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Landelijk Meetnet Libellen - nieuwsbrief 
 

Oktober 2017 

 

 

Beste libellenteller, 

 
Er vliegen nog enkele libellensoorten rond maar het belangrijkste deel van het 

libellenseizoen ligt wel achter ons. Het telseizoen is inmiddels officieel voorbij. Een goed 

moment om op een regenachtige dag achter uw computer te kruipen en uw nog niet 

ingevoerde gegevens te gaan invoeren. En dat kan nu ook, want het nieuwe invoerportaal 

is sinds deze week online! Daarover verderop in deze nieuwsbrief meer. 

 
Het weer werkte niet altijd mee 
Na een koud begin van mei was juni een heel warme maand met fraai zomerweer en soms 

zelfs erg hoge temperaturen. Dit is ook terug te zien in het hoge aantal libellen dat geteld 

is op de routes, veel hoger dan het langjarig gemiddelde. Juli was een wisselvallige, zeer 

natte maand maar niet erg koud, het aantal libellen dat geteld is ligt wel een beetje lager 

dan gebruikelijk. Augustus was koeler dan het langjarig gemiddelde en was ook 

wisselvallig. De aantallen libellen zijn dan ook lager dan gemiddeld. September was ook 

koel en nat maar met vrij veel zon. In de tweede helft van de maand werd het ook weer 

wat warmer. Hierdoor waren er op de goede dagen toch nog vrij veel libellen te zien. 

(gegevens KNMI).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw invoerportaal is online 
We hebben enige tijd geleden al aangekondigd dat het invoerportaal aangepast wordt en 

we de mogelijkheid aan willen aanbieden om langs uw gehele route alle libellen te tellen, 

dus ook de juffertjes. Dat kan vanaf nu! Het portaal ziet er hetzelfde uit als voor de 

aanpassing, maar nu kunnen alle libellen ingevoerd worden op alle secties. Indien u al 

langer een route loopt, kunt u het blijven doen zoals u altijd al deed, of nu ook op alle 

secties alle libellen tellen. De eerste keer dat u als hoofdteller in het systeem inlogt kunt u 

uw keuze invullen. Dit is belangrijk, omdat we anders niet weten of er geen juffers 

ingevuld zijn omdat ze er niet waren of omdat ze niet geteld zijn. Om die reden is het ook 

belangrijk, dat u, als u eenmaal uw keuze hebt gemaakt, consequent volgens die keuze 

blijft tellen. Uiteraard is het mogelijk dat er ondanks uitgebreid testen nog problemen zijn 

met het nieuwe portaal. Als u ergens tegenaan loopt dat niet werkt of dat handiger kan, 

kunt u dit melden via meetnet@vlinderstichting.nl. 
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Groene glazenmaker, bruin krabbenscheer 
Libellen komen in veel verschillende habitats  voor, maar de bijzondere soorten vind je 

vooral in natuurgebieden. Er zijn echter uitzonderingen en één daarvan is de groene 

glazenmaker. Dit is een Europees 

beschermde libellensoort die bij 

krabbenscheer-vegetaties gevonden 

kan worden. Deze vegetaties komen 

voor in natuurgebieden in het 

laagveen, maar ook in sloten en 

weteringen. Het grootschalig 

schonen van sloten, waarbij 

krabbenscheer verwijderd wordt, of 

het verlagen van de waterstand, kan 

de groene glazenmaker doen 

verdwijnen. Dit jaar was er op sommige plekken echter een bijzonder probleem; al vrij 

vroeg in het jaar werd de krabbenscheer bruin en stierf af. Dit is onder andere gezien in de 

Krimpenerwaard. Uiteraard is dit ook voor de groene glazenmaker geen goede zaak. Wat 

de oorzaak is, is onduidelijk en we weten ook niet goed waar dit allemaal is gebeurd. 

Indien u dit zelf ook gezien heeft, zouden we dat graag van u horen, dat kan via 

onderstaand email-adres. Hopelijk is het eenmalig en kan alles zich volgend jaar weer 

herstellen. 

 
Roy stelt zich voor 

Sinds augustus versterkt Roy het Team Landelijk Meetnet Libellen. Hij zal 

een deel van de werkzaamheden die hiervoor door Tim Termaat 

uitgevoerd werden overnemen. Roy heeft als bioloog in Leiden 

gestudeerd en heeft daarna aan diverse onderwerpen wetenschappelijk 

onderzoek gedaan. De laatste jaren aan het effect van nachtelijk 

kunstlicht op natuur aan Universiteit Wageningen en IGB in Berlijn. Hij is al sinds begin 

jaren ‘90 geïnteresseerd in libellen en al lange tijd redactielid van de Brachytron en 

libellen-admin op waarneming.nl. 

 
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. 
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