De voortplantingsbiotoop

van de Gevlekte glanslibel
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quadrinaculata) aangetroÍien. Pogingen

in Nederland
De

oevervegetatie lopen. Ze zaten aan de
ondêÍkant van aan het water staande
pollen pilrus. Naast de huidjês van dê
GevlekÍe qlanslibel werden hier ook vier
huidjes van dè VierJlek (Libe ula

om larven te vangen waren

Gevlekte glanslibe (Somaloch/or.ê

flavomaculata) is voor veel Nederlandse
libellenwaaÍnemeÍs een relatieÍ onbekende
soort, Tegenwoordig is de sooíl in Nederland zeldzaam en dê enige zekere
populatie bevindt zich ten zuid-oosten van

niêl

De hierboven beschÍeven vindplaals van
de huidjês stemt overeen met de plaalsen
waar W LoERMUTH (1997) in Zwitseíland de
hoogslê aanlallen huidjes vond. Hel is niet
onwaa6chijnlijk dat het plasje waarbrj de
huidjes wêrden aangelrcfien in waÍmê en
droge zomeÍs uitdÍoog1.

Budel-Dorplein (NB). De meeste waarnemingen die daarwoÍden verdcht hêbben
betrekking op slechts enkele individuen. De
Gêvlekte glanslibel houdi zich weinig op in
de buurtvan wateren slechls enkele malen
zijn eÍ individuen blj potentieel geschikte
biotoop gezien. HierdooÍ zijn er nagenoeg
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geen Nederlandse waarnemingen van de
levenswijze van deze soort gedaan, Voor
infoÍmalie hieroveÍ zijn we daarom geheel
afhankelijk van buitenlandse literatuur

Pin Ed.lnil
De Dngenad

:J

1797 SK Ddt Haonl

(ondeÍ andefe WTTDERMUTH 1997; 1998).
Door zÍn ieruggetrokken levenswijze en
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zijn zeldzaamheid was eÍoverde pÍecieze
voortplantingsbiotoop in Nede and niets
bekend. Hierin is verandering gekomen
toen op 12juni 1999 voor hêt eeÍst larven-

i{

HafteÁcheidíldit 50
2 t91 BR D. Zilk

huidjes en een jons exemplaaÍ van de
Gevlekle glanslibel werden aangetroffen.
Vijf h uidjes werden sevonden bijeen aantal
ondiepe plasjes {170,3-360,2) nabí hel
Ringselven bij BudelDorclein. De plasjes

zijn vijí lot twintig centimeteÍ diep

en

bestrijken een oppervlak van enkele vierkante meters en lagen in een door Pijpensrtoorje (Motnia caerulea) sedomineeÍd
heideveld. In combinatie mel pollen van
PijpensiÍootje vormen zij een mozalèk

van vegetatie en waler, De begroeiing
Íondom de plasjes bestaai voornamêlijk
uil Pijpenstrootje. In het wateÍ is een
kleine soort Blaasjeskruid (Uricula a sp.)
zeer lalrijk aanwezig. Op de bodem van
de plasjes ligt een laag van vijí tot lien

Literatuur
WTDERMUTN, H.,

1997. Phànologie r.'nd LaF
venhabilale von Somatochlora flavoÍnacllata
(Vander Lnden) in einem voÉlpinen Moots
komplex (AnisopleE: CodLrlidae). Libelllla 16
11t2):17-32.

H., 1998. ÍeÍestrial and aqualic
teriro es in somatochloÉ íavomaculata
(vander Linden) (Anisoplê€r cordulidáe).
WIDÊRMUTH,

mating

odonarologica 27 (2)r 149-286.
SoHM DÍ, 8., 1990. Faunislsch-ókologisch unleÈ
suchungên zuí Libelleníauna (odonala) der

Strcuwlesên im NSG wolimalinger Ried bei
Konslanz. Aoswhkungen und Bedeuiung der

cêntimetêr Írjn, dood planlenmateriaal. De
bodem daaÍonder is opvallend stevig en
besiaat waarschijnlijk uit zand. De huidjes
zijn sevonden bij de uillopers van de
plasjes waar smalle slenkjes door de

Streuwiêsenmand und Uberschwemmunaen auÍ
d e Libe lenbesiedluns. Naturschutíorum (3/4):
39-80.
ScHoRR, À,1,, 1990. Grundlagen zu einem
Artenh lísprogramm Libellen der Bundesrepubl k
Deutschland. Socielas lnternationa is Odonaiologica. UBUS scentmc publisheE, Bllhovên.

28

I

BtTchJ,h on

(2000)

