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pantserjuffers Lestes viridis was uitgevoerd door 

dagelijks per kano een 50 m lang stuk oever te 

controleren binnen het uitsluipseizoen van deze 

soort. Hier bleek de belangrijkste sterfte (2,1 %) te 

worden veroorzaakt door wespen (Vespula germa-

nica en V. rufa) die soms met een twintigtal tegelijk 

daar aanwezig waren. Verder bleken larven van 

deze soort regelmatig tijdens regenbuien te zitten 

wachten op een opklaring om te kunnen gaan uit-

sluipen. Ook bleken ze bij regenachtig weer hoger 

uit sluipen dan bij droog weer, om te voorkomen 

dat ze via opspattende regendruppels zouden om-

komen. 

In de omgeving van Kaiserlautern werd onderzoek 

aan de Vroege glazenmaker Aeshna isosceles uit 

1985 en 1986 vergeleken met de situatie in 2003. 

Opvallende verschillen waren een twee weken eer-

der vliegen van de soort, ondanks het feit dat zowel 

1986 als 2003 hete zomers waren. Verder waren er 

in 2003 meer dieren aanwezig en deze werden 

aanzienlijk minder teruggevangen. Dit duidde op 

een zwerflustiger bestaan.  

Tot slot blijkt de dichtstbijzijnde populatie van de 

Sierlijke witsnuitlibel Leucorrhinia caudalis op 140 

km van de Nederlandse grens te liggen in het Duit-

se Saarland (op de hoogte van Luxemburg) en kan 

je het beste in de middag zoeken naar de Bronsli-

bel Oxygastra curtisii omdat ze ´s ochtends aan het 

water niet actief zijn.  

 

Foto: De deelnemers aan de 23. Jahrestagung der Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen (GdO) 19-21 

maart 2004 in Oldenburg (D) 
Foto: Marcel Wasscher 

De opmars van de beekrombout (GOMPVULG) lijkt niet te stuiten. Sinds 2002 

komt deze soort voor langs de gehele Overijsselse Vecht. In 2003 en 2004 zijn 

de aantallen sterk toegenomen. De Vecht stroomt ten Noorden van Zwolle in het 

Zwarte Water, welke uiteindelijk uitmondt in het Zwarte Meer. Onlangs zag 

Jeroen Bredenbeek in Hasselt een zonnende beekrombout. 

Op 16 mei trof Leo Winter bij de brug in Hasselt een uitsluipend exemplaar aan. 

 

Evert Ruiter 

Beekrombout (GOMPVULG) nu ook langs Zwarte Water (O) 


