
De Vlinderstichting 2011 / Nieuwsbrief Landelijk Meetnet Libellen 

Landelijk Meetnet Libellen - nieuwsbrief 
 

Oktober 2011  

 

 

 

Beste libellenteller, 

 

 

Tijd voor de tweede nieuwsbrief van het libellenmeetnet! 

Vanaf dit jaar mochten de libellen twee weken langer geteld worden dan in voorgaande 

jaren, maar nu we 30 september zijn gepasseerd is het libellentelseizoen van 2011 echt 

voorbij… De tellers van de algemene routes hebben waarschijnlijk nog een mooie laatste 

telronde gehad, want met het mooie weer van de laatste week vlogen er nog volop 

paardenbijters, heidelibellen en meer. En dat mocht ook wel na zo’n matige zomer... 

Nu wordt het tijd om de balans van het afgelopen libellenseizoen op te gaan maken. 

 

 

Einde telseizoen: voer uw data in! 
Met oktober op de kalender is het telseizoen van het Landelijk Meetnet Libellen echt 

voorbij. Op 70% van de routes zijn al gegevens ingevoerd, dus dat is een mooie score. Aan 

de tellers die liever hun resultaten na afloop van het telseizoen invoeren vragen wij om dit 

zo snel mogelijk te doen, in ieder geval voor 1 november. Alvast bedankt! 

Wij zullen alle data weer samen met het CBS gaan verwerken en het jaarverslag over 2011 

opstellen.  

 

 

Percentage getelde routes per week 
Elk jaar laten we in het jaarverslag zien 

hoeveel algemene routes er per week 

gelopen zijn. Voor de routes die tot nu 

toe online zijn doorgegeven kunnen we 

al een snelle blik werpen om een indruk 

van dit jaar te krijgen. De grafiek toont 

in groene balkjes het percentage 

getelde routes in 2011 en met een rode 

lijn het gemiddelde voor de periode 

1998-2010 (het eerste balkje = week 18). 

Duidelijk is dat het met name van mei 

tot en met begin juli vrij makkelijk was 

om je route te lopen. Alleen in week 20 

en 25 was het slecht weer en dat is 

duidelijk te zien aan het lage percentage 

getelde routes. De weken die volgden 

waren nogal regenachtig,. De grafiek 

laat dan ook zien dat het moeilijker werd om geschikte teldagen te vinden. Laten we 

hopen op beter zomerweer in 2012! 
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Lantaarntje als voorbeeld 
De voorlopige resultaten van het lantaarntje laten een mooi voorbeeld zien van hoe 

libellen op de weersomstandigheden van 2011 hebben gereageerd. Het extreem warme 

voorjaar heeft voor een vroege, korte piek van het aantal lantaarntjes gezorgd. Het 

aandeel lantaarntjes dat vervolgens in de zomer uitsloop was lager dan gemiddeld,  maar 

het slechte zomerweer heeft dit beeld versterkt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top 10 libellen  
Met gegevens van ongeveer 60% van de algemene routes online ingevoerd is dit de top 

10 van meest getelde libellen: 

 

Soortnaam 
Aantal 
libellen 

Aantal 
routes 

azuurwaterjuffer 6775 79 

lantaarntje 5282 101 

watersnuffel 3878 61 

variabele 

waterjuffer 

3418 60 

grote roodoogjuffer 3244 48 

viervlek 2839 82 

gewone oeverlibel 1044 87 

kleine 

roodoogjuffer 

876 32 

houtpantserjuffer 716 56 

steenrode 

heidelibel 

613 47 

 

De resultaten laten helemaal het vertrouwde beeld zien: azuurwaterjuffer, lantaarntje en 

watersnuffel zijn de algemeenste juffers, viervlek en oeverlibel de algemeenste echte 

libellen. Bij de soortgerichte routes valt op dat de gevlekte witsnuitlibel een extreem goed 

jaar heeft gehad. In 2011 werden maar liefst 2452 dieren geteld en dat is twee keer zoveel 

als in 2010! 
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Top 6 soortenrijkste routes 
Op zes routes zijn nu al 20 soorten of meer ingevoerd in 2011. Meestel komt de route met 

de meeste soorten uiteindelijk nog iets hoger uit, dus met het invoeren van de laatste 

gegevens kan er nog van alles gebeuren… 

 

Routenaam 
Aantal 

soorten 

Taarloose Veentje 23 

Zanderij Cruysbergen I 23 

Dollemansweg, poel 23 

De Lange Wiel 22 

Kromme Rade 20 

Millingerwaard 20 

 
 
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 meetnetten@vlinderstichting.nl.  

 

 

Contact 
Mocht u contact met ons willen, dan kunt u ons altijd bellen of e-mailen. 

 

Landelijk Meetnet Libellen 

Tim Termaat 

Kim Huskens 

Mathilde Groenendijk 

Tel.: 0317 467346 

meetnetten@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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