
De Vlinderstichting 2017 / Nieuwsbrief Landelijk Meetnet Libellen, juni 2017 

Landelijk Meetnet Libellen - nieuwsbrief 
 

Juni 2017 

 

 

Beste libellenteller, 

 
De libellen hebben met het warme voorjaar een vliegende start gemaakt. De meeste 

voorjaarssoorten zijn over hun piek en de eerste zomersoorten vliegen alweer. De 

beekoeverlibel wordt al ei-afzettend waargenomen en de vroegste groene glazenmaker 

ooit is gespot op 11 juni. 

 

Telgerichte routes zomersoorten 
Tellers van soortgerichte routes hebben de telperioden van de zomersoorten al 

doorgekregen. We vermelden ze hier nog een keer: 

 

Gewone bronlibel 12 juni t/m 13 augustus 

Beekoeverlibel 12 juni t/m 20 augustus 

Zuidelijke oeverlibel 12 juni t/m 20 augustus 

Gaffellibel 26 juni t/m 27 augustus 

Groene glazenmaker 3 juli t/m 27 augustus 

Bandheidelibel 3 juli t/m 3 september 

Zuidelijke glazenmaker 3 juli t/m 3 september 

Noordse glazenmaker 3 juli t/m 17 september 

Kempense heidelibel 7 augustus t/m 2 oktober 

 
 
De eerste resultaten 
De eerste weken van mei vielen niet mee, de winterjas kon nog niet naar zolder. Er 

werden dan ook minder libellen waargenomen dan normaal aan het begin van het 

telseizoen. In juni vloog het aantal waarnemingen echter de lucht in. Vooral vorige week 

werden hoge aantallen libellen geteld op de routes. Het was dan ook prachtig weer de 

hele week. De grootste piek lijkt nu alweer voorbij en al met al lijkt de lijn van 2017 nu 

weer de lijn van het langjarig gemiddelde te bereiken. We zijn benieuwd hoe het verder 

gaat! 

 

  

Beekoeverlibel 

mei                juni                juli                aug                 sept 
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Eerder tellen op warme dagen 
Met dit warme weer krijgen we regelmatig de vraag of er niet eerder dan 11:00 uur al 

geteld mag worden. Ja, dat mag. Op dagen boven de 22 ⁰C wordt de tijd dat er geteld mag 

worden al opgerekt tot tussen 10:30 uur en 16:30 uur. Op extreem warme dagen, zoals 

deze week, mag er best nog wat meer ruimte genomen worden. U kunt dan tellen tussen 

9:30 uur en 17:30 uur, en liever niet rond de middaguren. 

 
Nieuw invoerportaal nog niet online 
Aan het begin van het seizoen bent u geïnformeerd over de mogelijkheid die we willen 

gaan aanbieden om langs uw gehele route alle libellen te tellen. Het invoeren van juffers 

op alle secties wordt mogelijk wanneer het nieuwe invoerportaal online gaat. Helaas is het 

nog niet zo ver en lopen we voortdurend tegen onverwachte complicaties aan die het 

proces vertragen. Wat betekent dit voor u en wat moet u doen? Beantwoord voor uzelf 

onderstaande vragen en u weet het antwoord. 

 

1. Heeft u een oude of een nieuwe route? 

A. Ik  heb een oude route (uitgezet in 2016 of eerder)  --> Ga naar vraag 2 

B. Ik heb een nieuwe route (uitgezet in 2017)  --> Ga naar vraag 4 

 

2. Wilt u graag overstappen naar het nieuwe systeem? 

A. Ja, ik wil langs mijn hele route alle libellen tellen.  --> Ga naar vraag 3 

B. Nee, ik blijf in sectie 1 alle libellen tellen en in de andere secties alleen de grote. 

--> U hoeft niets te doen. 

 

3. Heeft u vanaf het begin van het telseizoen langs uw gehele route alle libellen geteld? 

A. Ja, dat heb ik gedaan en alles goed opgeschreven. 

--> Blijf dit doen. Wanneer het nieuwe invoerportaal online komt, kunt u ook de 

juffers invoeren. 

B. Nee, ik wacht op het nieuwe invoerportaal. 

--> Ga door zoals u gewend bent en stap vanaf 2018 over op het nieuwe systeem. 

 

4. Heeft u een nieuwe route (vraag 1) en vanaf het begin van het telseizoen langs uw 

gehele route alle libellen geteld en alle waarnemingen bewaard? 

A. Ja, ik heb alles geteld en bewaard. 

--> Blijf dit doen. Wanneer het nieuwe invoerportaal online komt, kunt u alles 

volgens het nieuwe systeem invoeren. 

B. Nee, omdat ik de juffers niet kon invoeren, heb ik die ook niet meer geteld / 

opgeschreven. 

--> Neem contact op met De Vlinderstichting via meetnet@vlinderstichting.nl. 

 

 

Nieuwe website wél online! 
We hebben er lang aan gewerkt, maar eindelijk kunnen we met trots onze nieuwe website 

presenteren. Sinds gisteren is www.vlinderstichting.nl in een nieuw jasje gestoken. Ook 

libellennet is vernieuwd en is nu geïntegreerd in de nieuwe website. Dat zal in het begin 

even wennen zijn, maar alle informatie is er nog steeds. De informatie van libellennet is te 

vinden via https://www.vlinderstichting.nl/libellen/, en het overzicht van soorten 

via https://www.vlinderstichting.nl/libellen/overzicht-libellen. Wij zijn zelf erg blij met 

onze nieuwe website en we hopen dat u er ook met veel plezier gebruik van zult maken. 

 

mailto:meetnet@vlinderstichting.nl
http://www.vlinderstichting.nl/
https://www.vlinderstichting.nl/libellen/
https://www.vlinderstichting.nl/libellen/overzicht-libellen
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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 

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. 
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