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Zondag 10 juli werd door Peter de Boer / It    

Fryske Gea een excursie verzorgd naar de ver-

moedelijke voortplantingsplaats van de twee 

weken eerder in Nederland (her)ontdekte ooste-

lijke witsnuitlibel LEUCALBI. Tot en met zaterdag 

9 juli waren op deze plek tot zeven mannetjes en 

twee ei-afzettende vrouwtjes waargenomen.  

Op de oproep, die via LNN (e-mail libellennieuws-

brief) was verstuurd, kwamen 33 geïnteresseerden 

af, die onder een aanlokkelijk zonnetje rond 10:30 

uur naar de bewuste plek, een fors ven, wandelden. 

Van te voren was de groep ingelicht over de om-

standigheden rond de ontdekking, de noodzaak dat 

de plek vooralsnog onbekend moet blijven bij het 

grote publiek, de te verwachten soorten (de hoop 

werd uitgesproken dat de plaatselijke lijst, 39 soor-

ten groot, zou kunnen worden opgeschroefd) en de 

verwachting dat volgend jaar een dergelijke excursie 

opnieuw, maar dan midden in de vliegtijd, kan wor-

den gehouden. 

De liefhebbers werden door Peter geposteerd op 

een verhoging aan de zuidwestkant van het ven, 

welke verhoging enkele jaren geleden is gecreëerd 

toen het ven van waterplanten werd ontdaan. Vanaf 

deze verhoging was een goed overzicht over het 

ven mogelijk. Helaas stond de wind zondag op de 

kant waar de waarnemers zich bevonden, maar men 

had de zon in de rug en gelukkig was er een tweetal 

mannetjes oostelijke witsnuitlibel dat herhaaldelijk 

tot op 15m over de plas kwam langsvliegen. Met  

een drietal telescopen, maar ook met de verrekijker, 

kon in de vlucht de blauwe berijping en zelfs de witte 

achterlijfsaanhangsels worden waargenomen. Een-

maal vloog een mannetje zelfs tussen enkele waar-

nemers door, om even op een grashalm plaats te 

nemen – te kort voor een foto helaas…. 

Andere soorten aanwezig bij het ven waren venwits-

nuitlibel LEUCDUBI (10+), bruine glazenmaker 

AESHGRAN, een man bloedrode heidelibel 

SYMPSANG, koraaljuffer CERITENE (algemeen), 

gewone pantserjuffer LESTSPON (opvallend weinig) 

en watersnuffel ENALCYAT. Ook spectaculair waren 

een adder en twee zwemmende ringslangen, een 

man eikepage en veel groot dikkopjes.  

 

Spectaculair was een vrouwtje havik dat voor de 

ogen van de laatste waarnemers een pootjesbaden-

de postduif sloeg en de duif vervolgens in de plas 

verdronk. Daarna vloog nog een wespendief over. 

De oostelijke witsnuitlibellen werden waargenomen 

tussen ongeveer twaalf en twee uur (zie ook LNN 

05:29 voor resultaten). Peter zag na 14:00 uur geen 

oostelijke witsnuiten meer, tot het moment dat om 

16:45 uur een ei-afzettend vrouwtje LEUCALBI 

kwam aangevlogen dat kort in de lucht werd gepakt 

door een mannetje. Na het loslaten bewaakte de 

man al dansend de vrouw tijdens de ei-afzet. 

 

Alle aanwezigen bedankten Peter (en het Fryske 

Gea) hartelijk voor de geboden mogelijkheid om de 

soort te komen bewonderen en spraken de hoop uit 

dat de excursie volgend jaar net zo’n succes zal 

worden……….!  

 

Remco Hofland  &  Peter de Boer 

 

PS Na zondag 10 juli werd op maandag 11 juli nog 

een copula LEUCALBI, en op dinsdag 12 juli een 

man gezien, daarna geen waarnemingen meer. We 

waren dus net op tijd…..  

 

Een uitgebreid artikel over de spectaculaire herontdek-

king van de oostelijke witsnuitlibel  in de komende 

Brachytron. 

Succesvolle excursie naar de Oostelijke witsnuitlibel (LEUCALBI) 

in Friesland 
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