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Landelijk Meetnet Libellen - nieuwsbrief 
 

Oktober 2012  

 

 

 

Beste libellenteller, 

 

 

Oktober staat op de kalender, dat betekent dat het libellentelseizoen van 2012 echt 

voorbij is. De zomermaanden vielen qua weer gelukkig beter uit dan het voorjaar, 

waardoor het ook makkelijker werd om geschikte telmomenten te vinden. De komende 

weken is het nog even genieten van de laatste heidelibellen, glazenmakers en 

pantserjuffers die de laatste zonnestralen opvangen. Daarna is het helaas weer even 

gedaan met de volwassen libellen. 

 
Einde telseizoen: voer uw resultaten in! 
Op ca.70% van de routes zijn al gegevens ingevoerd,  een prima 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. Zodoende kunnen wij weer 

tijdig alle resultaten controleren en samen met het CBS gaan verwerken in het jaarverslag 

over 2012. Alvast bedankt! 

 
Effecten van het weer in 2012 
De meeste waarnemers zullen het teljaar van 2012 niet als makkelijk hebben ervaren. Het 

voorjaar kwam laat op gang en het weer bleef lange tijd vrij slecht. In de zomer ging het 

wat beter, maar de linker grafiek hieronder laat zien dat er toch minder routes zijn geteld 

dan gemiddeld in de twee voorgaande jaren (voorlopige resultaten). 

Maar niet alleen de tellers hebben het moeilijk gehad, de libellen zelf ook. Dat blijkt als je 

het gemiddeld aantal getelde libellen in 2012 vergelijkt met de voorgaande twee jaar 

(rechter grafiek). 
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Winnaars en verliezers 
Door het relatief lage aantal getelde libellen verwachten we ook dat de 

populatieontwikkeling van relatief veel soorten minder gunstig is dan in voorgaande 

jaren. Uit de resultaten die tot nu toe zijn ingevoerd lijkt de gewone pantserjuffer 

bijvoorbeeld een slecht jaar gehad te hebben. 

 

Maar dat geldt niet voor alle soorten. Het voorlopige grafiekje van de grote roodoogjuffer 

laat zien dat de voorjaarspiek juist vrij groot was. De gedeeltelijke tweede generatie die 

we de laatste jaren in de zomermaanden zien was nu echter kleiner. Dit komt 

vermoedelijk doordat het voorjaar zo laat op gang kwam. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Libellenmonitoring en NL in Beeld 
Verspreid over het land liggen honderden monitoringroutes. Veel daarvan worden jaren 

achtereen geteld en sommige zelfs al meer dan 10 jaar. In die periode is de libellenfauna 

veranderd, maar ook de plek zelf is natuurlijk niet meer dezelfde. 

Om de veranderingen in Nederland vast te leggen is het project ‘NL in Beeld’ gestart. Via 

dit project proberen we heel Nederland op de foto te krijgen op een gestandaardiseerde 
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manier. Als we datzelfde over een aantal jaren weer herhalen en op dezelfde manier 

fotograferen, dan leggen we zo mooi de verandering in het landschap vast.  

Het is van groot belang voor het onderzoek van De Vlinderstichting als we van alle 

kilometerhokken waarin routes liggen foto’s zouden hebben die op deze standaard 

manier zijn gemaakt. Dan worden immers op die manier de veranderingen in dat hok 

vastgelegd en dat kunnen we mooi meenemen als we de libellengegevens analyseren. 

Het fotograferen volgens NL in Beeld houdt in dat we u willen vragen om op het punt op 

uw route dat het dichtst bij het middelpunt van het kilometerhok ligt, vier foto’s naar de 

vier windstreken te maken. Van belang is dat u dan uw routenummer in de naam van het 

bestand aangeeft met: - libellenroute XXX -. Meer informatie over dit project en de 

manier waarop u kilometerhokken kunt claimen (en u mag nog veel meer hokken 

fotograferen), vindt u op: http://www.nlinbeeld.org/. 

 

 

Puzzeldag 
Ook deze winter organiseert De Vlinderstichting 

weer een puzzeldag voor het determineren van 

lastige libellen en vlinders vanaf foto’s. Er wordt 

ook gepuzzeld met foto’s uit het buitenland. De 

dag zal dit keer zijn op zaterdag 19 januari 2013 in 

Wageningen. Als u geïnteresseerd bent noteer 

deze datum dan alvast in uw agenda en hou onze 

website www.vlinderstichting.nl in te gaten voor 

het aanmelden. Net als vorige keer hebben we 

maar beperkt ruimte en moet u zich van te voren 

opgeven. 

 

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 

José Kok 

Kars Veling 

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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