
OveÍ een populatie van

de Groene glazenmaket

in de veenkoloniën en

een beschrijving van twee

schemervluchten

Naast een gÍole populalie van dê Metaal-
glanslibel (So.ralochlofá netallica) weft
in de veenkoloniên mel enig geluk en na
ênig speurweÍk nog een voor hel gebed
bijzondeÍe, libellensood ontdekt, namehjk
de Groene glazenmáker (4eshna vnidis).
Een populatie van deze sooÍl we|d aan-
geiÍoffff ien westen van W ldervank, aan
de rand vaf hei vêenkoloniale gebied, te
weten bij het KálkwijksleÍdiep. In dêze
mededeling woÍden enkele bijzondeF
heden omtíênt dêze h sloÍische vondst
gegeven

Hoe een dodc libel dc wcg wees

fi4eestal gaat de libellenlieÍhebber erop
uit orn in hel veld I be len waaÍ le nemen,
maar een enkele keeÍ gêbeurl hel dal eên
ljbel de waarnemer opzoekt. Zo had ik in
de loop van de jarcn zomers in onze tuin
in Wildervank wel eens een kleineÍe gla
zenmaker zien rondvliegen maaf het was
me nog niet gelukt om eí één te vangen
Hêt geluk h elp mij een handje toen ik op
êen mooie zoÍneÍdag in jul 1968 in onze
voofluin onder het raam een dood manne-
tje ván deze keineÍe glazenrnakeÍ vond.
WaaÍschijnljk had deze zich têgen hel
raaÍn van ons huis dood gevlogen. Tol mÍn
gÍoie verrassing bleek hêl een Groene
glazenmaker le zijn zo werd Ínl dlidelijk
dai de eêrdere waarnemingen van deze
klêineíê gazenmakers ook GÍoene gla-
zenmakers geweesl moesten zln Lang
zaíneÍhand bêgon ik mi tê ÍealiseÍen dai
eÍ waarschijnlijk eÍsens in de omsevins
een kolonre GÍoene glazênnrakers en dus
ook een veld Kfabbenscheêf (Siraiiotes
arodes) moest zÍn. Aleen een krabben
scheerveld zou ie niel vetuachlen in de
vêenkolonièn. En as er dan al ergens in

de omgeving van Wildervank een k€b-
benscheerveld zou zijn, waaf dan?
Na ve oop van lijd hefinnerdê ik mij dal
ik in de afgelopen jaren s zomêÍs boven
hêl Oosleídiep in Wildervank rcgelma-
tis Zwarte sleÍns (Chlidonias nigel .r'er
jongen had zien foeÍageren, En nog een
paaÍ dagen laieÍ vieen de puzzestukjes
op zijn plaats. Enige ja.en geleden ging
ik wêl eens 's rnorgens blj zonsopkomst
vissen in hel Kieldiep. OndeÍweg naar hel
Kield ep had ik daar ln de orngeving van
de Kiêlsteíachlerweg bij eên dep ingê
graven kanaal, hel Kalkwijksterdiep, ook
wel eens ZwaÍie stems zien vliegen. Zo
werd, het één combinerend mel het andeÍ,
het krabbenscheeíveld, beleÍ gezegd drie
krabbênschêeruelden gevonden, name-
lijk in een drletal wijken (zijkanaal in de
veenkooniên) van hel Kalkwllksterdiep.
VeÍborgen door struiken angs de weg
waren dêze wÍken vanaÍ de Kielsterach-
teMeg nauwelijks le zien. Vandaar dat ik
ze nooit eeÍdeÍ had gevonden. [,4aar op 5
augustus 1968 vond ik daar de krabben-
scheeÍvelden en een populalie Groene

Bjde wjken, die volledig dlchl gegrceid
waren met KEbbenscheef, zag ik enige
Íondvliegênde mannêljes en ongeveeÍ
50 elaízettende vrouMjes van de Groene
glazenmaker. De víouwtjes zag k overi
gens pas nadat deze hun aanwezigheid
veÍaden hadden door het geÍlsel van
hun vlêugels tegen de krabbenscheerbla-
dercn Verderwarên verspreid op dê kÍab-
benscheeÍplanten ovêÍal laívenhuidjes
van u lgeslopen glazenmakeE te zien.
De GÍoene g azenmakeÍ s een brjzondere
libellensoort. N et a leen komi de Groene
glazenmaker u tsluiiend voor bij Krabben
scheer, maaÍ ScHTEMENZ (1953) veÍmêldt
van dêzê soort dal de vrcuwtles vooral na
zonsondergang zouden vliegen. Dê libel-
lentabel van BEUKEMA (1964) veÍÍneldt dit

Schernervluchten

Om u t te vinden wat eÍ van dê vêrmêl
d ng van de schermvluchlen in SCHTEMENZ

(19s3) klopt bên ik op 21 auguslus
1968 ruim vooÍ zonsondergang naar het
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Kalkwijksterdiep gesaan om met esen
ogen le zien wat êr aan llbellên zou
vlegen Tot ongevêer vijí minuien na
zonsondergang waren ef geen ibêllen le
zeni rnaar loen, ifeens, verschenen ze
!l het neis, vriwel alemaal tegeik De
lucht boven de kfabbenscheeÍve den was
brnnen een paáÍ rninlten vol Ínet lbe lenl
Rege matig was het gelu d van ritsetênde
vlêugels, van in de schemering botsende
berlen lê hoÍen Gerichi een i be vangen

was in de schemefng oimoge jk en zo
was het een kwestê van op goed getlk
met hei nel zwaa en en kÍken wat er tn
kwam En dat ukte prima wani eenmaal
zaien eÍ zelís diê lbellen legetilk in
hel nel: tweê Groene glazenmakers ên
een Bruine slazenmaket (A llrandis)
oveíisens beiÍor het zowei manneljes
als vrcuwtles Groene glazenmakers Na
ongevêêr vijft en mrnuten vefdwenen de
libelen weeí even plolseing als ze veÈ
schenen wafen. Voldaan ef tek gestoken
.looí a erei muggen glng ik huiswaá.ls,
ondeMeg nêdenkend over de vraag hoê
veel libellen hêt er we niet waÍen In elk
geval velê tentallen Ínisschen wel een
paar honderd? n hel schemeÍdonker was
het erg moeilijk om een goede schaltifg
van dê aantarren ie maken I mjjn heÍin
neíng was het er ongeveer éen pef vak
van lwee bit twêe meler Voof drie wiiken
s de geschatte engtevogens delopogra
fische kaan samen ongeveef 500 meter
De breedtê van de wijkê. is ongeveer zes
ÍÍeteÍ zodal de geschatte oppervlakte van
de drie wliken samen ongevêeÍ 3 000 m,
is Flet aantal in de schemenng vlregende
g azenmakers zou dan onqeveer 750
exemplaren geweest zitn
Op 7 jLrli 1970 heb k hel KalkwilksteÍdiep
nog éên keeÍ s avonds bezocht Het was
een warme zomeravond omsÍeeks 21:00
lur was het nog ongeveeÍ 20'C Verdef
was het iets hellg De avond wafen veel
larven van glazenmakefs aclieí op de
krabbeischeefplanten. kenne lk op zoek
naaf een goede plek om ult te suipen
Omst.eeks 10 mnlten na zonsonder
gang veÍschenen de eeÍsle libellen en ze
vlogen dooÍ tol omstÍeeks 25 m nuten na
zonsonderuang Overdag waren e. maaÍ
wêinig Groene glazennrákers le zien: een
paar patÍouillerende mannetjes en enigê

eaizêttende vrou\4ies. De íneêste exem-
paÍen rusten waalschjn jk ergens in dê
omgeving.
Helaas ziji er enige jaren na dezê waar-
nemingen onderhoudswerkzaamhedef
uilgevoeÍd aan hei KalkwjksteÍdlep
Door deze werkzáamheden zijf de kíab
benscheeruelden volledig verdwenen en
daarmee ook de Groene glazenmakerc en

C)verige waarncrningen

In 1970 werd de GÍoene glazenmakêr
door Ínt aangêlÍofÍen bÍ de Kappersbult',
een moercsgebied gelêgen aan de Dfent
seAa op de grens van de prov nces Gro
ningen en Dreflhe. Juisl ten oosten van
de spooniln Assên Gron ngen, werden bil
een spooÍpoel (km-hok 238 571) op 10
septembef twêe e aízetlende vrouwties
g€ziên Rondv iegende mannetjes weÍ-
oen eÍ nrêr waaÍgenomen, maaÍ op de
ferugweg naar de Kappersbut vlogen er
c rca lien Groene g azenmakêÍs op !it hel
hoge gras langs de spoordlk de d fecl
daama enrge meteÍs verderop weeÍ n
het rroge gras nêerstreken Kenneljk
vliegen Groene g ázenmakeÍs vooralin dê
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avondschemering en rusten ze overdag
n de omgeving. Dit vlieggedÍag wekl de
ndruk dat er geen vsrband bestaat tus-
sen dê sanlallen Groene glazenmakers
di€ overdag worden waaÍgenomen en de
weÍkelajke grootte van d€ populalie. ln het
veíslag van de invenlarisatie van de Kap
peÍsbult uil 1973 zijn ds schemeruluchten
van de Groene glazenmaker, zoals dooí
mij waargenomen bij hei Kalkwijkslêrdiep
beschfevên (DUÍMER el a/., 1973).

NedeÍlandse literatuurgegevens

GETJSKES (1931) vermeldt in zijn artikel
oveÍ de Groene glazenmakeí dat hem uit
de liteíátuu. bekend is dal de GÍoene gla-
zenmakeÍ ook na zonsondergang vliegt.
ZelÍ heefr hi slechts lweemaal eên Íond-
vlegend mannêtje na zonsondercang zren
vlegên VeÍder zijn rnij uit de NedeÍlandse
litêrctuur geen beschíijvingen van sche
mervluchtên van de Groene glazenmakeÍ
bekênd. GEENE (2002) vermeldt dat seen
Íêcente schemervluchten uil NedeÍland
gemeld ztn. Als dil juist is, dan zou dal
belekenen dat er in Nederland lotnogloe
maar éen publicalie is verschen€n waaÍin
deze schemeruuchten van de GÍoene
glaz€nmakeÍ zijn beschÍeven namelljk
het Kappersbult vêrslag uit 1973 (DurNrER

el a/. 1973).
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Summary
OutriÉi, S.G,, 2003. About. population
oí Á.st a vtridis in lhs vsen&olonièn
and a de*ripiion of rwo trillglrt Íight
Aracnytron 7(2): 57'59.

By accident and with sone luck on thê fifth
oí Aoqust 1968 a populalion oí Áesl,.a
virldis was discovered n an aÉà called
thê veenkolonièn neaí WideNank in lhe
province of Gíon nqen n ihe norlheasiern
parr ot Íhe Nethenands onalgusi 21,
1968 a rwlliqht night of a laÍge numbêrs
oÍ imagoes was obseryed. Bolh males
and rehales appeared suddenly aboul
five minulès aÍler sunsel in á Íánly brge
numbêÍ (êstihaled at several hundreds).
fillng up lhe sky above tho sde-cênàs
withn a lew minltês After abolt iiileên
minules al dÍagonÍies dsappoaÍed as
sLrddên y as thêy had appearêd,A sêcond
twilight flghr was obsêtued on July 7.
1 970 This obseryalLon wás êad êr publis-
hed in OUTMER et a/. (1973). However unlil
now lhesê obsêrualions oÍ twlighl Íighls
of Á€shrá Íid6 are lhe only one so íar
described pÍopeÍly in Dutch lileÍalu.e. Íwi'
light íights oÍdragoníies in generál and oÍ
Áeshna v,ritts in pancubr aÍe most like y

I(C).rvords
Odonats Aêshnidae, Áeshr€ vtud,S. lwl-
lighl Íighl. the Nêtheíands.
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