Steunt u De Vlinderstichting?

Wanneer vliegen de libellen vooral?
M

Ja, ik lever een bijdrage aan het natuurbeschermingswerk
van De Vlinderstichting.

A

M

J

J

A

S

O

gewone pantserjuffer

Ik help met een gift
Ik machtig De Vlinderstichting om eenmalig een bedrag van
€5
€10
€
af te schrijven van mijn bank
rekening. Als ik € 10 of meer geef, ontvang ik gratis het
boekje Tuinieren voor Vlinders.
Ik word donateur
Ik machtig De Vlinderstichting om *
maandelijks een bedrag van € 2,50 € 5
€
jaarlijks een bedrag van
€ 30
€ 40
€
af te schrijven van mijn bankrekening voor mijn donatie.
Bij een jaardonatie van minimaal € 30 ontvang ik vier keer
per jaar het tijdschrift Vlinders en een mooi welkomstpakket
waaronder het boekje Tuinieren voor Vlinders (of een vergelijkbaar geschenk).
* kruis termijn en bijdrage aan

houtpantserjuffer
lantaarntje
azuurwaterjuffer

Haal libellen
naar uw tuin

variabele waterjuffer
vuurjuffer
kleine roodoogjuffer
blauwe glazenmaker
platbuik
viervlek
bloedrode heidelibel
bruinrode heidelibel
steenrode heidelibel

Uitgebreide informatie

MACHTIGING SEPA

Meer weten over libellen in uw tuin? Kijk op www.vlinderstichting.nl of op www.libellennet.nl. Of
volg ons op www.facebook.com/vlinderstichting en twitter @vlinderNL.

Door ondertekening geeft u toestemming 1 aan De Vlinderstichting, Postbus 506, 6700 AM Wageningen (incassant-ID
NL37ZZZ41048624000), om incasso-opdrachten voor dit
bedrag te sturen naar uw bank, en 2 aan uw bank om het
bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van De Vlinderstichting.

De Vlinderstichting

E-mailadres

Een natuur vol vlinders en libellen, dat is wat De Vlinderstichting wil bereiken. Dat gaat echter
niet vanzelf, want veel van deze dieren hebben het moeilijk in ons land. Daarom stimuleren wij
iedereen, van beleidsmakers tot natuurbeheerders en van gemeenten tot tuinliefhebbers, om ons
bij de realisatie van ons doel te helpen.
Gelukkig vinden veel mensen het belangrijk dat vlinders en libellen de ruimte krijgen. Zo wordt
De Vlinderstichting gesteund door meer dan 5.000 donateurs. 2.500 mensen geven aan ons door
welke vlinders en libellen ze zien en helpen ons zo bij het beschermen van deze kwetsbare diergroepen. Wilt u ook uw steentje bijdragen? U kunt ons steunen met een gift,
door donateur te worden, uw waarnemingen door te geven of uw tuin vlinderen libellenvriendelijk in te richten. Alle beetjes helpen!

IBAN (Bankrekeningnummer)
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Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds steunt De Vlinderstichting. U ook?

De Vlinderstichting
Postbus 506
6700 AM Wageningen
tel. 0317 467346
e-mail: info@vlinderstichting.nl
internet: www.vlinderstichting.nl
IBAN NL70INGB0005134425

Wat voor eisen stellen libellen aan uw tuin?
Welke soorten kunt u verwachten?

helpt wel

azuurwaterjuffer

hoeft niet,

lantaarntje

Postzegel

In Nederland komen 71 soorten libellen voor. Het zijn echte jagers, met als lievelingskost muggen, bladluizen en andere kleine insecten waaronder vlinders. Ze
brengen een groot deel van hun leven door onder water. Hebt u een vijver, dan is
de kans groot dat de libellen ook uw tuin opzoeken.
Hoe leeft een libel?

Wat hebben libellen nodig?
Libellen kunnen in elke vijver leven, zolang
er maar geen vissen in zitten. Ook zijn veel

blauwe glazenmaker
Het vrouwtje is groen in plaats van blauw! Hier zet
ze eitjes af.

kleine roodoogjuffer

Libellen leven graag in vijvers met veel verschillende waterplanten.

verschillende water- en oeverplanten belangrijk. Een combinatie van planten onder water
(‘zuurstofplanten’), drijvende planten, uit
het water stekende planten en op de oever
staande planten is het beste. Wees terughoudend met bomen en struiken op de oever:
te veel schaduw op het water is ongunstig.
Voorbeelden van geschikte planten zijn: vederkruid, waterpest, hoornblad, fonteinkruid,
kikkerbeet, waterbies, zegge, waterdrieblad,
munt, egelskop en gele lis. De vijver mag flink
begroeid raken, maar haal eens per twee jaar
in de winter een deel van de (afgestorven)
planten eruit.

houtpantserjuffer
Legt haar eitjes in de bast van takken die over het
water hangen.

De opvallend rood gekleurde vuurjuffer vliegt vanaf
midden april.

platbuik
Vliegt vroeg in het voorjaar en zit op wacht op
uitkijkpunten.

bloedrode heidelibel
Herkenbaar aan de geheel zwarte poten.

Zit vaak op drijvende waterplanten.

viervlek
Kan grote afstanden afleggen. Hij houdt van stilstaande wateren met waterplanten.

steenrode heidelibel
De steenrode en bruinrode heidelibel lijken veel op
elkaar. Dit paringswiel is van de steenrode.

6700 VB WAGENINGEN

Bij uw vijver kunt u vooral de volgende libellen
verwachten: gewone pantserjuffer, houtpantserjuffer, lantaarntje, azuur-waterjuffer, variabele waterjuffer, vuurjuffer, kleine roodoogjuffer, blauwe glazenmaker, platbuik, viervlek,
bloedrode, bruinrode en steenrode heidelibel.

vuurjuffer

Van de ‘blauwe juffertjes’ komt de azuur-waterjuffer bij vijvers het meest voor.

Antwoordnummer 230

Veel voorkomende soorten in de tuin

Dankt zijn naam aan het blauwe ‘lantaarntje’ op zijn
achterlijf.

De Vlinderstichting

Libellen ondergaan tijdens hun leven een
gedaanteverwisseling. Daarbij zijn ze afhankelijk van water: ze leggen hun eitjes op
waterplanten. Uit de eitjes komen de larven,
die leven op de bodem van de vijver en tussen
de waterplanten. Wanneer de larven volgroeid
zijn, kruipen ze langs plantenstengels omhoog.
Het larvehuidje breekt open en de libel komt
tevoorschijn.
Bij de meeste libellen duurt het leven van de
larve ongeveer een of twee jaar, met uitersten
tot vijf jaar! Veel langer dus dan hun leven als
volwassen libel, dat meestal maar een paar
weken duurt.

