Spirito di cabrito (Libellen)
Dit mooie beestje heeft vele namen in alle talen: Libellen, Spirito di cabrito, Yeye, Skimmer,
Dragonflie. De latijnse naam is: Orthemis ferruginea. Er zijn verschillende typen Libellen in allerlei
kleuren en ze hebben allemaal een andere naam. In het Engels wordt het beestje Dragonflie
genoemd omdat het een beetje lijkt op een draak.
De Spirito di cabrito bijt of steekt de mens gelukkig niet. Het is
een mooi sierlijk vliegertje en het lijkt heel fragiel en kwetsbaar.
Het heeft 4 hele fijne doorzichtige vleugeltjes en mooie kleuren.
Ze vliegen heel vlug in alle richtingen en bekijken alles. Op de
foto zie je een donkerroze Spirito di cabrito.
De Spirito di cabrito groeit onder water uit een larfje en eet
muggenlarven. De larfjes worden gelegd in het water van
moeras en mangrove-achtige gebieden. Wanneer het
libellenlarfje is uitgekomen, dan is het de mooie libelle die we
zien rondvliegen. Libellenlarven ruimen grote hoeveelheden
muggenlarven op. Libellen zijn jagers en ze jagen overdag op
insecten bij water, maar ook landinwaarts, in tuinen en op
vlakten tussen het struikgewas.
Libellen komen in heel veel landen voor vooral warme landen. De libellen bestaan al miljoenen
jaren.

Flying Dragons of Aruba
“Aruba has dragons that fly. The first stage of their lives, their larval stage, they spend under
water and are known as nymphs. Their adult stage only lasts up to a few weeks. Dragonflies are
predators and help keep insect populations in balance. Their main threat is loss of wetland area.
We can keep insect populations in balance when we keep our wetland areas healthy.
Be on the lookout these days for the dragons of our skies”. (FB post of Aruba birdlife
conservation, March 26, 2016)
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