍeêd op ets meer dan lien klo
Íneter van hel Vragenderveên Ligt Twee
dagen êerder zln hleÍ nog op lwee plaal
sen rn tolaaldÍe manneljes doorde aulêLrr
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Het gebied

Het gebied beslaal teÍ plekke uil êen uit-
gesloken lurÍgár, waaín hoogveenvoÍÍning
paats lijkl le vinden. Hel saál om smalle
maaÍ lange turfgaten tussen veendijkjes.
Dê veendjkjes zljn begroed met bomen,
voora berk en wig met als ondeÍgÍoei
RÍsbes en Eenarls wollesras
Hel turÍgat is dichlgegroeid mel veenmos-
sen mel bovenop planren als Kleine veen-
bes Lavendelhede, Witte snávêlbies ên
Ronde zonnedauw Op ên Íond de plekken
waar eÍ oppervlaktewaleí te zen is boven
hêt mosdek grceit ook Veenplus EÍ zijn
weinig pekken mel oppervlaktewaler, wel
is hêl mosdek goed ontwikkeld. Langs
de randen van het mosdek groel ve,ó

Eenarlg wolegrcs ên ook Pljpenslrootje.
BeenbÍeêk, dooÍ NVL (2002) genoemd
als lypeÍende planl voor de botoop van
de Hoogveeng anslibel, s door ons niet

Aan dê Íand van het Vragenderveen s

de vegetatie minde. goêd ontwikkeld.
Daar oveÍheêrsi Pijpenstrootje met soms
EenáÍig wollêgías. Ronde zonnedauw is

erschaars, net als Kleinê veenbes. Laven
delheide vonden we hêlemaal niet. Verder
het gebied jn wordt het steeds meeÍ zoals

Begeleidende fauna

Naasl de lwee exemparen van de Hoog
veenglansl bêl werdên eÍ op dezelíde plek
70 VuuÍjufÍers \Pynhasona nymphula),
40 NooÍdse witsnuillibellen lLeucorrhinia
r u b i c u n d a), 2 Azlt r"í.,! aE t)oÍl è | s (C o e n ag n -
on pueila) en een Venwitsnuillibel (Lelcor
rhinia dubia) wàarcera.r,en. Aigezlen van
deze libell-.n zaten er ook 30 GÍoenljes
\ca|ophrys rubi), een Bont dikkopje {Car-
terocephalus palaenon) en een Levend-
batende hasedis lzootoc a v ivi para).

De trcnds

Tol de onldekking van êen populatle op
de BrunssumeÍheide in 1996 stond de
Hoogveenglanslbe bekênt als eên zeld-
zame dwaalgast dle geen populaties in

NedeÍland meer had. nmlddels acht jaar
laler zljn eÍ vieÍ populali-.s bekend Hel is
onwaárcchijnLijk dat deze populalies er a
heê lang geweest zijn, al is hel een lastig
vast ie slellen soort. Het is ook zekeÍ niel
onmogelik dal deze ontwlkkeing zch
dooÍzet en de Hoogveeng an slibê in de
ioekomst op nog íÍeer plekken opduikl.
De sooÍi heeíl aangetoond overzeêr gÍole
aíslandên le k'rnnen zweÍven en gesch kt
geworden gebeden snêlte kunnen kolonÈ
sefên. Het zal echler alUld een zeldzame
soorl blijven dooÍ zrjn stÍikte habitalkeuze
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Summary
CouRBo|s, M.J., 2004. The íourth popu-
lation of Somaaochlora arcri.a in The
Netherlands? Brachytron 8(1)r 27"28,

On May 31, 2003 a male and íemale oi
Sanatóchlotu arclica were Íound in lhe
pealbog Vrágendetueen. This is thought
to bê a iourlh popLlaiion for this species

Odona\a. Sónàtóchlora arclica, Vta-
gêndetuêen, Korenburgerveen, The
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