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Summary: Report of the European Odonata camp in Romania. The dragonfly fauna of Romania is one of the least known in Europe. To better understand its fauna, a European fieldwork meeting was organised in July 2007 with almost 30 odonatologist from 9 different European countries. In
total 42 species were observed and an area of approximately 120 by 150 km was investigated. Along the
streams in the mountains we found Cordulegaster heros and C. bidentata widely distributed. The
fieldwork shows that it is likely that C. boltonii is absent in this region and is replaced by C. heros.
Research on mountain lakes and peatbogs (1500-2000m asl) resulted in the discovery of Somatochlora arctica and several populations of S. alpestris. Both species were hitherto unknown or very
doubtfully cited for Romania. Other remarkable faunistical findings were one of the first records of
Erythromma lindenii and the first evidenced record of Lestes viridis for
Romania.

Vruchtbare
internationale
inventarisatie
in Roemenië

De libellenfauna van Roemenië behoort tot de minst goed onderzochte van Europa. Een checklist is nog niet gepubliceerd en
de verspreiding van de meeste soorten is heel slecht gekend.
Van enkele soorten weten we niet eens of ze in Roemenië aanwezig zijn of niet, laat staan waar ze juist in het land te vinden
zijn (zie ondermeer de veldgids van Dijkstra 2006). Reden te
meer om in het kader van het Europees atlasproject een deel
van Roemenië intensief te onderzoeken op libellen.
In juli 2007 (15-20 juli) waren bijna 30 libellenliefhebbers uit 9
verschillende Europese landen, waaronder 3 Vlamingen, naar
Roemenië afgereisd om daar libellen te inventariseren. Als
uitvalsbasis werd er gekozen voor een hotel in het stadje Baile Hercula- Langs deze brede gracht met tal van drijvenne, een gekend kuuroord in het zuidwesten van het land, en gelegen
de en ondergedoken waterplanten werden
tussen de Donau en de zuidelijke Karpaten. Beiden lagen op zo’n uurtje
slechts
enkele soorten waargenomen, waarautorijden van Baile Herculane. Tijdens de week dat we er waren was
onder de Kanaaljuffer (Erythromma lindenii),
het zeer warm en kurkdroog en heerste er een hittegolf over een groot
deel van de Balkan. Alle dagen schommelde de temperatuur net onder
Zuidelijke keizerlibel (Anax parthenope) en
of net boven de 40°C, en ook ’s avonds en ’s nachts koelde het bijna niet
Vuurlibel (Crocothemis erythraea).
af. Ook de voorbije winter en voorjaar waren in Roemenië vrij warm en
uitzonderlijk droog. Dit zorgde ervoor dat tal van beekjes en kleine rivieren volledig waren uitgedroogd en dat verschillende stilstaande wateVeldwerk langs een sterk vervuild beekje
ren droog stonden. De warmte en de moeilijkheid om geschikte libellenmidden in het dorp. Hier werd ondermeer
biotopen te vinden samen met de erbarmelijke staat van de wegen,
Calopteryx splendens), Blauwe breedslechts zelden haalden we een gemiddelde snelheid van meer dan 30 km
scheenjuffer (Platycenmis pennipes),
per uur, zorgden voor een echte beproeving van de deelnemers.
Tengere grasjuffer (Ischnura pumilio),

Alles bij elkaar werden toch heel wat waarnemingen van bijna 40 soorKleine tanglibel (Onychogomphus forcipaten verzameld en werd een gebied van 120 op 150 km bezocht. Door
tus), Zuidelijke oeverlibel (Orthetrum brunenkele van de deelnemers werd er of voordien of aansluitend op die
neum), Beekoeverlibel (Orthetrum coerulesweek nog wat verder gezocht in dezelfde regio, waardoor we tot 42 soorcens) en Vuurlibel (Crocothemis eryhraea)
ten komen.
aangetroffen.

In het middengebergte van de Karpaten kon op verschillende plaatsen
de aanwezigheid vastgesteld worden van de Balkanbronlibel
(Cordulegaster heros) en de Zuidelijke bronlibel
(Cordulegaster bidentata). Onze Gewone bronlibel
(Cordulegaster boltonii) kon ondanks gericht zoekwerk niet
worden waargenomen. Wel wordt de soort vernoemd in tal van
oudere artikels. Daar de Balkanbronlibel pas voor het eerst
beschreven werd in 1979, hebben die oudere data vermoedelijk
allen daarop betrekking. Al het collectiemateriaal werd door
onze Roemeense gastheer Cosmin Manci het laatste jaar gecontroleerd en het bleek steeds om C. heros te gaan. Het lijkt er
alvast sterk op dat de Gewone bronlibel afwezig is in Roemenië
en de plaats hiervan wordt ingenomen door de Balkanbronlibel. De meest talrijke soort langs de beekjes in de bossen van
de Karpaten was de Bosbeekjuffer (Calopteryx virgo).
Wanneer de beken uit de bossen kwamen en tussen de dorpen
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en het landbouwlandschap vloeiden, veranderde de soortensamenstelling volledig en
werden vooral volgende soorten waargenomen: Weidebeekjuffer (Calopteryx splendens), Blauwe breedscheenjuffer (Platycenmis pennipes), Kleine tanglibel
(Onychogomphus forcipatus), Zuidelijke oeverlibel (Orthetrum brunneum) en Beekoeverlibel (Orthetrum coerulescens) bleken aan tal van beekjes aanwezig te zijn. Van
de Beekoeverlibel werd er specifiek gekeken of hier niet de andere ondersoort voorkwam, nl. O. coerulescens anceps. Een aantal dieren leken alvast hierop te wijzen,
maar ook alle tussengradaties werden waargenomen, zodat van verschillende locaties
dieren werden verzameld om later met ander collectiemateriaal te kunnen vergelijken.
De meeste libellensoorten werden echter aangetroffen aan enkele oude Donau-armen.
Een aantal zijn vergelijkbaar met de Oude Scheldearmen maar dan wel een maatje
groter en langer. Aan één van de betere vonden we al vrij snel Grote roodoogjuffer
(Erythromma najas) en Smaragdlibel (Cordulia aenea). Terwijl we de oever afliepen
zeiden Marcel Wasscher en ik tegen elkaar dat we aan zo’n plas, laagveentype, in Nederland of Vlaanderen normaal ook de Variabele waterjuffer (Coenagrion pulchellum)
moest aanwezig zijn. En even later vonden we ondanks vrij laat op het seizoen nog
verschillende dieren. Om de laagveengemeenschap volledig te maken vonden we nadien nog larvenhuidjes van de Vroege glazenmaker (Aeshna isoceles) en de Bruine
korenbout (Libellula fulva) die hier vroeger op het jaar rondvlogen. Ook Bruine winterjuffer (Sympecma fusca) en de Oostelijke houtpantserjuffer (Lestes parvidens)
konden we aan het lijstje toevoegen. Vrij talrijk aan de meeste Donauarmen waren de
Vuurlibel (Crocothemis erythraea) en de Zuidelijke keizerlibel (Anax parthenope).
Aan een andere stilstaande plasje vonden we enkele exemplaren van de Kanaaljuffer
(Erythromma lindenii), wat meteen de derde of vierde waarneming van het land betrof. Interessant waren ook de vondst van onze Houtpantserjuffer (Lestes viridis). Dit
was meteen de eerste zekere vondst voor Roemenië. Er zijn wel verschillende oudere
waarnemingen van bekend, maar controle van het materiaal in de collecties wees uit
dat het allemaal de Oostelijke soort (Lestes parvidens) betrof. Dit is hoofdzakelijk te
wijten aan het onvoldoende bekend zijn van de kenmerken hiervan en aan het feit dat
ze lang als ondersoort van Lestes viridis werd aanzien, en niet altijd zo werd vermeld
in de literatuur.
Het veldwerk in de hogere delen van de Karpaten (+/- 1500-2000 m) vond vooral
plaats voor en na het libellenkamp. De uitschieters hier waren ongetwijfeld de vondst
van verschillende populaties van de Taigaglanslibel (Somatochlora alpestris) en op
minstens 1 locatie ook een populatie van de Hoogveenglanslibel (Somatochlora arctica). Beide soorten waren niet echt bekend voor Roemenië. Wel worden ze allebei in
een oud artikel (in het Roemeens) vermeld maar zonder opsomming van de vindplaats
en zonder dat er materiaal verzameld werd. Onze vondsten waren meteen het bewijs
dat beiden ook inheems zijn voor Roemenië en ook vrij zuidelijk in de Balkan kunnen
voorkomen. Op al deze locaties kon ook de Venglazenmaker (Aeshna juncea) worden
vastgesteld.

Groepsfoto van de
deelnemers aan het
libellenkamp in
Roemenië

Tijdens die week toonde Cosmin
ons de eerste gemaakte verspreidingskaartjes van libellen in Roemenië. Samen met onze waarnemingen zullen die komende winter in de database worden ingevoerd en zal een nieuwe set van
kaartjes gemaakt worden die nadien zullen gepubliceerd worden
op het internet. Alle waarnemingen uit Roemenië zijn welkom en
kunnen steeds aan mij doorgegeven worden. Het was een heerlijke warme week, met tal van leuke
waarnemingen en met hartelijke
contacten tussen de deelnemers
uit al die landen. Tevens werden
reeds de eerste plannen gesmeed
voor een soortgelijke meeting in
2008 of 2009 ergens anders in
Europa (Ukraïne, Italië,…) of in
een ander deel van Roemenië.
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