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Sierlijke witsnuitlibel na ruim
eeuw opnieuw gespot in Limburg
Libellenvereniging en Natuurpunt
vragen natuurliefhebbers uit te
kijken naar zeldzame libel
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LOMMEL / ZONHOVEN- Na ruim een eeuw afwezigheid is de sierlijke
witsnuitlibel opnieuw opgedoken in Limburg. Vorige week werd de
zeldzame libel gespot op de grens van Lommel en Mol. Om uit te zoeken
waar in Limburg de libel nog allemaal rondvliegt, doen Natuurpunt en de
Libellenvereniging Vlaanderen (LVV) beroep op alle natuurliefhebbers. “Ik
ben ervan overtuigd dat de sierlijke witsnuitlibel ook in Midden-Limburg
voorkomt. We moeten ze alleen nog vinden”, zegt Geert De Knijf van de LVV.
Mireille MAES

Hoe te spotten?
➜Wit vlekje op de vleugel
➜Witte achterlijfaanhangsels
➜Witte snuit
➜Grijsblauwe achterlijfbasis

natuurliefhebbers in om de zoek- of fonteinkruiden”, tipt De Knijf
tocht naar de sierlijke witsnuitlibel nog.
op te drijven. “Het witte vlekje op “Het zou helemaal fantastisch
de vleugel, de witte achterlijfaan- zijn als de personen die een sierhangsels, de witte snuit en de grijs- lijke witsnuitlibel menen te zien,
blauwe achterlijfbasis: het is een er een foto van kunnen nemen.
combinatie van kenmerken waar Het moeten geen hoogstaande
je niet langs kan kijken”, weet De kwaliteitsfoto’s zijn. Deze zeldKnijf. Om de kans om zo’n sierlijke zame soort halen wij er zo uit.
witsnuitlibel te zien aanzienlijk te Het belangrijkste is dat we weten
Geert DE KNIJF
verhogen, kunnen spotters best waar deze soort leeft. Pas dan
postvatten aan een visvijver in kunnen er beschermende maatreMidden-Limburg, of aan de oe- gelen worden genomen zodat de
vers van een van de talrijke andere populatie zich kan versterken.”
helemaal weg was. Niet alleen in vijvers in Limburg. “De mannetjes
Vlaanderen maar in een groot deel laten zich opmerken in de buurt ➜ Waarneming van de sierlijke witsnuitlibel kunnen gemeld worden op www.
van West-Europa, ongeveer van van en op de drijvende bladeren
waarnemingen.be.
Parijs tot Kopenhagen en Berlijn, van de witte waterlelie, gele plomp
was de sierlijke witsnuitlibel plots
verdwenen”, legt libellenkenner De
Knijf uit.
Omdat deze soort sinds een decennium opnieuw aan een opmars in
Europa bezig is, kwam de waarneGevlekte witsnuitlibel - Zustersoort van de sierlijke witsnuitlibel, die
ming van de sierlijke witsnuit niet
tussen 1990 en 2000 was verdwenen. Deze
geheel onverwacht. Al hadden
libel zit nu in de meeste grote Limburgse
veel kenners als eerste ‘vindplek’
natuurgebieden.
meer op Midden-Limburg gegokt.
Bosbeekjuffer - Soort die nooit
“Als ik daar aan een vijver met een
helemaal is weggeweest maar de
verrekijker zit te turen, vraag ik
aantallen zijn de laatste jaren specme altijd af: ‘Wanneer vliegt ze nu
taculair gestegen
voorbij?’. Niet dus, tot nu toe.”
Weidebeekjuffer - Soort die nu
bijna overal voorkomt, en terug de
De Weidebeekjuffer.
Libellenspotters
Demer, de Herk, de Mombeek en de
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Omdat de libellenspotters niet
Jeker heeft weten te bevolken. Tot een
overal kunnen zijn en onze propaar jaar geleden was de Weidebeekjuffer
vincie heel veel vijvers en beken
volledig weg uit Zuid-Limburg, maar nu is de soort er helemaal terug.
telt, roepen ze nu de hulp van alle

Niet alleen in Vlaanderen
maar in een groot deel van
West-Europa, ongeveer
van Parijs tot Kopenhagen
en Berlijn, was de sierlijke
witsnuitlibel plots
verdwenen

➜Andere successoorten
➜
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De eerste ‘nieuwe’ waarneming van
de sierlijke witsnuitlibel gebeurde
twee jaar geleden in Lommel. Een
natuurliefhebber kon toen een wijfje fotograferen. Een jaar later werd
in Mol een mannetje gesignaleerd.
En nu vorige week opnieuw een
mannetje werd gespot, durven kenners te spreken van de aanwezigheid van een kleine populatie van

deze Europese beschermde soort.
“Na ruim 100 jaar afwezigheid lijkt
de sierlijke witsnuitlibel terug te
zijn op de grens van Antwerpen
en Limburg”, zegt Geert De Knijf
van LVV. “De laatste waarneming
voor 2013 dateert van 1902. Tot
dan vloog de libel op een paar
plaatsen in Limburg rond, zeker in
vijvergebieden. Tot de soort ineens
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