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Landelijk Meetprogramma Libellen - nieuwsbrief 
 

Juni 2018 

 

 

 

Beste libellenteller, 

 

Het blijft maar mooi weer! Door de extreem warme temperaturen in mei zijn veel soorten 

libellen eerder dan anders begonnen met vliegen. In de grafiek zien we dat de piek in mei 

eerder plaatsvond dan vorig jaar. Rond half mei hadden we even een dip in de 

temperatuur, dat is ook in de tellingen goed terug te zien. De laatste paar weken vliegt het 

gemiddeld aantal libellen per telling per week weer omhoog tot ver boven het 

gemiddelde. 

 

Witsnuitlibellen doen het goed 
We werden dit jaar ook verrast door een uitbarsting van de sierlijke witsnuitlibel. In 2006 

werd de sierlijke witsnuitlibel voor het eerst sinds 1970 weer in ons land gezien. De 

afgelopen jaren heeft deze libel zich succesvol in de Weerribben gevestigd. Vorig jaar, 

maar vooral de afgelopen weken is hij op veel meer plekken opgedoken. Hij is nu in alle 

provincies, met uitzondering van Zeeland waargenomen. En alsof dat nog niet bijzonder 

genoeg was, is ook de oostelijke witsnuitlibel, die als uitgestorven te boek staat, uit vier 

verschillende plaatsen in Nederland gemeld.  

 

Sierlijke witsnuitlibel (Kim Huskens) 
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Telperiodes soortgerichte routes zomersoorten 

Gewone bronlibel 4 juni t/m 22 juli 

Beekoeverlibel 11 juni t/m 12 augustus 

Zuidelijke oeverlibel 11 juni t/m 12 augustus 

Gaffellibel 9 juli t/m 26 augustus 

Groene glazenmaker 9 juli t/m 26 augustus 

Bandheidelibel 9 juli t/m 2 september 

Zuidelijke glazenmaker 16 juli t/m 26 augustus 

Noordse glazenmaker 23 juli t/m 23 september 

Kempense heidelibel 23 juli t/m 30 september 

  

Let er op dat een soortgerichte route ten minste driemaal in de genoemde hoofdvliegtijd 

moet worden geteld. Vaker mag natuurlijk ook, zelfs meerdere keren per dag. Zorg er 

echter altijd voor dat er tenminste drie tellingen bij zitten die een redelijke verspreiding 

over de hoofdvliegtijd hebben (dus niet bijvoorbeeld drie dagen achter elkaar tellen en 

daarna niet meer).  

 

 

 
 
Problemen in het invoerportaal 
Tot onze grote spijt werkt het invoerportaal nog steeds niet helemaal naar behoren. Soms 

krijgen we meldingen van tellers dat ingevoerde waarnemingen niet goed zijn opgeslagen 

of dat een route automatisch is omgezet naar het nieuwe systeem terwijl de teller dat niet 

heeft gedaan. We hebben nog niet kunnen achterhalen welk probleem hier de oorzaak 

van is. We willen u daarom vragen al uw ingevoerde gegevens goed te blijven 

controleren. Constateert u een fout? Meld dit dan via meetnet@vlinderstichting.nl. 

Vermeld hierbij zoveel mogelijk informatie, bijvoorbeeld op welke datum en op welk 

tijdstip u de gegevens hebt ingevoerd, welke internetbrowser u gebruikte, op welk 

apparaat u de gegevens invoerde en wat er exact fout is gegaan (wees zo specifiek 

mogelijk). Hopelijk kunnen we dan met uw hulp het probleem achterhalen. Excuses voor 

het ongemak dat u ondervindt! 

  

Parende bandheidelibellen (Henk Bosma) 
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E-mail- en postadres 
In het invoerportaal vindt u onder Instellingen velden voor uw postadres en e-mailadres. 

Waarom zijn deze eigenlijk nodig? 

- Het postadres wordt nog maar voor één ding gebruikt: we sturen alle tellers eind 

maart het jaarverslag als boekje via de post toe (de pdf is voor iedereen altijd 

online te downloaden). Wilt u zo’n papieren versie blijven ontvangen, zorg dan 

dat uw adres hier op orde is. Als u geen boekje wilt ontvangen, maar het 

jaarverslag bijvoorbeeld liever online of digitaal leest, kunt u uw adres hier 

verwijderen. 

- Het e-mailadres is wel noodzakelijk, want alleen op die manier kunt u uw 

wachtwoord weer opvragen, of kunnen we contact met u opnemen om 

waarnemingen na te vragen. Als het e-mailadres niet klopt (een e-mail ‘bouncet’) 

dan halen we het hier weg, maar dan kunt u uw wachtwoord niet meer zelf 

herstellen. Maar als u ons belt, kunnen we wel zorgen dat u weer toegang krijgt. 

En zonder geldig e-mailadres krijgt u deze nieuwsbrief natuurlijk niet. 

 

Wacht niet met invoeren  
Het is handig en leuk als u zoveel mogelijk direct na een telling de gegevens al invoert. Dat 

betekent minder werk na het seizoen en het geeft ons de mogelijkheid om ook tussentijds 

(bijvoorbeeld in de nieuwsbrief) al voor- en achteruitgang van soorten vast te stellen. Zorg 

in ieder geval dat de resultaten voor 1 november 2018 zijn ingevoerd. Wanneer u ze na 

die datum invoert, zullen ze pas volgend jaar meegenomen worden in de 

trendberekeningen van het CBS. 

 

 

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. 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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