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Orthetrum coerulescens weer aan de voet van St. Jansberg (L.)

De Plasmolen is een vaak genoemde plaats in de atlas van Geijskes & Van

Tol. Vergane glorie want het gebied aan de voet van de St. Jansberg

(uitloper stuwwal van Nijmegen) is geheel op de schop gegaan. In het

stuk dat de Diepen heet heeft Natuurmonumenten recent een aantal

ondiepe plassen uit laten graven. De voet van de St. Jansberg is

daardoor weer een stuk drassiger geworden, het kwelwater wordt niet

gelijk afgevoerd.
Ik was wel benieuwd wat hier allemaal aan libellen zou rondvliegen en

zo ging ik op 30 mei eens uitgebreid (met vergunning) rondkijken. Na

enige tijd vloog er een middelgrote licht bruine libel mijn blikveld

binnen. Hij vloog boven een geheel begroeide plek waar kwelwater

opwelt. Ik ving hem en wist niet gelijk wat ik in mijn handen had. Een
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Een zeer interessante waarneming, de noordelijkste van de jaren

negentig en ook een vroege waarneming (8 juni wordt in de literatuur

vermeld).

Uit de jaren 1903 en 1938 zijn van deze plek ook al waarnemingen bekend

van Orthetrum coerulescens (beide één exemplaar)
.

De soort is dus weer

terug gekeerd, of is nooit weggeweest en is er alleen in de

tussenliggende jaren niet goed gekeken. Een terugkeer lijkt me

waarschijnlijker en de inrichtingswerken zullen hierbij een belangrijke
rol hebben gespeeld. Uit 1989 is er een waarneming bekend van deze

soort bij de Broekse Wielen, dit ligt op een dikke tien kilometer

afstand van de St.Jansberg. Misschien een verband?

Michiel van der Weide

net uitgevlogen mannetje dat was duidelijk, maar welke soort. De tabel

doorgelopen, fotoboek erbij en ja het zou toch wel eens Orthetrum

coerulescens kunnen zijn. Later ving ik nog twee vrouwtjes en toen was

ik toch al vrij zeker. Thuis gekomen kon ik mezelf pas echt overtuigen.


