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De Noodse g azenmakef (Aeshna subarctica)
is één van de Íneest astig te hefkennen llbel-
lensooden van Nedefland. De vaÍiab liteit in
lichaamslekening vormt een probleem blj de
determinatie (DNGEMANSE & KaLKMAN, 1997).
Deze váriaiie heeft geleid tol de bêschÍijving
van twee kleurvoÍmen, de groolvlekkge en
keinvlekkige voím, waaÍvan hei voorkomen
(ln NedeÍand) nog slecht bekend is. In dit
adikel woÍdt ingegaan op dê taxonomische
stalus, de herkenning en het voorkomen van
beide vomen in Nedeíand.

Ta-\onomischc gcschiedcnis

Aeshna subarctica heêft een ngewkkelde
taxonom sche geschedenis. WatKER (1908)
beschreeÍ de soorl aan de hand van materiaal
uit Canada. Veerlien jàa( laïet (ir 1922)
beschreef Djakonov Aeshna elisabethae op
basis van mateÍiaal uit EuÍopees Rusland. In
1927 sielde À/orion vast dat Á. e/Ísabelhae
dezelíde soorl belrof as Á. subarclica èn
dus een synoniem was. In het geval van
een synoniem wordt de êeÍst gêpubliceeÍdê
naam als soorlnaam gehandhaaíd (subarcíba)
en verdwijnt de laatst gepubliceêrde naam

letisabekae). Sechts twêe jaar na hêl artikel
van l\,4orlon concludeerde VaLLE (1929)dat de
indviduen van subatcticê 'ril Nooíd ArneÍika
en Eufaziè genoeg van elkaaÍ verschilden om
ze de stalus van ondersoolr te geven. Dê AÍne
rikaanse ondeÍsoort werd Aeshna subarctica
subarciica gênoêmd. Uit de bêschrijving van
A. elisabethae bleek dat Djakonov hiervoor
exemplaren van een toen nog niet beschre
ven ondersoorl had gebruikl. Dt d-êed VaLLE
(1929) besluiten om de naam €rsabethae te
gebru ken voor de nieuwe ondeísooÍi. Deze
wed daarom Aeshna subarctica elisabethae
genoênrd. Wakkêfgeschud dooÍ de vondstvan

een neuwe Eurcpese Áeshra controleerde
Lieftinck de in de NedeÍlandsê colleclies aan-
wezise VenslazenmakeÍs (Aeshna juncea) op
hun ware idenltet, en publceerde in 1929 de
eercie waaÍnemingên van Á. slbarcícá vooÍ

Deze duideijke stuatie, van eén soorl net
twee ondeÍsoortên, duurde lot 1944. In dat

laar beschreef ANDER (1344) de ondercood
A. s. inbnineala, ondêÍ andeíe op basis van
de hoeveelheid geel op het borcistuk. Omdat
indivduen met veel geel en weinig geel op
het borststuk sorns op dezelíde localie vooÍko-
men, werd al snêl duide ík dat het bij intêrline-
atê niel om een ondersoort ging (ondercooiren
zijn namêijk per defin tie geogrcÍisch geschei
dên) maaÍ om een voÍm (LLEFTNCK, 1952).
Er woÍden lhans twee vormen onderscheiden:
de grootvlekkige voÍm (nieÍ ineata) en de
kleinvlekkge vorm (de lypische vorm).

Herkenning

De kenmeÍken waaÍin de voÍmên vêrschillen
vêrtonen veel varialie en er komen a lerlei
overgangen vooÍ (LrEFrNcK, 1952i JuRzrza,
1964) Toch is het overgrole dee van de
individuên bil één van de vormen n le delen.
n tabel I staan de belangrjkste vêrschillen

tussen de grool en kleinvlekkige voÍm.
Voor êen corfecte detêrminálê diênl êêrsi dê
slerk se ijkende Á. /nncea ie worden uitsesLo-
ten. Dê groolvlekkige vofÍn kan op basis van
een tienta kenmerken goed worden ondeí
scheiden van Á. /uncea. Omdat binnen ind vi-
duen vaak enkele kenmerken afwjken, kan
êen bêlÍouwbare deteÍminatie aleen veÍkfê-
gen worden op basis van een comblnatie van
kenmerken (DTNGEMANSE & KaLKr,iaN, 1997).
Een aanta kenmerken waarin de grootvlekkige
voÍm veísch lt van Á. jrncêa, veíschillên niet
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Grootvlêkki9ê vorm (voh inteíinêata)
1. Dê gele vlêkken lussen de lwee gele strepen

op dê ztkant van het boBtsruk zin vaák mer
elkaaÍ verbonde. en vormen daardoor een
derde, soms smalle, borststukstÍeep

2 Têgên de vooÍand van de schoudemaad
(humeÉle naad) loopl een smêlle. lichle (9elige)

tusser A juncea en de keinvlekkige voÍn
Op basls van (onder andere) de volgende
kenmerken kan de kleinvlekkige vorm het besl
woÍden ondêÍscheiden van Á /oncea: (1) de
streep op het voorhoofd is n et versmald aan
de zijkanten (we bi a. juncea) (2) de achteF
kant van de kop is geheel zwad \bj A. juncea
s achter ieder oog een gee vlek aanwezig),
(3) bij víouwen zijn de achlerlijÍsaanhangselen
vlak inqeplant (bij4. /uncea in een V-volm)(zie
label 1 in DTNGEMANSE & KaLKMAN, 1997).

Voork)men in Europa cn
Nederland

Hoêwêl beide vomen vaak gezamenliik voor-
komen ztn eÍ gÍole verschillen in de aan-
talveÍhouding tussen beide vorÍnen in veÍ-
schillende delen van EuÍopa. Het merendeel
van de individuen in Fenno Scandinavlë en
dê berggebieden van Centraal-Europa belreÍt
de kleinvlekkige vorm. In Nederland, Belgiê,
Denemarken, Zuid-Zweder ên de age delen
van Duitsand en Polen komt de grootvlekkige
voÍm felatief veel voor (LrEFTrNcK, i952;JuRzrÍ-
za 1964 PETERS,1987tpERs. MEo. R, BERNARD

& P. GoFFART). Helaas ontbfeekt meergedetail-
lêeÍde inÍoÍmaliê over de aênlalverhold ngen

In Nederland behoort het groolste dee van
de individuen lot de grootvlekkige voffn. Van
dê 13 mannen en 5 vrouwen die aanwezig
zijn in de colleclies van Amsterdam en Leidên,
behoren slechls 2 mannen en 'l víouw met
zekerheid lol dê kleinvlekkige vorm. De afge-
lopen jaren zÍn een grool aanbl individuen
in het veld waargenomen Van de ongeveer
20 individuen die door de auteurs in Díenthe

Tablc I
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Klêinvlêkki9ê vorm (typischè vom)
1 De gêle vlekken tussen de twee gele strepen

opdeztkantvan het borstsluk zjn klein en oiel
mel elkaaÍ veóonden.

2 Iegen de voorkant van de schoudernáad
(humeÉlê naad)loopl gen smalle st.eep

werden gevangen, behoorde slechts een tot
de kleinvlêkkge vorm (zie íoto 1).

Oorzaak van kleurvcrsclrillcrr

Zowel genetsche als omgevingsfacloren zijn
verantwooÍdelijk vooÍ vaíialie in ichaaínsteke-
ning bijlibelen (voor samenvatting zie CoRBEr,
1999). De variatie in vrouwelijke keuruolmen
heefi êen genêtische basis bll de KoraaljufÍer
(Ceriagnon èneuun), en wordt bepaald door
eén gen mêl meerdere allelen (ANDRËS 8 CoR-
oERo, 1999) VaÍiatie in lachaamslekening bijde
Blauwe bÍeedschêenjuffet (Platycnenis pen-
n,pes) woÍdt echleÍ veroorzaakl dooÍ omge-
vingsÍactoÍen, en hangt samen met de luchG
vochligheid liidêns het uitsluipen (MaRrENs.
1996).
Hel mechanisme dat veÍantwooÍdelijk is voor
de vaialie kleurvorÍnen bij A. subarctica is
niel goed bekend. In Í\4ecklenburg waar beide
vormen gezamenlijk vooÍkomen, vaÍieerde het
p€rcentage van de grcotvlekkige vorm van
1966 1984 tlssen 17'83% (PErERs, 1987). In
wafmê en dÍogê zomers weÍd de grootvlekkige
vorm her vee meêr aangetÍoffên. Aangezien
de grcotvlekkige vorm ook in kouderc gebie-
den van EuÍopa minder ÍÍequenl vooÍkoml
lijken deze waaÍnemingen te wjzen op een
sfíecl van omgevingsiemperatuur lijdens hel
uilsluipen. Twee andere siudies zjn hier €chter
niet mee in ovêíeenstemming: (1) STERNBERG

(1395) vond geen êffecl van uilsluiplempe-
Eluur bij onder slandaard condities opge-
kweekle glazênmakers; (2) Bónsel (in SÍERN-
8ERG & BucHwtuo, 2000) vond in À,,lecklenbuíg-
Vorpommêm ovêr een peÍiode van díe jaaí
in bepaalde vennen alleen gÍootvlekkige en
in andeíe allêen kleinvlekkige vormen. Deze
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patronen suilen beter aan bii de hypothese
dat de váÍiátiê in kle'rruoÍmên voofal bepaald
wordt dooÍ genetische factoren en dat naluuÊ
lilke selectie n koudeÍe gebieden oÍ jaÍen
keinvoÍmige individuen bevoordeelt (een don-
kere lichaamsteken ng levert voordeen op in
koude gebeden, omdat donkeÍe oppervlakken
sneler opwaÍmen). lndien er wein g u twsse'
ing is tussen populaties, s tevens te begrij-
pen waaÍom in sommiqe subpopulaties u lslui-
tend kle n- en in andêrc 

'r 
ts uilend grooivlek-

kige voÍmen voorkomen. Het s echter ook
mogêijk dat een cornbinalie van omgevngs
en genetsche Íactoíen lnvoed heeft op de
expless e van de lichaamstekenlng.
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Summary
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Aeshna subarcti@ elisbelhae occurs n lwo
colouí noÍphs, foma irterlineál€ ánd lhe lypi-
@l morph We descnbe the laxonomic hislory
summanse the idenliíi@tion fealurss, and dis-
cuss lhê abundan@ oí lhe two morphs in
Europe and The Nethedands. h Euíop€. lhe
lypi@l fom is the most abundant Íno.ph in
mounláinous aíeas. Re6ds í.om Íhe Nethè.
lands show rhát the form iotel,ineata is most
common (34 oi 38 records) and lhe typ cal
íorm is very rare (4 oí 38 recods). The
scarce I teraturê suggests that genelic variálio.
undeÍlies cololr polymorphism . ihis spèces
Náturálse ection máyfávoorlh€ typicalíom .
colder yêars orareas and the íom nlenineala
in warmer yea6, causins bolh tsínpolal and
geogÉphica varalioo n the rêálivê ábun-
dance ot ihe lwo morphs.

Odona\a, Aeshna subarclba, colouÍ polyíloÊ
phism. dishbulion, The Nelhedands.
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