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van odonatologen oor het Buitengoor nog op door waarnemingen van
Gevlekte witsnuitlibcl (Lcl/corrhinia peetora/is).
De opmerkzame botanici onder on rondden met succes hun zoektocht
naar de zeer zeldzame Stekende wolfsklauw (Lycopodium annotinuliI) af.
Verder konden o.a. Klokjesgentiaan (Gentiana pneulilonanthe),
Moeras\\'olfsklauw (Lycopodiel/a inlllldata). Hoge cyperzegge (Carex pseudocyperus). Geelgroene zegge (c. demissa), Canadese rus (J. canadensis),
Armbloemige bies (E1eocharis quinquejlora), Veel tengelige waterbies (E.
mu/tical//is). Beenbreek (Narlheeiul/l ossifraguliI), Kleine veenbes
(OxJcoccos
pa/I/S/ris).
legertje
(OIJ/ocestus
rl/fipes)
en
Heidesabelsprinkhaan (Metrioplera brachJplera) bewonderd worden.
Als nieuwe dag oorten werden Bruine glazenmaker (Aeshna grol/dis),
Blauwe glazenmaker (A. cJal/ea) en Viervlek (Libel/u/a quadrimaculata)
aan de libellenlijst toegevoegd. Op een stukje laagveen vlakbij het buitengoormoeras vloog veel Beekoeverlibel (0. coerll/escens). Aan een bos ven
vlakbij het Sluismeer vlogen dan weer massaal Koraaljuffers (Ceriagrion
lenel/llIn) rond. Het ven, dat middenin een dennenbos is gelegen, staat
bekend om zijn schitterende lapis-Iazuli kleur. volgen kenners veroorzaakt
door blauwwieren.
Al bij al met 21 libellensoorten niet slecht geboerd op deze zondag in
augustus.
Tim Adriaens

Verslag van de excursie nam" de vallei van de Zijpbeek
en de Mechelse heide op zaterdag 30 juni 2001
Résumé
Compte-rendu de J'excursion vers la vallée de Zijpbeek et Ie Mechelse heide du
sal11cdi 30 juin 2001. Au IOtal. 21 espèees de libelluies ont été observée ct parmi
elles. huit sont reprises dans la Liste Rouge de la Région f1amande. Dans Ie premier
ite. soit Ie "Ven onder de Berg" à Maasmechelen. nous a ons observé huit espèee .
notammellt Cordulia ael/ea ct Ceriagrioll tel/el/ulll. Au Mechelse Heide. huit espèces ollt été notées. parmi lesquelles Lestes dryas ct Leucorrilillia dubia sont les plus
importantes. Le vallée du Kikbeek et la lande eontiguë nous on livré 13 espèee .
les plus nOlables éLant Ischllura pl/lllilio, Cordu/egaster bo/tol/ii et Orlhe/ml/I coem/escens. Huil espèecs ont encore été répenoriées dans la vallée du Zijpbeek,
magré I'heurc tardive, eomprenant les espèees "Lisle Rouge" suivantes:
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Coel/agriol/ !lasllI/allllll. Ceriagriol/ lel/el/lIl11, Con/II/egasler bO/IOl7ii,
SOlllalOchioraj7aI'Ol/lCIclI/alCl en On!lell'lllll coel'll/escells.

iet minder dan 22 deelnemers waren present aan de kerk van
Maasmechelen voor deze tweede Gomphu excursie van 200 I in de provincie Limburg. Onder een dreigend wolkendek begaven we ons naar het
Ven onder de Berg, op de nieuwe NGI kaarten vermeld als het Mechels
Ven. Dit mooi tukje hoogveen ligt even buiten de industriezone van
Maasmechelen en een boogscheut achter het gemeentelijk zwembad. De
mooi ontwikkelde drijvende tapijten Sphagnum, Waterdrieblad
(Menyanthes triJoliata) en Wateraardbei (Comartlm palustre) lieten niet
toe om bij het open water te komen. Aan de rand van het ven in de vegetatiegordel werden enkele juffertje al Azuurwatel]uffer (Coenagrion
puella), een IS-tal Koraaljuffers (Ceriagrion tenellum) en een mannetje
VlIllI]uffer (Pyrrhosoll1a nymphn/a) waargenomen. Boven het open water
vlogen Viervlekken (Libellula quadrimacu/ata) en Grote keizerlibellen
(Anax imperator). Een wijfje Smaragdlibel (Cordulia aenea) was bezig
eitjes aan het afzetten in het veenmospakket. Een korte regenbui maakte
echter een voorspoedig einde aan het bezoek en verhinderde onze zoektocht naar typische soorten voor hoogveen vegetaties. Een wit nuitlibel
(Lel/corrhinia spec.) werd te kort waargenomen om op naam te brengen.
We gingen terug naar de auto en vervolgden onze tocht naar het
Breedven op de Mechelse heide terwijl een chuchter waterzonnetje
tevoorschijn kwam. Op de Mechelse heide konden we allen mooi
Roodborsttapuit (Saxicola lorql/ala), Boompieper (Al1/lrl/s Iril'ialis) en
minstens 4 jagende Boomvalken (Fa/co sl/bbl/teo) bewonderen. De eersten en de snelsten onder het gezelschap kregen als toemaatje nog een
Nachtzwaluw (Capril11l1lglls el/ropaells) in het vizier. Deze vloog van de
grond op en ging even op een tak zitten. waarna hij doorvloog. Het
Breedven bevatte maar weinig water waardoor het oOI"pronkelijke grote
ven herleid was tot verschillende kleinere vennetje. De oever van het
Breedven wordt gedomineerd door monotone PilruS\'e!!elaties en bullen
van Pijpenstrootje. Dergelijke vegetaties vormen een id~aal biotoop voor
pantserjuffers (Lestes) en die waren hier dan ook talrijk aanwezig. De
mee t algemene soort was de Gewone pantserjuffer (LesIes sponsa) met
een SO-tal dieren, voornamelijk pas uitgeslopen en nog niet volledig uilgekleurde dieren. De meeste aandacht ging evenwel naar de grotere en
robuuster gebouwde Tangpant erjuffers (LesIes dl'\,(/s). waarvan een 30tal dieren werden gezien, waaronder één ei-afzettende landem. Van de
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wilsnuitlibellen werd enkel de Venwitsnuitlibel (Lellcorrhina dllbia), een
vijftal mannetjes en één ei-afleggend wijfje waargenomen. Vermoedelijk
waren we hier reeds te laat op het jaar om de Noordse witsnuitlibel
(Lellcorrhinia /ïlbicllnda) nog te kunnen observeren. Andere soorten die
dag aan het Breedven waren een teneraal wijfje en een mannetje Zwarte
heidelibel (Srmpel/ïlm danae) en verder nog Anax imperCllOl; Libelilila
qlladrimaclilala, Coenagrion plIelIa en Ischnllra elegans.
Om de meegebrachte boterhammen te verorberen verplaatsen we ons
naar de Ki kbeekbron, een natu urreservaat beheerd door de afdel ing
Natuur van Aminal. Op de parking lag een Gladde slang (Coron.elia C/U5Iriaca) te zonnen die zich snel uit te voeten maken bij het naderen van
zoveel volk. Boven en langs de beek patrouilleerde tijdens het middagmaal een mannetje Gewone bronlibel (Cordlilegasier bolTonii), een tiental Weidebeekjuffers (Calopleryx splendens), 15 mannetjes, 5 wijfjes en
enkele ei-afleggende individuen van de Beekoeverlibel (Orlh.elrlll11. coerulescens), een mannetje Platbuik (Libellula depressa),
Breedscheenjuffer (Plalycnemis pennipes) en Vuurjuffer (Pyrrhosoma
nymphllla). Het beekje volgden we stroomopwaarts naar een vroegere
groeve waar grootschalige kwartszandontginning en grindwinning plaats
vond (en gedeeltelijk nu nog steeds). De oude groeve werd volledig heringericht en de oude steile wanden werden afgevlakt. Op de hellingen
heeft zich een mooie droge struikheidevegetatie ontwikkeld en daar konden Veldkrekel (Crylllls campesIris), Knopsprietje (MyrmeleOlellix
maclllma) en Gouden sprinkhaan (Chrysochraon dispar) zingend waargenomen worden. Ook werden er enkele kleine plassen aangelegd. Bij
één hiervan vonden we na enig zoeken een mannetje Tengere grasjuffer
(fschnllra pumilio). Andere soorten die hier rondvlogen waren
Coenagrion puelia, Watersnuffel (Enaliagma cyalhigerum), Anax impera 101; Libellula qlladrimaclllala, Libellllla dep ressa , de Gewone oeverlibel (Orlhelrum cancelfalum) en een wijfje Zwarte heidelibel (Sympelrllm
dW1CIe). Langs de beek komen kleine natte pioniervegetaties voor met o.a.
zonnedauw en Moeraswolfsklauw (Lycopodiella inllndala). Hier werd
door enkele achterblijvers nog een Tengere grasjuffer (/schura pllmilio)
waargenomen, evenals een aantal Bastaardzandloopkevers (Cicindela
hybrida) en een Bijenwolf.
Om de dag te eindigen brachten we nog een bezoek aan de vallei van
de Zijpbeek te Rekem (Lanaken). We verkenden de venige heide met
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onder andere Draadzegge (Carex lasiocarpa) ten zuiden an de
Sluisvijver en Juffrouwenvijver.Een mannetje Gevlekte glanslibel
(SomalOchlora jlal'ol17aculala) patrouilleerde op en neer. Van de
Beekoeverlibel (Orlhe/rul17 coerlllescens) waren er minstens 2 mannetje
aanwezig. Voorts noteerden we Libellllla quadril17aculala, Isc/mum elegans, Coenagriol/ puella en een wijfje Koraaljuffer (Ceriagrion
/enellul17), een typische soort van dit mi lieu. Een bijzondere waarneming
was een late Speerwaterjuffer (CoenagrioJL has/ulalum) die boven de
natte heide vloog. Ondertussen ritsten meerdere Levendbarende hagedi en (Lacerta vivipara) weg. Enkele kleine plekjes open water zou hier
ideaal zijn voor de Hoogveenglanslibel (Sol17alochlora arctica), die we
vandaag niet waarnamen maar er wel voorkomt. Het mooie weer leverde
nog enkele vermelden waardige vogelwaarnemingen op, namelijk een
wijfje Wespendief (Pernis apivortls) en 2 zuidwaarts overvliegende
Ooievaars (Ciconia ciconia). Op de terugweg naar de auto werd er op de
beek (Zijpbeek) nog een patroui lIerende mannetje Gewone bronlibel
(Cordulegas/er bollOnii) waargenomen.
Geert De Knijf & Jorg Lambrechts

Verslag van de excursie naar de Vallei van de Drie
Beken te Diest op zondag 9 juni 2002
Résumé
Compte.rendu de I'excursion vers la Vallée du "Drie Beken" à Diest du 9 juin
2002. Au lolal ] 7 espèces de libelluies onl élé observées 101'5 de ceue excursion.
Parmi celles-ci. figurenl 4 espèces

SUl'

la Lisle Rouge de la région f1amande:

Ischl/I/ra pl/milio (En danger). Les/es dr)'as (En dangcr). C~rdlllia ael/ea
(Vulnérable) el Er)'/hromma I/ajas (Vulnérablc). La présence de plusieurs dizaine
dïndividus de Les/es barbal1ls ténéraux sur une petile marc tourbeuse e t également à noter. Le site Ic plus richc était une petite marc lemporaire (eau de pluie
lagnante) ituée dan une prairie. Celle marc élait bordée d'une végélation
dominée par Ie Jonc épars (JI/I/CII efJl/su) Cl d'autres plantcs intéres an~e dont
Cw:ex ros/mw, Verol/ica sClllellala, Peplis pOl"/ula .... I ous a\'on pu noler 13
especes de libelluies à cet endroil. parmi lesquelles Iscll/lllm pumilio. Les/es dryas
ct Les/es bw·baI1lS. qui som des espèces pionnières typiques de ces ilualions.
Ensulle nous avons visité quelques élangs d'agrémel1ts qui om élé réamél1agés par
AMI AL SeCliOI1 Nature. qui est en train cle créer ici une réserve naturelle. Ces
étangs réamél1agés ont permis de faire quelques observaLions illléressal1tes 1101al11ment cic Cordulia ael/ea Cl d' Er)'/hromma I/ajas.

