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Meetnet libellen  
 
 
Februari 2021 
 
 
 
Beste teller, 
 
We brengen niet vaak een winternieuwsbrief uit, maar nu zijn er toch een aantal belangrijke 
zaken te melden. Met u kijken we verder uit naar de komende Landelijke dag en het begin van 
de lente. 
 
 
Nieuwe database en website 
Zoals we al eerder gemeld hebben: we gaan overschakelen naar een geheel nieuwe database 
en website. Van de nieuwe database zult u (als het goed is) maar weinig merken. Maar de 
website gebruiken velen om hun gegevens in te voeren. We doen ons best om hem zoveel 
mogelijk te laten aansluiten bij de eerdere ervaring, maar het is natuurlijk ook een uitgelezen 
moment om een aantal onlogische menu’s en keuzes te vervangen door een veel logischere 
structuur. Een beetje anders zal hij dus zijn, maar als het goed is ook een beetje beter en 
logischer. 
 
Wat we al gezien hebben: de kaartjes zijn soms heel slecht, vooral bij oude routes. Die zijn wel 
eens oorspronkelijk ingetekend op een zwart-wit kopie van een 1:80.000 stafkaart uit 1980, en 
dan was het soms onmogelijk meer om goed te zien waar die route liep. Heel veel kaarten zijn 
opnieuw gedaan, maar er zitten ook nog oude tussen. Ook zijn sommige kaarten alleen 
ingetekend als punten in het midden van een sectie. Ziet u dat de kaart niet (helemaal) klopt, 
mail ons dan, dan zullen we een korte handleiding sturen hoe we de kaarten goed kunnen 
krijgen. 
 

 
 
  

In verband met het overzetten van de data van de oude naar de nieuwe database zal deze 
worden afgesloten voor invoer tussen 20 februari en 14 maart 2021. U kunt in die tijd dus 
niet bij uw data, en ook geen nieuwe tellingen invoeren. Die moet u dus even bewaren in 
uw boekje of in de app. Uiterlijk 14 maart komt alles weer beschikbaar. 
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Meten wat er leeft 
Er worden in Nederland niet alleen vlinders en libellen geteld, maar ook nog veel andere 
soortgroepen. Dat gebeurt onder de vlag van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Er is 
nu een boekje en een filmpje gemaakt over het NEM. De brochure staat op 
edepot.wur.nl/532548, het filmpje op www.youtube.com/watch?v=6XqwIF6W86c. 
 
 
Landelijke dag 
De Landelijke Dag van De Vlinderstichting is dit jaar een online-symposium. Op zaterdag 
6 maart tussen 10.00 en 13.00 uur kunt u genieten van een aantal actuele presentaties. 
Tussendoor ziet u mooie films en zijn er flitspresentaties waarin onze medewerkers vertellen 
met welke uiteenlopende projecten zij bezig zijn.  
Deelname is gratis, maar u moet zich wel aanmelden op 
www.vlinderstichting.nl/actueel/landelijke-dag/. Daar vindt u ook het programma.  
Er wordt op dit door het CBS op dit moment druk gerekend om op de landelijke dag de nieuwe 
libellentrends te kunnen tonen.  
 
 
Winterweer 
We hebben net een flink koude periode achter de rug. We zijn dergelijke temperaturen al een 
tijdje niet meer gewend. Toch heeft het op de libellen waarschijnlijk niet heel veel invloed. 
Uiteraard zitten de meeste libellen nu als larve of ei in het water, het water zorgt voor een 
flinke buffering en dit soort temperaturen kunnen onze libellen prima hebben. We hebben 
natuurlijk een aantal nieuwkomers die hier gevoeliger voor kunnen zijn. Omdat het maar kort 
koud was zullen die soorten waarschijnlijk ook geen grote klap gehad hebben. Alleen de echte 
tropische soorten zoals zadellibel kunnen hier niet tegen. 

De winterjuffers zitten natuurlijk open 
en bloot in de winter en die zullen het 
flink koud gehad hebben. Maar deze 
soorten hebben aanpassingen om dit 
soort lage temperaturen te kunnen 
overleven. Warme winters zijn een 
groter probleem omdat dat ze dan meer 
energie verbruiken en er meer muizen 
en andere predatoren actief zijn.   
 
Komend weekend zijn de winterjuffers 
waarschijnlijk weer actief, het wordt 
warm genoeg voor ze. De voortplanting 
duurt nog even maar ze kunnen al wel 
gaan jagen op kleine vliegjes. Na het 
overwinteren hebben winterjuffers 
prachtige blauwe ogen. De bruine 
winterjuffer hier links (gefotografeerd 
door Antoine van der Heijden op 31-01-
2021) heeft juist bruine ogen. Deze heeft 
de winter niet overleefd en is hangend 
op zijn overwinteringsplek gestorven. 
Behalve aan de kleur van de ogen is niet 
te zien dat dit dier dood is.  
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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 meetnetten@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: meetnetten@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 


