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Landelijk Meetnet Libellen - nieuwsbrief 
 

25 april 2016 

 

 

Beste libellenteller, 

 

Het libellenseizoen van 2016 is door het frisse weer wat voorzichtig van start gegaan. 

Maar van de vroegste libellensoorten druppelen de waarnemingen nu binnen! De eerste 

vuurjuffer met foto werd dit jaar gemeld op 9 april. Soorten als maanwaterjuffer en 

noordse witsnuitlibel zijn nu volop aan het uitsluipen. En ook de eerste variabele 

waterjuffers, lantaarntjes, watersnuffels, glassnijders, smaragdlibellen, viervlekken en 

venwitsnuitlibellen zijn al weer gemeld. Er valt voor libellenliefhebbers dus weer van alles 

te beleven buiten! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 mei: start nieuwe telseizoen 
Net als voorgaande jaren loopt het libellentelseizoen van 1 mei t/m 30 september. Vanaf 

komende zondag kunnen de algemene routes dus weer worden geteld, zodra het weer 

geschikt is (minimaal 13 oC met zon en weinig wind). 

Tellers van soortgerichte routes hebben de telperioden van de lentesoorten al 

doorgekregen. We vermelden ze hier nog een keer: 

 

 
bruine winterjuffer 25 april t/m 15 mei 

noordse winterjuffer 25 april t/m 15 mei 

donkere waterjuffer 25 april t/m 22 mei 

glassnijder 2 mei t/m 19 juni 

beekrombout 9 mei t/m 19 juni 

speerwaterjuffer 9 mei t/m 19 juni 

vroege glazenmaker 9 mei t/m 26 juni 

sierlijke witsnuitlibel 16 mei t/m 3 juli 

bruine korenbout 16 mei t/m 3 juli 

gevlekte witsnuitlibel 16 mei t/m 3 juli 

hoogveenglanslibel 16 mei t/m 10 juli 

bosbeekjuffer 23 mei t/m 31 juli 

Maanwaterjuffer 
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weidebeekjuffer 23 mei t/m 31 juli 

gevlekte glanslibel 30 mei t/m 24 juli 

 

Wij wensen iedereen weer heel veel plezier met tellen! 

 

 

Vlinder- en libellentellers gevraagd voor de Faunawerkgroep van de Hoge 
Veluwe 
De Vereniging Vrienden van het Nationaal Park de Hoge Veluwe heeft een 
Faunawerkgroep. De leden daarvan krijgen een dienstkaart (vrij toegang tot het park voor 
zichzelf, auto en 4 andere personen) en vrij toegang buiten de paden als dat voor de 
inventarisaties gewenst is. Tegenwoordig mag je namelijk niet meer zomaar buiten de 
paden struinen. 
De Faunawerkgroep heeft naast de soorteninventarisaties een aantal vaste taken, 
waarvan verwacht wordt dat elk lid hieraan meewerkt: in de winterperiode een perceel 
doorlopen voor de houtoogst (o.a. inventariseren van gebleste bomen op holtes, horsten 
en het zoeken van grondholen) en de groepsvergaderingen bijwonen. 
 
De sectie dagvlinders en libellen is op dit moment echter betrekkelijk klein. Dat is 
natuurlijk jammer voor een gebied met zoveel vlinder- en libellensoorten. 
Graag verwelkomt de faunawerkgroep dan ook nieuwe (liefst ervaren) vlinder- en 
libellentellers, zodat de continuïteit van deze routes gewaarborgd kan worden. 
Het Park heeft de regel dat de routes buiten de paden alleen gelopen worden door 
Faunawerkgroep-leden, zodat zij overzicht houden.  
Wie geïnteresseerd is of meer wil weten kan contact opnemen met 
nina.devries.59@kpnplanet.nl 

 
 
Gevlekte witsnuitlibel: vacante routes 
De gevlekte witsnuitlibel is een kritische soort die als Kwetsbaar op de Rode Lijst staat en 

beschermd wordt door de Europese Habitatrichtlijn. Dit laatste betekent dat het Rijk elke 

zes jaar aan Brussel moet rapporteren hoe de populatiegrootte zich ontwikkelt, binnen én 

buiten de Habitatrichtlijngebieden. Omdat de soort de laatste jaren (gelukkig!) toeneemt 

in Nederland komen er af en toe nieuwe populaties bij. Vaak zijn die tijdelijk van aard, of 

blijven de aantallen erg laag. In sommige gevallen gaat het om robuustere populaties, die 

goed met een telroute gevolgd kunnen worden. Voor de volgende locaties zijn we nog op 

zoek naar tellers die een telroute willen starten, of overnemen van een teller die gestopt 

is: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woon je hier in de buurt en lijkt het je leuk om een route voor zo’n bijzondere soort te 

tellen? Stuur dan een mailtje naar meetnet@vlinderstichting.nl. 

Provincie Plaats Gebied 

FL Kuinre Burchtbos 

FL Kraggenburg Voorsterbos 

FL Swifterband Kamperhoek 

FR Heerenveen Oosterschar 

FR Wolvega Lindevallei 

GR Sellingen Sellinger Bossen 

NB Boxtel Kampina 

NH Callantsoog Zwanenwater 

NH Muiden Naardermeer 

OV Steenwijk Woldberg 
Gevlekte witsnuitlibel 

mailto:nina.devries.59@kpnplanet.nl
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Dwergjuffer weer in Nederland! 
Het kan u bijna niet ontgaan zijn: onlangs werd bekend dat de dwergjuffer na lange 

afwezigheid is herontdekt in Nederland, ergens in het oosten des lands. De ontdekking 

werd vorig jaar gedaan. In dit nieuwbericht leest u er iets meer over en op de website van 

de NVL is een prachtig filmpje te vinden. 

Deze spectaculaire ontdekking toont maar weer eens aan dat op het gebied van libellen 

bijna niks onmogelijk is en dat nauwkeurig onderzoek ook in deze tijd nog grote 

verrassingen kan opleveren. Een stimulerende boodschap zo aan de start van het nieuwe 

veldseizoen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
Contact 
Mocht u contact met ons willen, dan kunt u ons altijd bellen of e-mailen. 

 

Team Landelijk Meetnet Libellen 

Tim Termaat 

Kim Huskens 

José Kok 

Tel.: 0317-467346 

E-mail: meetnet@vlinderstichting.nl  

 

 
Deze nieuwsbrief wordt via email 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. 

Dwergjuffer 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=22652
http://brachytron.nl/Dwergjuffer-ontdekking-2015.html
http://brachytron.nl/Dwergjuffer-ontdekking-2015.html
mailto:meetnetten@vlinderstichting.nl

