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Inleiding

Tijdens het kijken naar libêllen en vlinders
werd onze aandacht gelrckken door een
aanlal erg donkere glanslibellen lcorduliidáe). Aangezien het niet direcÍ iukle om
de coniinu vliegende dieren op naam
te bÍengen, werd er één gevangen. Het

kopergÍoênê achtêaijÍ met gele vlekken

Op 17juli 1999 weÍd doorSaskia Janssên,
Louis van Oorl en de auleureen mogelijke

nieuwe populatie van dê Gevlêkie glanslibel (Sornaloch/ora flavonaculata) ontdekt in de Weerribben. Aangezien de op
dat momênt enige bekende Nedeíandse
populalie zich bij Budel in NooÍd-Brabanl
bêvond, was dit eên speciaculaiÍê ontdekking. In deze mededeling wordt ingegaan

op het voorkomen en de status van de
Gevlekte glanslibel in Europa en Nederland. Hiema wodt hel volgens dê lileÍa-

op de zijkanten van dê sêgmêntên en de
vorm van de achterlijíaanhangsels leidden
al gauw tot de conclusie dat we hier te
doen hadden met een Gevlekte glanslibel.
EÍ vlogen ongeveer tien exemplaren van

Areaal en voorl<omen in
Nederland
De Gevlekte glanslibel komt voomamelÍk
voor in Oost-Europa en West-Siberië. In

tuur bekende biotoop vergeleken mel de

WeslEuropa nemen de vindplaatsen ondeÍ
toenemende atlanlische invloed naaÍ het

vindplaais in de WeerÍibben.

westen aÍ en komt de soort sporadisch

(lcvlckt. glánslibcl (S,,zld.r/dfu
Jlaw r.ulntu) gcfoÍagÍàfee\n in dc Wtcribbcn

sonátochlom flavomacrlatr tu th! w!!,i11.".
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Was-

scHER, 1999, STERNBERG & UtLRrcH,2000).

Vroêger kwam de Gevlekte glanslibel in
Nederand schaaÍs voor in Zuid- en Oost-

Brabant, Noofd en lvlidden-L mburg en
Oost-Gelderand. Z\Àervers zijn bekend
van Vligland, Tersche ling, het Fochtêloérvesn en de Wieden (WasscHER, 1999).
Aangezien de Gevlekte glansllbe de aÍgelopen seuw zeeÍ stêrk ls aigenomen en
nu zeet zeldzaam is, staal hij als ernstig
bedreigd op de Rode Lijst (WasscHER Er
a1., 1998). Tegenwood,g is de soort alleen
nog aanwezag an een kleine pop'rlalie die
zich bevindt in een moêrasgebied langs

S,nnt{hl{nx lLr,,n{trln(r,, rr.

landen mel veÍspÍeidê poelen en plasjes,
moerassige graslanden, zeggenvelden en
Riel lPhrêgniles ausiratis) (SÍERNBERG &
ULLRcH, 2000). De soorl wordt zêtden
gez€n in de buurl vên (langzaam) stromend wal€r €n miidi open, grote wateren.
De soorl wordt als lypisch beschouwd
voor het overgangsgebied tussen bos- en
laagveêngsbieden, en wordt ook rcgelmatig aangetroffen lêngs zonnige bosÍanden,
en zonnrge (nalle)open plekkên in hel bos
en boven paden (WLoERMUTH, 1997). VeÊ

deí is de zonzide van veílandingsgebieden mel mesoÍoíe waleren langs beschut

le bosranden van belang voor deze soorl
(ScHoRR, 1990).

de Zuid-Willemsvaart b|l Budel-Doíplein

In i 999 wsrden voor het êêrst laruehuidjes

(WasscHER, 1999).

en een jong exemplêar van de Gevlekte
glanslibel in Nedeíand gêvonden nabij het

Biotoop
De Gevlekie g anslibel ontwikkel zch bí
voorkeur n de buld van wateren en grotere mêren in mesotrcÍe lot eutrofê vêÍland ngsgebieden met zeggen en russenvegetatie, laagveenmoeÍassen, natte gÍas-

/1,,i/,v./r,
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Ringselven bij Budel Dorplein. De vondst
lverd gêdaan bij êen aantal ondiepe plasjes in een door PijpenstÍoole (Molinia caerulea) gedomineerd heidevêld, waaÍbij de
pollen Pijp€nstrootje een mozalêk volmden
Ínet de plasjes (KÀLKMAN ET aL., 2000).
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Op de laatsie vliegplaats in NordÈeinWestÍaLen vllegt de sooÍ ln een moerasgebied zonder open water mel Riet

andêre plaaisen geen Gevlektê glanslibel-

en Gaset lMyrica sale) dominant

aan-

De in de Weerribben waargenomên êxem-

wezig. Pairo'r llefende mannêijês weÍdên
hier voornamelijk gezien boven open plekken in de vegeiêtie, langs door Wilde
zwijnen (sus sc/ofa) semaakle paden en
boven vooÍmal g watêrvoeÍende moddeF
vlaklen. Losse waaínemingen van solilaire
manneljes werden hief ook gedaan lemidden van Gage-rijk beÍkenbos boven een
permanent walervoerende sloot en boven
êen wandêlpad (JoDrcKE, 1995).

plaren van dê Gevlekte ganslibe vlosen
voornamelijk heen en weer bovên de slooi
die ligl lussên hêt pad en het open peF

Kaíakteíistiek voor de Gevekle glanslbeL
is dai de mannetjês zowel waterierÍitoíiê
a s landteíitoria hebben. Dê landteffitoria

Conclusie

kunnen hieÍbj enige honderden mêrers
van wateren aí lisgen. Vermoed woÍdt
dat cle landterítoda denen als onimoe
t ngsplaats, waar de manneljes de uit de
omgeving opdu kende vÍouwtjes opwachten {STERNBERG & ULLRcri, 2000).

Biotoop in de Weerribben
De bioloop op de vndplaats n de Weer'
ribbên (rguuÍ 2) komt goed overeen met
de uil de lteratuur bekende bioloopbe-

schdjvingen De libelen weíden êllemaal
gezien op êên traject van ongeveeÍ 100
metef langs eên wande pad. Het pad was

onveÍhard, met korl gras begroed en
ongeveer 3 meter brêed. Aan de zuidoosl
zijde werd het pad besrensd door een
elzênbroekbos. Direcl gÍenzend aan hêi
pad bevond zich aan de noordwestzijde
een sloot van ongeveer 2,5 meter breed.
Deze was redeljk dichi begÍoeid mêt Riet
en isdodden, mel hier ên daaf wai Kfab-

benscheer {Slatiotes a/odes) Er was
gêen {kroos)bedekking en hel watef was

hede. De diepte ván dê sool is net
opgenomen.Aan de overztde van de slooi
bevond zch een vochlig, slerk veÍuigd
pefceel van kíuidenaím Íietland Ínei hoog
veenonwikke inq en hieÍ ên daar moeÍasheidevegelate, waaronder grassen, Dopheide \Erica tetratix) en zeggen. Er was
geen opef water in de buurt. Hoewel hêt
pad en de aangÍenzendê sloot aanziênlijk
langeÍ waren dan 100 meleÍ, zijn er op

lltnJ^1rr"

ceel. HieÍbj stonden ze regelmatig stil
in de ucht. Ai en toe vogen ze ook
langs de bosrand oÍ oveÍ hei aangÍenzênde perceel. Er zijn seên landems or
paringswieen waargênomen en eiafzef
ling is €vennr n waargenoment naaf arvêhu

djes is niet gezochl.

De waarneming in de WeeÍibben ijkl
te wijzen op het voorkomên van een
populate n het gebied. ook dê rêcente
waarnemingen van imago s in 1999 in de
Wieden door Teneke de G.oot en Ronald
I\,,lessemaker en in 2000 in de Lindevallei
door Joslyn Hooirnetef en Tom Jager
(HooUMEUER & JacER 2001) zouden hier
aanwijzinsen voor kunnen zjn. De plaals
waar de iÍnagos n de Weêrribben ziln
waargenomen, komt goed oveÍeen rnet
de in dê lileraiuur beschreven habitat.
Daarnaast ls er in dê weerÍbben en
de Weden og,anschijnlijk nog veel meeÍ
gesch ki botoop aanwezig. Oídaadwerke
lijk sprake is van een duuzame pop'rlalie
in de Weeíbben, zal de toekomst uit
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MóGlnk, G,,2001. DÈcovêry oí. pos3ibl. n.w population oí SoDrtoch,o6
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in Thê Nethorland3, Bra-

chytron 5(1&2)r32-35.

A possible new populalion oí Somlo
cálo.a ,lawacrrára wás discoveed on

3

July 17 1999 in lhe W€eÍibbsn, a laÍge
mooí f€sstue in lhe norlhsaslem Duló
prc'vincg of Overijssel. S. llavonaculata
is à rárê species in Wêslêrn-Europs. n
lhê làsl cênlury t has bscome vêry rarê
n Holand and it has bê€n ms êd ás
'sêdously th€atêned on rh€ ourch Red
LBt. The only known Dulch pop'il.lion al
lhê timè was in the sdthêrn provincê of

0

ln tis WsêribD€n aboul l3n individuals of
S. liálomacuraaa were Íound nying abovê
à pàd (approximalely 100 metsls) oi a
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wàlkngÍal and above lhe dlrch thar laid
êlongsdê rhs Íaii. ïhe hablrêt where the
drágonlliês we€ Íound, málchêd alnosl
habilalforlhis spêciês.
ThereÍore il is likely thal, allhough no
maling was seen and no eggs or laÍáe
wêrê tound. a (small) popr]lation oí s.
Ílavonac ata e\isls in this arsa. The
sightings (in 1999 and 2000) oí S. távonaculala ii two nearby a€as in OveÍts'
sêl supporr rhis idêa h addition, more
sghtings of S. flawnaculata ê\ rhtee
locátlons in the Weeíbb€n were done
èxÊclly the known

Ë

fi
lr
x

duing 2001.
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Naschrift van dc rcdactie
Bovenslaande mededeling Íicht zich mel
name op de eerste vondsl in 1999 van
de Gevlekte glanslib€l in de WeeÍribben.

Op 26 juni 2001 heefl Eveí Ruiteí hel
vooíkomen van de soorl in hel hieÍboven
bÊschrsvsn petgat Venebosch nogmaals
bevestigd (met minimaal vi€Í manneljes
en lwee vrcuwtjes). Bovendien onldêktê
hij twêe nreuwe locaties die zich bêide in
de Schut- en GraÍkampen bevinden. HieÍ
zijn op 4 iuli 200 1 achl mannetjes en Mee
copula s waaÍgenomen. Op 30 juli zijn
nogmáels vijÍ mannetjes waargenomen.

In all€ gevallen is sprake van moddeÍige
bodems, een biotoop waaÍin de larven
van de Gevlekte glanslibel zich goed thuis

voeien. Gegêvêns van Tom Jager, Peter
de Boer en Jos Hoojmeijer wijzen uil

dal de soorl in Friesand inmddels

is

vastgesleld op twee localies binnen de
Lindevallei. Dêzê bevinden zich op circa
twee kilometer aístand van slkaar. Er zijn

uilsluitond manneljes waargênomen: in

2000 één mannelje op I juni en in 2001
tien mannetjes op 26 juni, vijf mannetjes
op 5 julien twee mannetjes op 13 juli.
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