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Landelijk Meetprogramma Libellen - nieuwsbrief 
 

Oktober 2018 

 

 

Beste libellenteller, 

 

Wat hebben we veel en lang zonnig weer gehad afgelopen zomer. In mei profiteerden de 

libellen daar duidelijk van. Veel soorten vlogen extra vroeg door het warme weer, 

waardoor het gemiddelde aantal libellen per telling per week in mei duidelijk hoger ligt 

dan het langjarig gemiddelde. Juni was een gemiddelde maand wat de libellenaantallen 

betreft, maar daarna begon de extreme droogte de libellen parten te spelen. Velen van u 

zullen op hun route ook wel hebben gemerkt dat er minder water was dan anders, of 

misschien heeft uw route wel tijdelijk helemaal droog gestaan. In juli en augustus werden 

er daardoor duidelijk minder libellen geteld dan anders. Toen er eind augustus weer wat 

regen viel, trokken de aantallen weer wat bij.  

 

Late libellen 
Het is al half oktober en normaal gesproken vliegen er nu nog een paar laatste bruinrode 

heidelibellen en misschien een paardenbijter, als we de winterjuffers even buiten 

beschouwing laten. Dit jaar is het anders, deze twee soorten vliegen nog volop, maar ook 

andere heidelibellen en glazenmakers worden nog vrij veel gezien. De pantserjuffers zijn 

er ook nog, met name tengere en houtpantserjuffers. Maar het zijn niet alleen de 

nazomersoorten die nog gezien worden, 

ook lantaarntje, watersnuffel, kleine 

roodoogjuffer en zelfs weidebeekjuffer 

worden nog gezien. Komende dagen blijft 

het warm en zaterdag worden zelfs 

temperaturen boven de 25°C verwacht. Een 

mooie dag om nog even libellen te gaan 

kijken. De combinatie van herfstkleuren, de 

lage zon aan het eind van de dag en de nog 

aanwezige libellen is ook een mooie 

gelegenheid voor het fotograferen van 

libellen. Er wordt verwacht dat het weer 

zondag omslaat en dan moeten we weer 

wachten op de vuurjuffers in 2019. 
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Tellersbijeenkomst  
Hierbij nodigen we u als teller (nogmaals) hartelijk uit voor deze feestelijke bijeenkomst 

op zaterdag 27 oktober 2018. We organiseren deze middag om te vieren dat we al zo veel 

jaren met elkaar waardevolle informatie verzamelen over vlinders en libellen. Eet u een 

gebakje mee? Neemt u gerust ook een introducé mee die misschien ook weleens zou 

willen tellen. 

 

Programma 

12:30 uur Welkom met soep en broodjes 

13:15 uur Gevarieerd lezingenprogramma met o.a. een kijkje achter de schermen 

en eerste resultaten van 2018 

14:40 uur Koffie en thee met gebak  

15:00 uur Presentatie van de nieuwe meetnetapp en bekendmaking winnaar 

fotowedstrijd* 

15:45 uur Wandeling Baarsemwaard 

16:30 uur Afsluiting 

 

Let op: aanmelding verplicht, en vol is vol! 

Mail: meetnet@vlinderstichting.nl 

 

* Maakt u ook weleens mooie foto's van vlinders of libellen of het landschap langs uw 

route? Stuur uw mooiste foto's in (maximaal twee per persoon en uiterlijk 19 oktober) 

naar meetnet@vlinderstichting.nl! Uit de inzendingen kiezen we een winnaar die op de 

bijeenkomst bekend zal worden gemaakt. Daarnaast zullen alle ingezonden foto's tijdens 

de bijeenkomst vertoond worden. Bij het insturen van foto's gaat u ermee akkoord dat De 

Vlinderstichting uw foto’s bewaart en met naamsvermelding kan gebruiken op haar 

website en voor communicatie- en educatiedoeleinden. 

 

Wacht niet met invoeren  
Als u uw tellingen nog niet heeft ingevoerd zou u ons enorm helpen door dat nu zo snel 

mogelijk te doen op meetnet.vlinderstichting.nl. Zorg in ieder geval dat de resultaten 

voor 1 november 2018 zijn ingevoerd. Wanneer u ze na die datum invoert, zullen ze pas 

volgend jaar meegenomen worden in de trendberekeningen van het CBS. Overigens wordt 

invoeren volgend jaar nog makkelijker! We zijn bezig met het ontwikkelingen van een 

invoerapp voor het meetnet. Deze wordt op 27 oktober tijdens de tellersbijeenkomst 

gepresenteerd en is vanaf volgend seizoen te gebruiken op uw smartphone. 

 

  
Tengere pantserjuffer 
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Toch nog geelvlekheidelibellen 
De afgelopen jaren zijn er in Nederland vrijwel geen geelvlekheidelibellen gezien. Deze 

soort kwam regelmatig in invasies ons land binnen en was dan soms zelfs talrijk. De laatste 

jaren is hij in West- en Midden-Europa sterk afgenomen. Dit jaar zijn er weer een paar 

opgedoken op een aantal plekken, inclusief op telroutes. De invasie verliep wel wat anders 

dan in het verleden. De vorige invasies kwamen via Duitsland en vroeg in de zomer. Nu 

waren er niet veel dieren in Duitsland, maar zijn grote aantallen gezien in het zuiden van 

Finland en Zweden. Hier verschenen ze pas aan het einde van de zomer. Ze lijken daarom 

van verder weg te komen, mogelijk uit het noorden van Rusland. Of ze zich in Nederland 

succesvol voortplanten zullen we volgend jaar zien, maar de trendgrafiek gaat voor dit jaar 

weer even een heel klein stukje omhoog. 

 
 
Wilt u uw ervaring delen met andere tellers? 
Heeft u leuke ervaringen op uw route en wilt u die delen met andere tellers? Wij 

ontvangen graag uw verhaal. Stuur het naar meetnet@vlinderstichting.nl. 

Op Facebook is de groep Libellenmonitoring actief, waar libellentellers (en andere 

libellenliefhebbers) ervaringen uitwisselen en vragen stellen aan elkaar. Welkom! 

 
Contact 
Mocht u een vraag of opmerking hebben, dan kunt u ons altijd bellen of e-mailen. 

 

Team Landelijk Meetnet Libellen 

Gerdien Bos 

Roy van Grunsven 

Kim Huskens 

José Kok 

Tel.: 0317-467346 

E-mail: meetnet@vlinderstichting.nl  

 
 
 
Deze nieuwsbrief wordt via e-mail verstuurd aan alle tellers van het Landelijk Meetnet Libellen. 
Mocht u geen prijs stellen op de nieuwsbrief, dan kunt u de verzending stoppen door op 
meetnet.vlinderstichting.nl bij Instellingen de optie ‘Nieuwsbrief abonnement’ op nee te zetten. 

Gewone bronlibel (Jaap Bouwman) 
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