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Orthetrum bruneum en andere bijzonderheden rond Winterswijk

Door: Derk van der Velden

Calopteryx virgo:
Behalve tientallen exemplaren Calopteryx splendens, werden er in Bekendelle minimaal 5

exemplaren van Calopteryx virgo gezien (mannetjes en vrouwtjes), zittend in hoge

oevervegetatie aan de Slinge.

Lestes barbarus:

Op verschillende plaatsen rond Winterswijk werden kleine aantallenLestes barbarus gezien. Bij

een net gegraven ven, met weinig oevervegetatie werden ruim 30 exemplaren, waaronder 8

copula geteld.

Lestes virens:

Bij één ven werd een vrouwtje Lestes virens gevangen. Het ven lag in het bos en was

grotendeels dichtgegroeid. Bij hetzelfde ven werden ook ongeveer 10 exemplaren van Ceriagrion

tenellum gevangen.

Ceriagrion tenellum:

Ceriagrion tenellum, werd op minstens 4 verschillende plaatsen gezien. Alle waarnemingen zijn

rond vennetjes gedaan, variërend van net gegraven tot vrijwel dichtgegroeid.

Cercion lindenii:

Bij recreatieplas 't Hilgerlo werden enkele exemplaren van Cercion lindenii gevangen. De

oeverbegroeiing was vooral riet en laaghangende bomen.

Tijdens het NJN'zomerkamp in Kotten (3 tot 13 augustus 1995) is, in de omgeving van

Winterswijk, actief naar libellen gekeken. Dit artikel geeft kort een overzicht van de

interessantste waarnemingen.
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Orthetrum bruneum:

In de steengroeve bij Winterswijk werd een mannetje Orthetrum bruneum gevangen. De libel

vloog rond de kleine stroompjes en plasjes die op de bodem van de groeve zijn als gevolg van

opwellend water. Er was nauwelijks overbegroeiing en de temperatuur in de groeve is hoger dan

in de rest van de omgeving. De libel was niet extreem afgevlogen maar wel geheel uitgekleurd.

Volgend jaar zal gecontroleerd moeten worden of het een populatie betreft.

Ischnura pumilio:

In de steengroeve (zie Orthetrum bruneum) werden enkele tientallen exemplaren van Ischnura

pumilio waargenomen (mannetjes en vrouwtjes) Ook waren er jonge exemplaren aanwezig. De

groeve is van de weinige plaatsen in Nederland waar I. pumilio een vaste populatie heeft.
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