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Landelijk Meetprogramma Libellen - nieuwsbrief 
 

Juni 2019 

 

Beste libellenteller, 

 

Nu de eerste telweken voorbij zijn, wordt het tijd om een balans op te maken. Hoe 

reageren de libellen op de droogte van afgelopen jaar? En bij welke soorten zien we de 

grootste effecten? 

 

Hoe gaat het met de libellen in 2019? 
In de grafiek hieronder zien we dat er dit jaar (rode lijn) duidelijk minder libellen zijn dan 

gemiddeld (blauwe lijn). In de laatste twee weken is er een sterke afname van het aantal 

getelde libellen. Of dat een weergave is van de werkelijkheid is nog maar de vraag. Deels 

zal het te maken hebben met het weer, en ook heeft misschien nog niet iedereen zijn 

tellingen van de laatste twee weken ingevoerd. We zijn benieuwd hoe de lijn verder dit 

jaar zal verlopen, maar een goed libellenjaar zal 2019 vast niet meer worden. Houd ons op 

de hoogte door uw tellingen direct in te voeren! 

Kijken we naar de verschillende soorten, dan valt op dat soorten van stromend water 

(weidebeekjuffer, bosbeekjuffer, blauwe breedscheenjuffer) niet te lijden hebben gehad 

van de droge zomer van 2018 en het zelfs beter doen dan gemiddeld. 

De soorten die het duidelijk slechter doen dan gemiddeld zijn bijna allemaal noordelijke 

soorten. Vooral de soorten van vennen hebben een flinke klap gehad (speerwaterjuffer, 

maanwaterjuffer, noordse witsnuitlibel, watersnuffel). Dat was ook te verwachten, want 

veel vennen zijn vorig jaar verdroogd. Ook de soorten die zowel bij vennen als in laagveen 

voorkomen (viervlek, smaragdlibel, vuurjuffer) komen er karig af dit jaar. 

De soorten die voornamelijk in laagveen voorkomen doen het over het algemeen 

gemiddeld of wat beter dan gemiddeld (lantaarntje, grote roodoogjuffer, variabele 

waterjuffer, glassnijder, vroege glazenmaker). Ook dat was te verwachten: deze 

leefgebieden hebben meestal voldoende water zodat ze in 2018 niet drooggevallen zijn. 

 
  De weidebeekjuffer is één van de weinige 

soorten met een goed jaar (foto: Henk Bosma). 
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Nieuwe populatie beekoeverlibel ontdekt 
Door teller Henk Vinkenvleugel werden we in 2018 verrast met waarnemingen van de 

beekoeverlibel op zijn route. Henk is in 2018 gestart met twee libellenroutes op de 

Wittebrink nabij Doetinchem. Op één van de twee routes vond hij in 2018 maar liefst 6 

beekoeverlibellen, wat duidt op een populatie ter plaatse. De soort was nog niet bekend 

van deze plek, dus we zijn blij met deze nieuwe ontdekking! 

 

Beekoeverlibel (foto: Henk Vinkenvleugel) 

 

 
Telperiodes zomersoorten 
Inmiddels beginnen de voorjaarssoorten alweer af te nemen om plaats te maken voor de 
zomersoorten. Wie een soortgerichte route loopt, heeft de informatie over de telperiodes 
al per e-mail ontvangen. Maar ook voor alle tellers die een algemene route lopen waarop 
één of meer van onderstaande soorten voorkomen, is het relevant om te weten wanneer 
die soorten het beste geteld kunnen worden. De hieronder genoemde telperiodes geven 
een indicatie van de hoofdvliegtijd van de soort. 
 

Gevlekte glanslibel 3 juni t/m 28 juli 

Gewone bronlibel 10 juni t/m 28 juli 
Zuidelijke oeverlibel 10 juni t/m 18 augustus 

Beekoeverlibel 17 juni t/m 18 augustus 

Gaffellibel 8 juli t/m 11 augustus 

Groene glazenmaker 15 juli t/m 25 augustus 

Zuidelijke glazenmaker 15 juli t/m 25 augustus 

Bandheidelibel 15 juli t/m 1 september 

Kempense heidelibel 22 juli t/m 15 september 
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Invoerapp 
Misschien heeft u het in de vorige nieuwsbrief al gelezen en gebruikt u de app al: 
inmiddels is de Sovon-invoerapp beschikbaar voor vlinder- en libellentellers met een 
Android-smartphone. Hij is te downloaden via Google Play 
(https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.sovon&hl=nl). 
Voor iedereen die dat doet hier nog even een paar tips:  

 Het blijkt soms wat verwarrend voor tellers wat ze moeten doen als ze klaar zijn 
met tellen: 

o Eerst moet je op ‘klaar met tellen’ drukken. 
o Dan zie je een scherm met het ‘Niet afgesloten bezoeken’. Klik op het 

bezoek, dan zie je drie mogelijkheden: Bezoek afsluiten, Waarnemingen 
toevoegen, of Bekijk bezoektotalen. Kies hier ‘Bezoek 
afsluiten’ (tenzij je nog iets wil veranderen). 

o Je krijgt dan weer het scherm met de weergegevens. Klik 
alleen maar op de OK-knop (soms moet dat gek genoeg 
twee keer). 

o Dan kom je weer in het beginscherm. 

 Denk eraan dat je telling pas na het uploaden bij ons in de database 
zit. Uploaden kan door in het beginscherm op de knop 
‘Bewerk/upload bezoeken’ te klikken. Als een telling niet geüpload 
is, is hij ook niet te zien als je inlogt via de browser van je computer 
op meetnet.vlinderstichting.nl. 

 
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. 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: meetnet@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. 

Gewone bronlibel (Jaap Bouwman) 
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