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Winterjuffers op een zomerdag
Kees Goudsmits

Het ven is geheel omsloten door

bosbomen in in het water zelfs

liggen omgevallen bomen. Het

ven is ongeveer 1 meter diep en

het heeft een vrij venige bodem

met hier en daar zandige plekken.

De hoofdbegroeing bestaat uit:

Waterlelie, Waterbies, Lisdodde en

verder wat Pitrus en pijpestrootje.

Verrijkende invloed op het ven heb

ik waargenomen in de vorm van

een verbindingspijp met een land-

bouwsloot en het strooien van

lokvoer (mais) in het ven ten

behoeve van de jacht.

Het venbeeld wordt ook geschetst

door de waarneming van ongeveer

40 Kleine roodoogjuffers op 26 juli

1995. Andere soorten die in 1995

bij het bewuste ven gevonden zijn,

zijn: Aeshna grandis, Anax impera-

tor, Orthetrum cancellatum, Libel-

lula quadrimaculata, Sympetrum

danae, Ischnura elegans, Enallag-

ma cyathigerum, Coenagrion

puella en Lestes sponsa.

Later hoorde ik van Marcel Was-

scher dat de Bruine winterjuffer

zich langzaam aan het uitbreiden

is en dat strenge winters over het algemeen gunstig zijn. Al met al een leuk begin van

een nieuw libellenjaar.

Op 21 april 1996 besloot ik mijn libellennet weer eens te voorschijn te halen. Met de

unieke temperatuur van 26-27 graden hoopte ik de eerste voorjaarssoorten waar te

nemen. Mijn eerste waarneming op een vennetje op landgoed Bornia, ten oosten van

Zeist, betrof een larvehuidje -nagenoeg gaaf- van de Grote keizerlibel (Anax imperator). Ik

wist niet dat deze tere libellenresten ongeschonden de winter door kunnen komen (en

wat voor een winter!). Zijn er meer mensen met dit soort waarnemingen?

Ik kwam die dag langs meer vennetjes, waarbij opviel dat de waterstand lager was dan in

juli 1995. Uiteindelijk bleken bij het ven 'De Kom', ten zuiden van Waarsbergen, langs de

Al 2, libellen te zitten. Het bleken 2 mannetjes Bruine winterjuffer te zijn: weinig

opvallend, op de lichte achterlijfsaanhangselen na. Met de loep en tabel bij de hand kwam

ik tot de conclusie dat het Sympecma fusca moest zijn.
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