Landelijk Meetnet Libellen - nieuwsbrief
24 april 2017

Beste libellenteller,
Het libellenseizoen van 2017 is vroeg van start gegaan door de warme maand maart.
Vuurjuffers en witsnuitlibellen slopen al vroeg uit en werden de eerste week van april
gemeld. Ondanks het koudere weer in april sluipen de andere vroege soorten ook
mondjesmaat uit. Soorten als glassnijder, smaragdlibel, viervlek, maanwaterjuffer,
variabele waterjuffer en lantaarntje worden gemeld. Er valt voor libellenliefhebbers dus
weer van alles te beleven buiten!
Opvallend was een waarneming van drie zeer vroege watersnuffels in Groningen op 24
maart. Wellicht werd het eerdere uitsluipen getriggerd door koelwater. De vroegste
waarneming ooit stond op 2 april.

Watersnuffel

Jaarverslag 2016
De meesten van jullie hebben de papieren versie van het jaarverslag
ontvangen met de post. Als pdf is het verslag (en alle vorige verslagen) te
vinden op onze website of direct te downloaden.

1 mei: start nieuwe telseizoen
Net als voorgaande jaren loopt het libellentelseizoen van 1 mei t/m 30
september. Vanaf volgende week maandag kunnen de algemene routes dus weer worden
geteld, zodra het weer geschikt is (minimaal 13 oC met veel 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
noordse winterjuffer
donkere waterjuffer
glassnijder
beekrombout
speerwaterjuffer
vroege glazenmaker
sierlijke witsnuitlibel

17 april t/m 14 mei
17 april t/m 14 mei
24 april t/m 21 mei
1 mei t/m 18 juni
8 mei t/m 18 juni
8 mei t/m 18 juni
8 mei t/m 25 juni
15 mei t/m 2 juli
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bruine korenbout
gevlekte witsnuitlibel
hoogveenglanslibel
plasrombout
bosbeekjuffer
weidebeekjuffer
gevlekte glanslibel

15 mei t/m 2 juli
15 mei t/m 2 juli
15 mei t/m 9 juli
15 mei t/m 23 juli
22 mei t/m 30 juli
22 mei t/m 30 juli
29 mei t/m 23 juli

Mag ik al voor 1 mei tellen?
Het officiële telseizoen loopt nog steeds van 1 mei t/m 30
september. Maar ook daarvoor en daarna mag u tellen, mits het
weer dat toelaat. Kijk voor de voorwaarden van het weer in de
handleiding Landelijke Meetnetten Vlinders en Libellen.

Nieuw invoerportaal
Het bouwen van het nieuwe invoerportaal werd helaas
geplaagd door tegenslagen. We wilden deze winter
omschakelen, maar dat hebben we niet gehaald. We gaan
ergens in de komende weken de omzetting doen. Eén dag zal
het dan niet mogelijk zijn om in te voeren op
meetnet.vlinderstichting.nl. We zullen dat tijdig aankondigen.
Het nieuwe portaal zal er wat anders uitzien, maar we hebben
geprobeerd de structuur en alle belangrijke knoppen zoveel
mogelijk hetzelfde te houden, zodat iedereen de weg zal
kunnen blijven vinden.

Voortaan alle libellen tellen?
Vanaf dit jaar gaat er iets veranderen in de libellenroutes. Het goede nieuws is: het wordt
eenvoudiger! Vanaf nu krijgen alle nieuwe libellenroutes secties van 50 meter waarop álle
soorten libellen geteld worden (dus zowel de grote als de kleine soorten). Het onderscheid
tussen sectie 1A en 1B vervalt bij deze nieuwe routes.
Wat betekent dit voor u als teller?
U mag, met uw huidige algemene route(s), ook overschakelen naar het nieuwe systeem.
Dat betekent dat u langs uw hele route alle soorten libellen telt. Sectie 1A en 1B worden
dan samengevoegd tot sectie 1. Alle andere secties blijven ongewijzigd.
Als u hier niets voor voelt, mag u ook alles bij het oude laten. U telt dan, zoals u altijd hebt
gedaan, in sectie 1A en 1B alle soorten libellen en in de overige secties alleen de grote.
Als het nieuwe invoerportaal online staat wordt onderstaande vraag per route eenmalig
aan u (als hoofdteller) voorgelegd. U kiest dus per route of u wilt overstappen naar het
nieuwe systeem.
A.
B.

Ja, ik tel voortaan alle soorten libellen in alle secties. Sectie 1A en 1B worden
samengevoegd tot sectie 1.
Nee, ik laat alles bij het oude.
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Glassnijder

Personele wisseling
De afgelopen jaren heeft Tim Termaat veel betekend voor het Landelijk Meetnet Libellen
als coördinator. Tim heeft De Vlinderstichting verlaten en gaat nu als ecoloog aan de slag
bij de Bosgroep Midden Nederland in Eden.
Onze collega Gerdien Bos neemt de werkzaamheden van Tim voorlopig over.
Gerdien stelt zich even voor:

“Sommigen van jullie kennen mij al vanuit andere projecten, bijvoorbeeld omdat
ze wel eens hebben meegedaan met SNL-monitoring in de Kampina, het DrentsFriese Wold of op de Edese Hei. Ik werk inmiddels (per 1 mei precies!) vier jaar
bij De Vlinderstichting. In die tijd heb ik me voornamelijk beziggehouden met
projecten waarin vrijwilligers betrokken zijn. Ik kijk er naar uit om nu ook voor u
als libellenteller aanspreekpunt te worden voor alles wat met uw libellenroute te
maken heeft. Tot ziens en ik hoop op een prettige samenwerking!”

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. Neemt u ook eens
een kijkje?

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

Wij wensen iedereen weer heel veel plezier met tellen en hopen dat het weer snel
verbetert!
Team Landelijk Meetnet Libellen
Gerdien Bos
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.
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