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Een zeer vroeg Lantaarntje 

 

Meestal is de eerste waargenomen juffer een vuurjuffer 
Pyrrhosoma nymphula. Vroeg was dit jaar de eerste 
waarneming van een lantaarntje Ischnura elegans op 16 
maart in Capelle aan de IJssel (van der Zee). Een record.  
 

Bron: Landkaartje, Vlinderstichting 

Predatie: huismus PASSDOME pakt     
glassnijder BRACPRAT 

 

In de middag van 
woensdag 27 april 
2005, terwijl ik in de 
stralende zon mijn 
tuin in Schiedam-

Noord, ZH (AC: X 
084.6 - Y 439.8) na 
de ophoging opnieuw 
aan het bestraten 
was plofte er een vrouwtje Huismus (Passer domesticus) 
op twee meter afstand van mij op de grond. Uit haar   
snavel viel een kakelverse uitgeslopen Glassnijder 
(Brachytron pratense). Terwijl ik mij realiseerde wat ik zag 
vloog ze er weer vandoor, helaas met de libel, zodat ik net 
niet heb kunnen vaststellen of het om een vrouwtje of een 
mannetje ging.  
 

Ben van As 

 

Predatie: huismus PASSDOME pakt     
vuurjuffer PYRRNYMP 

 

Op donderdag 21 april zagen wij de eerste pas uitgek-
omen Vuurjuffers PYRRNYMP bij de vijver vliegen. Sedert 
die dag hebben we zeker 10 exemplaren van de Vuurjuffer 
gezien, steeds op zonnige, windstille plekjes langs het 
water (132-519). We houden ons hart vast, want er zijn 
weer Huismussen in de buurt. Vorig jaar hebben ze tien-
tallen verse libellen van de stengels afgeplukt en aan hun 
jongen gevoerd..  
 

Jan en Ina Marbus  

Germany's earliest Dragonfly? LEUCRUBI  
 

Just across the dutch border in Germany the 1st LEU-
CRUBI emerged April 4th in the Nature       Reserve 
Heidemoore/Nettetal (SE of Venlo).  
Found + identified by Stefani Pleines. 
  
Barbara Thomas 

D-41334 Nettetal 
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Leucorhinnia rubicunda 

Beekrombout na meer dan 100 jaar weer in 
Utrecht 

Op 13 mei jl. is op de Remmerdense heide bij Elst (U) een 
man Beekrombout (GOMPVULG) gefotografeerd door 
Herman van den Bijtel. Vermoedelijk is hij afkomstig van 
de Nederrijn op ong. 1,5 kilometer afstand. Naar mijn 
weten is dit sinds 1889 de eerste waarneming in Utrecht 
ofwel na meer dan 115 jaar. 
 

Kees Goudsmits 

Gomphus vulgatissimus 
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Voor het vangen van insecten, hoofdzakelijk tijdens het 
broedseizoen, heeft de mus allerlei gedragingen ontwik-
keld. Zo vliegt de mus laag over de vegetatie en valt neer 
als hij een insect ontdekt heeft of scharrelt in de 
strooisellaag op zoek naar kruipende dieren. Het vangen 
van vliegende insecten gaat moeizaam, dit i.t.t. gespecial-
iseerde insectenvangers, en de mus beperkt zich daarom 
vaak tot traag vliegende insecten. 
 

Uit:  Een doodgewone vogel, doctoraalscriptie van 
Paul Mentink  

Bron: http://www.paulmentink.nl/huismus/scriptie-

huismus.html#_Toc501814097 


