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Eind april was ik een week op het Griekse eiland Kefalonia, één 
van de eilanden gelegen, in de Ionische zee. Op het gebied van 
flora en fauna is hier in het vroege voorjaar veel te zien. In de 
onderstaande beperk ik mij hoofdzakelijk tot de waarnemingen die 
ik van de libellenfauna heb gedaan.

Kefaloniá is een bergachtig eiland met een bijzonder mooie 
natuur (figuur 1). De hoogste berg is de Aínos met 1628 m. In het 
Nationale Park Aínos zijn grote bossen met de Kefaloniaanse spar 
Abies cephalonica. Veel planten op Kefaloniá groeien geïsoleerd 
op de berghellingen en zijn vaak endemisch.
 
Het eiland is minder bekend dan bijvoorbeeld het noordelijker 
gelegen Korfoe. Kefalonia is minder toeristisch dan bijvoorbeeld 
Korfoe, waar ik 12 jaar eerder geweest was. In mijn voorbereiding 
had ik op internet enige potentiële libellengebieden opgezocht. Er is 
weinig over de libellenfauna van het eiland geschreven. Wolfgang 
Lopau heeft in zijn studie naar de libellenfauna van Griekenland 
(Lopau, 2010) het e.e.a. over Kefalonië geschreven. In deze 
publicatie staan voor Kefalonia 20 libellensoorten beschreven.

Op 29 april, 1 mei en 3 mei heb ik meerdere locaties op het 
eiland bezocht (figuur 1). Hieronder een korte beschrijving van de 
bezocht locaties.

Locatie 1. Wetlands van Livadi, 29-04-2013. Dit gebied is gelegen 
aan de voet van een gebergte met een hoogte van ongeveer 500 
meter hoogte en ligt aan de Golf van Agrostoli. In dit wetland 
komen waadvogels voor zoals Steltkuten en Zilverreigers. Het 
gebied bestaat uit een stelsel van gegraven sloten en natte delen 
met o.a. riet. Er is sprake van een licht brakke situatie door de 
aanwezigheid van ondermeer Zeekraal en Lamsoor. Boven de 
sloten vlogen mannetjes Zuidelijke keizerlibel (Anax parthenope) 
(figuur 4 onderaan rechts). Er vond van deze soort eiafzet in 
tandem plaats. Later werd nog een solitair vrouwtje eiafzettend 
waargenomen. Verder waren Lantaarntje (Ischnura elegans), 
Gewone oeverlibel (Orthetrum cancellatum) en Beekoeverlibel 
(Orthetrum coerulescens) aanwezig. In het gebied zaten ook 
verschillende Europese moerasschildpadden aan de waterkant 
van de sloten te zonnen. Een andere schildpaddensoort is de veel 
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Figuur 1. Kaart van Kefalonia, Griekenland met de bezochte locaties.

Figuur 2. Wetland van Livadi in het westen van het eiland.

Figuur 4. Territoriaal mannetje Zuidelijke keizerlibel (Anax parthenope), 
Wetland Livadi..

Figuur 3. Europese Moerasschildpad (Emys orbicularis) met goede schutkleur in 
het Wetland nabij Livadi.

grotere Grote dikkopschildpad Caretta carreta die een meter 
lang kan worden. Deze hebben we in de haven van het eiland 
gezien (figuur 20).
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Locatie 3. Rivier Vochinas 01-05-2013: (figuur 5). Bij deze 
rivier, die bij Poros in zee stroomt, zag ik de Weidebeekjuffer 
(Calopteryx splendens). De vorm C.s. balcanica die hier voorkomt 
heeft veel blauwere vleugels dan de Weidebeekjuffer die wij in 
Nederland kennen. Ook de vleugeltoppen zijn bij deze dieren 
blauw gekleurd. Ze lijken daardoor veel op een Bosbeekjuffer 
met smalle vleugels. In Griekenland komen drie ondersoorten 
van de Weidebeekjuffer voor waarbij vooral de mate van kleuring 
van de vleugels verschilt. Van de vrouwtjes van C.s. balcanica 
op het vaste land en alleen op Kefalonia is 10% van de vrouwtjes 

heterochrome (op mannetjes lijkend) (Lopau 2010). Op het 
eiland heb ik tussen de vrouwtjes slechts één androchrome 
vrouwtje gezien (figuur 8). Bij dit stromend water verwachtte ik 
de Blauwe breedscheenjuffer (Platycnemis pennipes) en ook de 
Kleine tanglibel (Onychogomphus forcipatus) die van dit eiland 
bekend zijn.

Aanvoerende kleine beken in dit bergdal bleken reeds 
drooggevallen.

Figuur 5. Rivier Vochinas, biotoop van o.a. Calopteryx splendens.

Figuur 8. Weidebeekjuffer (Calopteryx splendens balcanica) androchrome ♀.Figuur 7. Weidebeekjuffer ♂ (Calopteryx splendens balcanica). 
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Figuur 6. Rivier Vochinas.

Figuur 9. Weidebeekjuffer (Calopteryx splendens balcanica) homochrome ♀.

4. Waterbekkens van Tzanata 01-05-2013: (figuur 12). Twee 
grote kunstmatig aangelegde meren (Limni Tzanata) fungeren 
als zoetwaterreservoir voor het eiland. Deze meren bleken 
uiteindelijk de meeste libellensoorten te bevatten. Vooral veel 
Gaffelwaterjuffer (Coenagrion scitulum), Watersnuffel (Enallagma 
cyathigerum) en Lantaarntje (Ischnura elegans) werden hier 
aangetroffen. Verder ondermeer twee Anax soorten namelijk 
Grote keizerlibel Anax imperator en Zuidelijke keizerlibel Anax 
parthenope. Deze twee soorten waren dikwijls in territoriaal 
gevecht. Veel larvenhuidjes van deze soorten hingen in de 
nabijheid van het meer in de vegetatie op een hoogte van 
gemiddeld 30-40 cm.

Verder is een enkele Zwervende heidelibel (Sympetrum 
fonscolombii) waargenomen. Het was tevens de enige plek waar 
een Purperlibel (Trithemis annulata) aanwezig was. Een jong 
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Figuur 14. De Watersnuffel (Enallagma cyathigerum) bleek nieuw voor het 
eiland.

Figuur 12. Eén van de waterreservoirs bij Tzanata

vrouwtje dat kort daarvoor was uitgeslopen (figuur 13). Overige 
libellensoorten die zijn waargenomen staan genoemd in tabel 1.
Een groot aantal tandems van de Gaffelwaterjuffer (Coenagrion 
scitulum) verbleven vanaf enkele meters en verder in de hoge 
grasvegetatie bij het meer (figuur 10). 

Bij dit meer is ook larvenhuidjesmateriaal verzameld. Aan de 
oeverrand bevonden zich verschillende jonge ringslangen, die 
zich op de oeverbodem en tussen waterplanten ophielden.

Figuur 13. Een jong imago Purperlibel (Trithemis annulata) ♀.

Figuur 10. Twee tandems Gaffelwaterjuffer (Coenagrion scitulum) bij Tzanata

Figuur 11. Links Grote keizerlibel (Anax imperator) en rechts Zuidelijke 
keizerlibel (Anax parthenope), beide soorten waren bij de waterbekkens 
aanwezig.
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Alle foto’s op deze pagina zijn genomen bij het waterreservoir bij Tzanata. 
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Locatie 2. Meer van Avithos 03-05-2013: (figuur 15). Op een 
hoogte van ongeveer 300 meter bevindt zich het meer Avithos. 
Het ligt aan de voet van de berg Staveris nabij het dorp Agios 
Nikolaos ten noordwesten van Poros. De naam Avithos betekent 
in het Grieks “zonder bodem” omdat het het een lange tijd niet 
mogelijk is geweest om de diepte van het meer te bepalen. De 
reden waarom wetenschappers de diepte niet konden meten 
was, omdat de meetinstrumenten meegesleept werden door een 
ondergrondse rivier. Uiteindelijk bleek het meer 11 meter diep 
te zijn. De ondergrondse rivier verbindt het meer met de andere 
kant van het eiland vele kilometers verderop. Het meer is mede 
om deze reden niet toegankelijk voor publiek en is met een hoog 
hekwerk afgeschermd. 

Op het meer vlogen vooral Grote keizerlibel (Anax imperator) 
Vroege glazenmakers (Aeshna isoceles), Bruine korenbouten 
(Libellula fulva) en Variabele waterjuffers (Coenagrion 
pulchellum). In de rietvegetatie van het meer werd een vrouwtje 
Zwervende pantserjuffer (Lestes barbarus) aangetroffen. Vlakbij 
het meer bevond zich een betonnen afvoer kanaal, waarbij water 
vanuit het meer wegstroomt (figuur 16). Het was bijzonder om 
Bruine korenbouten en Vroege glazenmakers bij dit stromend 
water territoriaal te zien rondvliegen. Ook een soort als de 
Variabele waterjuffer (figuur 21) verwacht je niet in deze biotoop. 
De aanwezige libellen zijn vermoedelijk genoodzaakt om bij het 
meer en het zwak stromende water te blijven, aangezien het de 
enige waterlocatie in de omgeving is. Uitgeslopen libellen zullen 
zeker dit gebied verlaten en uitzwermen naar nieuwe geschikte 
voortplantingsplaatsen. 

Bij het stromende water bevonden zich ook exemplaren van de 
Weidebeekjuffer.
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Figuur 15. Het meer van Avithos.

Figuur 16. Afstromend water vanaf het meer van Avithos in een betonnen 
constructie. Hier vlogen territoriale Vroege glazenmakers (Aeshna isoceles), 
Bruine korenbouten (Libellula fulva) en Variabele waterjuffers (Coenagrion 
pulchellum). 

Figuur 18. Bruine korenbout (Libellula fulva) ♂ territoriaal vliegend boven de 
betonnen bak constructie met afstromend water van het Avithos meer.

Figuur 17. Vroege glazenmaker (Aeshna isoceles antehumeralis) ♂ territoriaal 
vliegend vlak bij het Avithos meer.

Ondersoorten
Vroege glazenmakers hebben in dit deel van 
Europa (zuidelijke Balkan en verder naar het 
oosten) grotere gele antehumerale strepen 
op de zijkant van het borststuk en worden als 
een aparte ondersoort beschouwd. Hiernaast 
een vergelijking van beide subspecies. Links 
een exemplaar uit de provincie Groningen 
(NL) en rechts bij het Avithos meer.

Aeshna isoceles antehumeralisAeshna isoceles isoceles
Figuur 19. Vergelijking van twee subspecies van de Vroege glazenmaker A. isoceles. 
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Figuur 21. Variabele waterjuffer (Coenagrion pulchellum) ♂ bij het Avithos 
meer (locatie 2).

Locatie 5. Karavomilos 29-04-2013: In het noorden van het eiland bevond zich een grote aangelegde vijver. Hier werden enkele 
Grote keizerlibellen (Anax imperator) en Lantaarntjes (Ischnura elegans) gezien. 

Figuur 20. De zandstranden van Zuid-Kefaloniá zijn ‘s zomers de broedplaats 
voor de zeldzame grote dikkopschildpad Caretta caretta. Het is de enige 
zeeschildpad die in de Middellandse Zee voorkomt.

Tabel 1. Waarnemingen van libellen op Kefalonia (Griekenland) periode (29 april-3 mei 2013)
Soort Livadi wetland (1) Avithos meer (2) rivier Vochinas (3) Waterbekkens (4) Karavomilos (5)

Calopteryx splendens + ++

Lestes barbarus +

Coenagrion pulchellum ++

Coenagrion sctitulum ++++

Ischnura elegans +++ + ++++ ++

Enallagma cyathigerum ++

Aeschna isoceles ++

Anax imperator +++ ++ +

Anax parthenope ++ ++ ++

Crocothemis erythraea +

Libellula fulva ++

Orthetrum brunneum ++ +

Orthetrum cancelatum ++ + ++

Orthetrum coerulescens +

Sympetrum fonscolombii +

Trithemis annulata +
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Soorten zoals Griekse koraaljuffer (Ceriagrion georgifreyi) en 
Griekse Vuurjuffer (Pyrrhosoma elisabethae) werden tijdens 
mijn verblijf niet aangetroffen. Deze soorten komen wel voor 
op het noordelijker gelegen eiland Korfoe (Brochard & Van der 
Ploeg, 2012) maar zijn op Kefalonia (nog) niet waargenomen. 
Soorten die op Kefalonia eerder zijn waargenomen zijn Grote 
pantserjuffer (Lestes macrostigma), Blauwe breedscheenjuffer 
(Platycnemis pennipes), Zadellibel (Anax ephippiger), Kleine 

tanglibel (Onychogomphus forcipatus), Zuidelijke heidelibel 
(Sympetrum meridionale), Bruinrode heidelibel (Sympetrum 
striolatum). 
De Watersnuffel (Enallagma cyathigerum) bleek nog niet eerder 
op het eiland te zijn waargenomen (figuur 14).
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