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onder andere Draadzegge (Carex lasiocarpa) ten zuiden van de
Sluisvijver en Juffrouwenvijver.Een mannetje Gevlekte glanslibel
(Somarochlora j/a\'omacIl!ara) patrouilleerde op en neer. Van de
Beekoeverlibel (Orlhelmm coemlescens) waren er minstens 2 mannetje
aanwezig. Voorts noteerden we Libellula quadrimacula/a, {sc/mura elegans, Coenagrion puefla en een wijfje Koraaljuffer (Ceriagrion
renellul11), een typische soort van dit milieu. Een bijzondere waarneming
was een late Speerwatel]uffer (Coenagrion has/ula/ul11) die boven de
natte heide vloog. Ondertussen ritsten meerdere Levendbarende hagedissen (Lacerla \'ivipara) weg. Enkele kleine plekjes open water zou hier
ideaal zijn voor de Hoogveenglanslibel (Soma/och/ora arctica), die we
vandaag niet waarnamen maar er wel voorkomt. Het mooie weer leverde
nog enkele vermelden waardige vogelwaarnemingen op, namelijk een
wijfje Wespendief (Pemis apivorus) en 2 zuidwaarts overvliegende
Ooievaars (Ciconia ciconia). Op de terugweg naar de auto werd er op de
beek (Zijpbeek) nog een patrouillerende mannetje Gewone bronlibel
(Cordulegasrer bO/lonii) waargenomen.
Geel1 De Knijf & Jorg Lambrecht

Verslag van de excursie naar de Vallei van de Drie
Beken te Diest op zondag 9 juni 2002
Résumé
Compte-rendu de I'cxcursion vel's la Vallée du "Drie Beken" ~I Diest du 9 juin
2002. Au tolal 17 espèccs dc libelluies ont été observées lors de eene exeursion.
Parmi celles-ei. figurenl 4 espèees sur la Lisle Rouge de la région tlamande:
/schnnra pUllli/io (En danger). Les/es drms (En danger). C~rdu/ia aenea
(Vulnérable) el Ei)ïhrolllllla najas (Vulnérable). La présence de plu ieurs dizaines
d'individus de LeS/es barbams lénéraux sur une pelite marc lourbeuse eSI égalcment à nOler. Le ile Ic plus riche élait une pelile marc lemporaire (eau de pluie
lagnanle) siluée dan une prairie. Ce!le marc élail bordée d'lIne végélalion
dominée par Ic Jone épars (JunClIS efJusus) el d' aUlres plantcs illléressan~e dom
CQ/:ex ros/raw. Veronica seu/el/aw, Pep/is pOl"/u/a.... 10US avon pu noler 13
espeees de IibeJlule à eet endroil. parmi lesqueJles /sc/ulI/ra pUl1lilio. Les/es d/Tas
el Les/es barbams, qui sonl des espèees piol1nières Iypiques de ees silualion .
En Ulle nous avons visilé quelques élangs c1'agrémenls qui ani élé réaménagés par
AMIi AL seetlon alure, qui eSI en lrain de eréer iei une réserve nalurelle. Ces
élangs réaménagés om permis de faire quelques observalions iméres anles notal11mem de Cordulia aenea ct cl' ErYlhrOlllllla najas.
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Vallei van de Drie Beken te Diest. (foto Eddy Macquoy)

Niet minder dan 17 geïnteresseerden verschenen aan de kerk van
Molenstede (Diest, Vlaams-Brabant). Ondanks de sombere voorspellingen werd het een overwegend zonnige en vrij warme dag.
Aan de eerste stopplaats gaf Jo Van Gils namens afdeling Natuur wat
meer achtergrondi nformatie over het gebied. Het Vlaams natuurreservaat
'Vallei van de Drie Beken' ligt op grondgebied van de gemeenten Diest,
Bel'ingen en Tessenderlo, De afdeling Natuur van AMINAL heeft hier
een perimeter van circa 1700 ha afgebakend, Het gebied ontleent zijn
naam aan de 3 beken die door het gebied stromen (Grote beek,
Middelbeek en Kleine beek), De Grote beek heeft hier nog een sterk
meanderende loop, is nooit rechtgetrokken en overstroomt frequent.
Helaas is het water st rk vervuild door lozingen van Tessenderlo Chemie
(al vele decennia lang), wat zeer negatief is voor libellen van stromend
water en aquatisch leven in het algemeen.
Het gebied is grotendeels zeel' nat en heeft een venige bodem.
Dottergraslanden, moerasspirearuigten, verzopen populierenbossen,
mesotrofe elzenbroeken (met veel Elzenzegge) en rietlanden zijn enkele

Gomphus 2002 ]8 (1-2)

van de meest interes ante ecotopen in de natte sfeer. Daarnaa t zijn er
vele gradiënten naar droger terrei n: struikheidevegetaties, beboste landduinen, ijzerzand teenheuvel . Van nature zijn er geen grote open wateroppervlakten. Wel zijn er vele tientallen weekendvijvertjes gegraven.
Deze worden systematisch opgekocht door AMl AL afdeling atuur en
worden geherstructureerd, onder andere om ze aantrekkelijker te maken
voor libellen. Momenteel loopt er een studie (uitgevoerd door Jorg
Lambrechts en Jan Gabriëls, AEOLUS) met als doel een uitgebreide
gegevensset over de fauna van het gebied op te bouwen en op basis daarvan een gefundeerd beheersadvies te geven.
De excursie begint met een bezoek aan het Prin enbos in Molenstede
(deelgebied Asdonk van het reservaatscomplex) waar in 200 I een grote
populatie Tengere grasjuffer (/scllllllra pllmilio) ontdekt is en waar bij
diverse bezoeken nog heel wat andere soorten zijn waargenomen.
Midden in een grasland ont tand recentelijk tengevolge van stagnerend
regenwater een pla die reeds het aspect van een ven heeft. De vegetatie
\ ordt er gedomineerd loor Pitrus (JIIl1Cl1S effuslIs), maar daclrtusen vinden \ e interessantere soorten al Snavelzegge (Care.\" rOSIraIa),
Schildereprijs (Verollica sClllellala), Wat rpostelein (Peplis ponuIa).
Op korre tijd determineerden we hier niet minder dan 13 soorten libellen. De meest bijzondere vangst was de Tangpantserjuffer (Lesles
dryas), die ondank de frequente bezoeken nog niet van het gebied
bekend was' Er werd zowel een mannetje als 3 wijfjes gevangen. Ook
de Gewone pantserjuffer (Les/es spol1sa) was present (3 wijfjes), maar
vooral opvallend waren de tientallen pas uitgeslapen Zwervende pantserjuffers (Lesles barbartls). De Tengere grasjuffer (/schllul"O pUll1ilio)
is nog steeds present, ondanks het feit dat de vegetatie al veel meer
dichtgegroeid is dan vorig jaar. Meerdere pas uitgeslapen wijtjes evenals enkele mannetjes en 5 teneral werden ge angen. 'Ne konden ze
goed \'ergelijken met de Lantaarntjes (/ Chlllll"O elegalls). waarvan er
minstens 5 ex. aanwezig waren. Overige Zygoptera waren de
Vuurjuffer (Pyrrhosol71a nymphula) o.a. tandem 111 t ei-al"zettend wijfje,
en een 30-tal Azuurwaterjuffer (Coellagrioll puefla). Onder de grotere
libellen noteerden we nog een mannetje en een ei-afzettend wijfje
Platbuik (Libellula depressa). Viervlek (Libellula (juadrilllClculaw)
meer dan 5 dieren, waarvan 2 ei-afzettende wijljes, 2 Grote keizerlibel
(Allax imperaJor) en 2 mannetjes Gewone oe erlibel (Onhe/rtllII callcellalum). Een mannetje Smaragdlibel (Cordulia aellea) liet zich mooi
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bekijken. Van de Bloedrode heidelibel (Sympell"lll17 sangllineul17) vlogen
er een tiental tenerals rond. Het ondiep (warmt snel op) en tijdelijk
karakter (valt kort ·tondig droog) maakt dat deze plas een aantal bijzondere libellen herbergt.
Op het moment dat we het hier voor bekeken hielden, kwam net de
eigenaar of pachter van het perceel aan. Die begon terstond voor onze
ogen een gracht te freezen om de plas te doen leeglopen I Na protest van
onze kant hield hij het die dag wel voor bekeken. Later in de zomer werd
het perceel volledig omgeploegd en schiet er nu van dit waardevol·le plasje niets meer over. Om te zorgen dat het perceel later niet meer onder
water zou kunnen komen werd het grondig gedraineerd door de betrokkenen.
We namen nog een kijkje in een nabijgelegen zandgroeve die wel in
beheer is bij de afdeling Natuur. Ook daar troffen we een ondiepe plas
stagnerend water aan, met veel Egelboterbloem (Ranlll1cu/uS flal17l1l/1/a).
Zes soorten waren in lage aantallen aanwezig: 3 Bruinrode heidelibellen
(S\"I17pelrUI17 slrio/allll17), een Viervlek (Libellll/a quadril17aculala),
Platbuik (Libe/lll/a depressa), Azuurwaterjuffer (Coel1agriol1 puella),
wederom een Zwervende pantserjuffer (Lesles barbarIIs) en een
Breedscheenjuffer (P/arycl1el17is penl1ipes). Een vroeg Groot dikkopje en
een Bruin zandoogje vertegenwoordigden de vlinderfauna.
Voor de picknick kwam een pas open gekapt stukje sterk vergraste
heide vlakbij de wagens goed van pas. Na de middagpauze bezochten we
een ander deelgebied van de Drie Beken, namelijk Schutshagen. Ten
noorden van de Hooilandse berg ligt een grote cluster weekendverblijven,
waarvan afdeling Natuur er enkele in eigendom heeft. Die zijn geherstructureerd: de fijnsparren zijn verwijderd en de dijk rond de vijver is
deels in de vijver geduwd met een kraan zodat de oevers geleidelijker
zijn. Aan een eerste vijver die deze winter geherstructureerd was en.waar
enkele weken geleden weinig leven was, zat nu toch een mannetje Grote
roodoogjuffer (Erylhrol171na najas) samen met enkele Vuurjuffers
(Pyrrhosoma nYl17phllla) en Ischnllra elegal1s. Vuurjuffer en
Azuurwaterjuffer (Coenagrion plIelia) vlogen boven een sloot met kwelwater aan de rand van dit perceel en planten zich vermoedelijk vooral
daarin voort. De Platbuik, een echte pioniersoort, was met minstens 20
exemplaren aanwezig, vooral boven het aanpalend grasland.
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Op een nabijgelegen vijvertje (niet in eigendom van afd. natuur, wel
intere sant omdat het zonbeschenen is) vloog al meteen een koppeltje
Wintertalingen (Anas crecca) op. Boven het water vlogen Watersnuffel
(Enal/agll1a c}alhigerull1), vele Breed cheenjuffers (Plat}cnel11is pennipes) waaronder een 5 tal i-afzettende tandems en een Smaragd libel
(Cordlllia aenea). Ook een Plasrombout (Col11phus pllLchellus) kon
bewonderd worden. In 200 I werden hier naast Cordulia aenea ook
Metaal glansl ibel (Somatochlora me/alf ica) en Grote roodoogj uffer
(Erythroll1ll1a najas) va tgesteld. Een volgende recent geherstructureerde
vijver leverde Erythroll1ma najas, Coenagrion puella, Enallagl11a c)'alhigerum, fschnllra elegans, Anax imperatol~ Orthe/rul11 canceliatul11,
Libellllia depressa en L. q/ladrimac/llata op. Tenslotte namen we nog een
kijkje aan 2 vijvers die reed enige jaren geherstructureerd zijn. Ondanks
het feit dat het weer nog vrij warm was, hoewel de zon reeds achter de
wolken verdwenen was, waren er niet veel libellen actief meer. We
noteerden enkel Platycn el17 is pennipes, Ischn/lra elegans, Coenagrion
pllella, Orthetrtll11 cancelfatllm en een juveniele Struiksprinkhaan
(Leptophyes p/lnctatissill1a).
Alles bij elkaar een mooi aantal van 17 soorten libellen werden die dag
gevangen, waaronder LeSles d/)"as nieuw voor het gebied is.
Jorg Lambrecht en Geert De Knijf

Compte-rendu de I'excul'sion SUl' I'Oul'the moyenne, de
Marcourt à Hotton, du 26 juin 2002.
Resumé
Verslag van de excursie op de Ourthe moyenne van 26 juni 2002. Voor deze
tweede kayakexeursie op de Ourthe werden een tiental ki lometer stroomopwaartS
van Hollon afgevaren. Ondanks de minder gunstige weersomstandigheden werd op
6 plaatsen Oxygastra Cltrlisii gevonden. Naast een aantal andere. oorten waren cr
ook OIl}chogOlllp/IIIS jorcipCIIIIS, COlllphllS pll/che//lls en C. m/ga/issillllls.

ombre de participant : 13 (donl 2 enfanls)
Cette excursion en canoë-kayak était la seconde du genre organisée
par Ie Groupe de Travail. Ia première ayant eu lieu en 1999. entre Bollon
et Deûlin (Goffart, 1999). Cette fois, nous avons opté pom un parcour

