Predatie van Venglazen-

ntaker (Aeshna juncea) op
Paardenbijter (Aeshrla tniJtt.t)
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Wat ziin deze libeller áan het
docn?

Inleiding
Op 19 septembêr 2004 maakle Elsena
van Vliel (li Fryske Gea) in hel Fochteoèrveen een boeendê Íoto. De foto laat
lweê g azenmakeÍs ziên d e op de grond
Liggen er min of meer mel elkaaÍ verslÍenseld zijn (ísuuÍ 1). De ondêrste lbe s

een wouwlje Vens azenmaker (Áeshna
/urcea) die een vrouwlje Paardenbijter

(Á. m,xia) vast heeÍt gepakl. In de jaÍen
dat ik zeÍ onderzoek doe aan libellen in
Friêsland lreb ik lets dercê ijks niet eêrder
gezen, nocn van anoere mensen veÍge-

Het lijktersterk op dat de Venglazenmakef
de Paardenbijtef aan hetopêlen is. Elslena
vêrlelde me dat zij een duidêljk hoorbaar

geknaag wêarnam op hêt moÍnenl dat zt
dê foto nam. Ook is te zen dat de open
staande kaken van de Venglazênmakêr ln
hel boÍsistLrk van de proo grijpen. Opmer'
ke ik s verder dat de Vens azenmakeí op
haáí rug ligt mel de vleuges gespÍecl op
de grond Glazenmakers zilten niel gÍaag
(laai staan liggen) op de srond. Prooien
wolden dooígaans in de ucht opgegeten,
dan we veÍicaal hangend aan een tak,
een stevige stengel of op de stam van

Iijkbare observaties vernomen.
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Opmerkeliike prooikeuze

Vênglazenmaker dit Íisico met gevaar voor

beschadiging vên eigen lití en leden. In

víí

uniek onder de anseclen
vanwege hel íeit dal ze uilsluitend gebruik
maken van hun gezichtsvermogen voor
hel opspoíên en vangen van de pÍooi.
Libellen zrjn

Reuk- en tastzin worden dooÍ libellen
vooí zoveí bekend niêt gebruikt Het zÍn
vooÍal de (plotselinge) bewegingen die
gosd door de ogen v3n libellen worden
waargenomen. l,4eestal wordt een prooi
in de v ucht gevangen. De vorm en bouw
van de volwassen libel zijn aangepasl
vooí áclieve jachl in de v ucht. Ull expeÍÍnenlen is gebLeken dat dode prooien, ook
door de larven niel woÍden geaccepteeÍd.
HieÍuit volgl dal hei vrouwlje Paardenbjter
waarschijn ijk ln de (v)lucht is aangevallen

en dat beide dieÍên (pÍedatoÍ en pÍoor)
v€rvolgens samen naar beneden zjn
geluamêld en op hei zandpad zijn beland.
Op de íoto is niel te zien oÍ het om een
zwak exemplaar gaat; hel belÍeít een
uitgeklêuíd en onb€schadagd. niet aÍgevlo-

Wat is de verklaring voor dit

hoeverre libellen dergelijkê risico s kunnen
incálculeren is de vraag.

Libêllen zijn geneÍalistische en oppoÊ
tunistische jagers. Píooikêuzê varieert
aíhankêlijk van de beschikbaarheid van
de prooi. L4eestal bestaan de pÍooien uil
insecten die op dat moment het meest
voorhanden en het gemakkelijkst le van'
gen zijn In de meeste gevalen jagên
zowel Veng azenmakeí als Paárdenbjter
op vs€l klsinere prooen (muggen, vliegen). À,4indeÍ vaak woÍden groieÍe prcoien
gegrcpen ( ang pootm'rggên, keveÍs, vlin'
d€Ís) Nog z€ldzamer is pÍedaile op andere libellen, hoewelverse juÍíeÍjes nog we
eens het slachtoíêr woÍden. Zo heb lk in
2004 l€gslmatg gezien dat NooÍdse qlazenmakers (Aesrná srba.cÍbá) verse en
volwassen TengeÍe pantseÍjuffeÍs (lestes
v,re,s) verorbêÍden. Een studiê in sibêíiè

dooí

SUXHACHEVA

(1996) naar de prooi-

keuze van 35 libellensooÍten toonde aan
dat aan hel begin van het seizoen vooÍnamelijk op kleine vliegen (Diptera) werd
gejaagd. NaaÍmale de populatiegÍootle

van de libellen lo€nam werden steeds
gÍolere prooi€n gevangen. HieÍ wordt dus

gedrag?

êen opmerkelijk veóand gelegd tussen
de grootlê ván libellenpopulaiiês en de

Het is Íiskani om een zodanig grote pÍooi

grootte van de prooien.

te g jpent dooÍ hei gezamen ijke gewicht
komên predator en prooi op een haíde

de waarneming zeer algemeen op

man er ten val. BlrjkbaaÍ naÍn dit vrouwtje

!nkclc

PaaÍdenbijteÍs waÍen op het mornenl van
hel
Fochteloërveen en ook de Venglazenma-
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Predaior
jnpealoÍ

Anat

Prooi
Aèshnà g.aídis

GÍool-Bíilannié Ving prooi in de vluchl, beide
libêllen viêlen op de grcnd

s.

predaloÍ begon prooi le

Libelula quadnmaculata Gool-Bdltannaè Ving pr@i in de vluót, en ging
opgDnd zitten om le eten.
Sorctochlorc melallica Nêde.làíd Ving pÉoi in vlucht, pooi was
zeer ve6. lándde rel orci in
A.

iunius

A. panhenope
A. pan.

Anax

lunius

julius Anax panhenope

AmeÍika

iulius

Japan

pêdhenape Cracothenis/Synpettun Padugàl

lJnkltr'tnt

S( I

): 21"2ó

Man viru onvolwassên vóuw in
vllchten al haarop na landing.

Tidens sezamenlijke misralie
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kervloog rond dietíd in gÍool aantal(perc
obs. T. Jageí & E P de Boer) Beide sooÊ
t€n hebben onseveer teselÍkertijd (begin

tr

x
0
b0

lr

x
.i
-

0

seplember) hun piek in de vliegp€Íiode.
DooÍdat de populaliedichlheid van beide
soorlen hoog was, weÍd de kans op inleÍspeciÍiekê píêdalie tussên bêide soorlen
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Het in deze mededeling treschíeven vooÍbeeld betrefr e€n prcoi die víijwel evên
groot as alsde pÍedatoÍzelÍ In de liteÍatuur

ziin hiervan slechls weinig vooíbeelden te
vlndên. De foto heêft ondêr vsel libellen-

mogelijk groter.

ondezoekeÍs in Nederand geciícLrleêÍd

In het slandaaÍdwerk van CoRBET (1999)
kon ik ense iníoÍmalie vinden over dit
ondeÍweÍp. Wanneêr het gaat oÍn inleÍspeciÍiêkê pÍedate gaál hêt in de rneesle

maaÍ nlemand kon zich een v€Íg€ljkbaar
gevalheÍinneren. Het betreíi dan ook naaí
a e waarschijnlijk €en zeldzame uilzon

gevallen om grotere lbellen die een
anderê (vaak kleineÍe) sooir bêjagen. ln
de meesle gevallen woÍden pás uilgeslopen libellen opgegelen BliikbaaÍ voímen
deze dooÍ hun kwelsbaarheid een Íelalieí
gemakkelijke pÍooi vooÍ uitgekleuíde,

jagende dieren. Enkele grolere soorl€n
\Aeshna, Anax, Hagenius) pakken nog wel

eens een gíole volwassen pÍooi. coRBEr
(1999)vermeldieên aantalwaaÍn€mingen
van ibellen die op andere ibêllên pÍêdsren. In labêl 1 zin enkele voorbeeden
genoemd, aangevuld Ínet êen eigen waaÊ
n€mins uil Nedeíand.

dêÍng.
[,1ochl iemand desondanks soorlgêLijke
waarnemingen hebben gedaan in Neder
land oí hel builenland, dan hoor ik hel

gÍaag Píedalie en píooikeuze bijlibellen is
in elk geval een boeiend studieondeMeíp.
wáaÍ (onteÍechl) eÍg weinig aandacht aan

wordt besteed. lk bedank Elsiena van vliel
voof haaÍ oplettendheid en hel loesturen
À,4angeÍ voor de
scheÍpe delerminaue EveÍt Ruiter, Karin
LJilhoorn en Roberl Kelelaar voor hun nut

van deze foto, Rene
tge suggeslies.
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On Seplember 19, 2004 a Picture wás
taken oÍ lwo aeshnid lema es at Fochleoèryeeni a laee nature .eseNe with
maBhy heálh land and peal bogs The
piclure shows an example oI inlercpeciÍc
predalion or a remale Common Hawker
\Aestua jun@a) on a remale Migranl
FlawkeÍ (À a'rra) RecoÍds oÍ lhis lyp€
oÍ píedalory behaviour are very scaíce.
Examples known from the lterálurê ánd
Íom obseNaiions of lhe althor aÉ sum.

Odo.ará Aeshn dàe. Aêshha juncêa,
Áesnná mrirá, intespêc fic predaliof.

