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Landelijk Meetnet Libellen - nieuwsbrief 
 

25 april 2014 

 

 

Beste libellenteller, 

 

Wat een voorjaar! Waren er vorig jaar in april nog maar mondjesmaat libellen 

waargenomen, dit jaar is het libellenseizoen al stevig van start gegaan. De eerste 

uitgeslopen vuurjuffer werd dit jaar gemeld op 31 maart, de eerste met foto is ingevoerd 

op 2 april. Dat is twee weken vroeger dan in 2013. In de laatste week van april zijn vrijwel 

alle voorjaarssoorten al gemeld.  

Gelukkig gaat nu ook het ‘officiële’ monitoringseizoen weer beginnen. We wensen alle 

libellentellers weer veel plezier met tellen en we zien de resultaten met interesse 

tegemoet!  

 

 

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

komende week donderdag kunnen de algemene routes dus weer geteld worden, zodra 

het weer geschikt is (minimaal 13
o
C met zon en weinig wind). 

Tellers van soortgerichte routes hebben de telperioden van de lentesoorten al 

doorgekregen. Die vallen uiteraard wat vroeger dan vorig jaar. De telperioden van de 

zomersoorten volgen later. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spannend jaar voor de gevlekte witsnuitlibel 
De eerste verse gevlekte witsnuitlibellen van 2014 zijn al gemeld.  Het is twee jaar geleden 

dat we in Nederland een bescheiden invasie van deze zeldzame, beschermde libel 

meemaakten. De soort dook toen op veel nieuwe locaties op. Soms met meerdere dieren 

tegelijk en soms met voortplantingsgedrag. Ook langs enkele algemene telroutes werd 

voor het eerst een exemplaar gezien. 

Vanwege het tweejarige larvenstadium is 2014 het jaar van de waarheid: wat is het effect 

van zo’n invasie? Op hoeveel nieuwe plekken hebben ze zich succesvol weten voort te 

planten? En is dat dan misschien het begin van een nog sterkere uitbreiding in Nederland?  

Wees dit voorjaar dus extra bedacht op de gevlekte witsnuit, vooral bij vennen, poelen en 

plassen met een rijke vegetatie. Omdat vrouwtjes en niet-uitgekleurde mannetjes sterk 

lijken op de noordse witsnuitlibel (die iets minder grote vlekken heeft) is het raadzaam om 

waarnemingen op nieuwe plekken te documenteren met een foto. Spannend!  
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Gezocht: extra algemene telroutes 
In het jaarverslag over 2013 (hier te 

downloaden) heeft u kunnen lezen dat 

het aantal algemene libellenroutes 

langzaam aan het afnemen is. Weliswaar 

staat daar een lichte stijging in het aantal 

soortgerichte routes tegenover, maar we 

vinden het toch belangrijk om het aantal 

algemene routes goed op peil te houden. 

Mocht u ons kunnen helpen bij het 

enthousiasmeren van nieuwe potentiële 

libellentellers in uw omgeving, of mocht u 

tijd en zin hebben om een extra route te 

tellen, dan wordt dat zeer gewaardeerd! 

We zullen dan zo vroeg mogelijk in dit 

libellenseizoen op locatie langskomen om 

de nieuwe routes uit te zetten.  

 

 

Vlindernieuws app 
Er gebeurt veel in libellen- en vlinderwereld en soms is het moeilijk om 

alles bij te houden. De Vlinderstichting heeft een app gemaakt waarmee u 

het Vlinderstichtingnieuws kunt volgen. Zo ziet u alle berichten van onze 

website, maar ook van onze Facebook-pagina en van Twitter. Ook kunt u 

evenementen zoeken. U hoeft voor de app geen lid te zijn van Facebook of 

Twitter om toch de berichten te kunnen volgen. 

De app heet Vlindernieuws en is beschikbaar op Google Play en de Apple 

Appstore.  

 

 
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.  

 

 

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. 
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http://www.vlinderstichting.nl/actueel.php?id=301
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.appmachine.p4429EG
https://itunes.apple.com/us/app/vlindernieuws/id823613248?l=nl&amp;amp;ls=1&amp;amp;mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/vlindernieuws/id823613248?l=nl&amp;amp;ls=1&amp;amp;mt=8
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