l(eine tanglibel
(Orytchogonrplws forcipíttus )

, wel

of niet inheems in

vergelÍkbáar zijn met die van de Plásromboul (Gonphus pulchelus) (Bos & WasscHER, 1997). De definitieve deierminatie
a s Klêine fanglibel (Onychogomphus far

crpat./s) was daarna

vÍij makkelijk.

De

donkerê schouderstrepen liepen namêlijk
ni€t €venwijdig aan de schoudernaad-

Nederland?

streop €n wa|en êÍg onregelmatig van
vorm. Verder zalen êr twêe gele dwaÉ-

Inleiding

streepjes tussen de ogen (Íiguur 1).

È

Op dinsdag 29 augustus 2000 werd via de

eleklronische posllÍst met libellennieuws
het spectaculêire bericht vêrspreid dal
er Gaffeflibell€n (Ophiogomphus cecitia)
gezien waren bÍ de Roer, in de buuí van
de Duitse grens. Aangezien ik op zoek
was naar ioto s ván deze sood, besloot ik
de dag erna een wandeling langs de Roer
te maken. Vanuit Sl. Odillênberc ben k
die ochtend ovêr de noordoever van de
Roer rchting het oosten gegaan.

Waarneming

Biotoop
Oe Kleins tanglibel zat in een gráslándje
waaÍin veel Akkerdistels íCircium aNense)

groeiden. In dil graslandje bevond zich
een langwerpige poel waarvan ds oever
voofnamelijk begÍoeid was ínet grassên.
Tsn westen van hel gÍaslandje bevond
zich êen bospercêel, ten ooslen êen
ruigtêvegelaUe. De afstand lot de Roer
was ong€veerdertig meler De beek maakt
op deze plaals een ruime bochl waadoor
de nooÍdoever enigszins uilgesleten is met

Een paa. hondeíd meler vooóij de brug
(AmeÍsfoori-coóÍdinaten 199-351) vloog
een Íomboutvrouwlie op. Enkele meteÍs
verderging zijin hêl gras zitten en lielzich
zonder problemen benaderen. Hel was
een aígsslêtsn en old exempaar, meteen
zwaaí beschadigde rschter-voorvleuge.
Ook de achtervlêug€ls waren enigszins

beschadigd, rnaar ondanks deze schijn-

bare handicáp vloog ze nog behoorlijk
kÍachtig.

Op het achtêrlijÍ bevonden zich

brede,

tÍoffelvormige vlekken. Dit deed mij veÍmoeden dal hêt hier om een vrouwtje van
de Gaffellibel ging. Temeer omdat ik van

deze soort een halí uuÍ eerde. ook een
mannetje had waargenoÍnên. Wat echleÍ
difectopvielaan dêze libelwas hei feil dat
het boEtstuk gêel was en net groen. In
eercle instanlie was ik nog geneigd dit te
wijlen aan slijlage, gezien de hoge leeÍtijd
van het dier IVáar toen ik dichleÍbij kwam
en zichl kreeg op de schoudeÍstÍepen,
moesl ik bêsluilên dat het geen Gaflellibel
wês maar eên tanglibel forychogompnus
spec./. De schouderslrepen bleken namelík behooíluk bre€d te zÍn, teÍwÍl Gaf-

íellibellen schoud€rskepen hebben die

een víijwel verticale wand. llidden in de
beek bevond zich een klein eilandiè met
êen gÍindstrandje. De zuidoever wss wat
minder hoog en sleil dan de noodoever
mêt een begroeilng van enkele hogere
Dê omstandigheden angs d I deel van de

Roêr komen uiistekend oveÍeen mel de
bioloopomschrijvingen vogens BELLMANN
(1993) 6n Bos & WasscHER (1997). Het
lÉjecl kwam ook opvallend goed oveíeen
mel eên beekje in dê buuÍt van Laizy
(FÍ.), waar ik eeÍderin de zomer van 2000
de Kleanê langlibel had waargenomen.
Ook hier ging hel om êen zonnige bêêk
mêt grindstÍandjes, een o€ver mel wat

bomen €n slruikên en daarachteÍ een
grasandje. Zelfs de aanwezigheid ván
slilstaánd waler (in dit geva enkele
visvijvers) naast de beek kwam overeen,

Overige waarnemingen in

Ncdcrland
Op 3l augustus is Rob cubbels bi St.
Odiliènberg gaan kÍken. Hij Íoí maeí
lieisl lwee mannetjes en een vrouwlje
áen. Zii bevonden zich op een denag
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meieÍ lang grindstrandje langs de beek.
De dagen erna wefd dê soort niel mêer
waargenomen. op T0 seplembeí werd door
Rob Geraeds nog éen exemp aar gezien
n de Íuigievegêlalie langs de oever van
dê Roer, op dezelÍde plaals als de andere
waaÍneÍningên Langsde Grênsmêaswerd
op acht seplembêr een mannetje waargenomen door Rob Gubbêls Het dieÍ zal
op een klein zandslrandle op vijtenlwintig
Deze late waarnêmingên (de soort vliegt

vogens Bos & WasscFER (1997)lot beg
septem be0 vorínen deeeísle meld nqen

n
n

Nederland s nds 1995. In dal jaar werden
driêlarvenhu djes gevonden langs de Maas
(Bos & WasscHER,1gg7) Vóór 1995 was
de laatsle meld ng in de jaíen vlftig tn die
perode weÍden ênkêe zwervers en een
copula gezen bijde Gulp (Wasscheretat.,
1995). U I de eercte helfl van de twinligste
eeull zijn alleen enkele waamem ngen
bekend in de buurtvan de [,laas, eveneens
in Zuid-L nrburg

Ï)t slot
In het handboek Natuufdoetypen (Bar
EÍ aL.. 1995) wordt de Klene tanglibel
nog genoêmd als doelsoorl van hêt
Nedeíandse naluurbêleld De gegevens
die werden gebÍuikt voor de indeling van
de libellen doelsoo(en waÍen aÍkomsliq url
WasscHER & VÁN ToL (1993) (aaL 1998).
Vtrjaar lateÍ kwam een oÍÍicrêle Rodê Lisl
urt van bedÍeigde en kwêtsbarc libellen
in NedeÍland (WassctsER ÊÍ aL., 1998).
In deze Rode Lijst zrln de veê nieuwe
veÍspÍeid ngsgegevens uit hei alaspíoject
veÍwerkt. l,4aar op dêze ljst ontbreekl de
Keine tanglibê, omdai dê sooíl nmiddes
niet meer als inheems wordl beschouwd.

Aangezen dê |tsr mêt doelsoorl€n
aangepast s aan deze Rode Ljst (Bar,

1998)is de Kle ne tang ibel nmiddesook
geen doe soorl meer
Gezien de geschikte omslandisheden bij
de Roer is hel echler net ondenkbaaÍ
dat eÍ hier een kleine popuatê van de
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sooÍt aanwezig is oÍ eÍ zich gaat vestigen.
Itlocht dai de komende jaÍen indeÍdaad

Summary

blijken, dan zalde Kleine langlibelwellicht
wêêr als doelsooÍt in hel Nederlandse
natuulbeleid worden opgenomen,

sPêciês In thê Nêthêrlands?
Btachyttot 4l2l: 23-25.

otrychogonphus fo..hal"s, a native

while searching íor individuals of Ophio-
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