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Voorwoord
Deze atlas is samengesteld om de libellenfauna van 1995 tot
2005 in Drenthe weer te geven. Hiervoor zijn de gegevens uit
het landelijke libellendatabestand gebruikt. Een jaar na het verschijnen van de eerste druk van deze atlas is dit alweer de
derde druk. In de zomer van 2003 is de Libellenwerkgroep Drenthe opgericht. Een van de doelstellingen van de werkgroep is het
samenstellen van een verspreidingsatlas van de libellen in Drenthe. In voorbereiding op deze atlas hebben we deze werkatlas
gemaakt. De atlas is o.a. bedoeld voor mensen die libellen willen
inventariseren in de provincie Drenthe. We hopen dan ook dat
deze atlas een stimulans zal zijn voor de leden van de werkgroep
en vrijwilligers in Nederland om de libellenfauna van Drenthe
gedetailleerder in kaart te brengen. De libelleninventarisatie kan
de komende jaren in ieder geval met deze nieuwe atlas nog beter
uitgevoerd worden.
Dank aan EIS-Nederland, De Vlinderstichting en de Nederlandse
Vereniging voor Libellenstudie (NVL) die de gegevens uit het
landelijk databestand beschikbaar hebben gesteld en gezorgd
hebben voor financiële ondersteuning van de eerste atlas. We
willen Vincent Kalkman (EIS-Nederland) bedanken voor het
maken van de verspreidingskaarten en het becommentariëren
van de oorspronkelijke tekst.
Daarnaast gaat onze dank uit naar alle waarnemers van de
Libellenwerkgroep Drenthe voor het doorgeven van hun
waarnemingen en dank aan Rob van der Es, Willem-Jan Hoeffnagel, Robert Ketelaar, Renske Postuma en Ben Prins voor het
beschikbaar stellen van hun foto’s. Verder gaat de dank uit naar
alle waarnemers in Nederland die in Drenthe libellenwaarnemingen hebben gedaan.
René Manger en Gerard Abbingh
Libellenwerkgroep Drenthe
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Deze atlas is bedoeld voor mensen die libellen willen inventariseren
en ter stimulans de libellenfauna in de provincie Drenthe beter in
kaart te brengen.

© Copyright 2004
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Tekening eerste bladzijde: Noordse winterjuffer Sympecma paedisca ♀
Foto omslag voorkant : berijpte (bevroren) noordse winterjuffer Sympecma
paedisca ♀ op het Uffelter Binnenveld (Dr.) 8 februari 2005.
Foto’s omslag René Manger.
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Inleiding
Door de goede samenwerking tussen De Vlinderstichting, EISNederland en de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie zijn
libellen de laatste jaren meer onder de aandacht gebracht.
Mede hierdoor spelen libellen tegenwoordig een belangrijke rol
in het Nederlandse natuurbeleid. Ook door het verschijnen van
goede Nederlandstalige literatuur, zoals bijvoorbeeld veldgidsen, is het kijken naar libellen in populariteit toegenomen. In de
loop van de jaren zijn er in Nederland verschillende regionale
libellenwerkgroepen opgericht. De meeste werkgroepen hebben
zich als doel gesteld om een atlas samen te stellen. Inventarisatie van een bepaalde diergroep is zoals bekend een tijdrovende
activiteit. Gericht inventariseren is daarom noodzakelijk om,
binnen niet al te lange tijd, een verspreidingsatlas van de libellen
in Drenthe samen te kunnen stellen.
Interessant is het om uit te zoeken of de plasrombout Gomphus
pulchellus bijvoorbeeld nu echt zo zeldzaam is in Drenthe. Of is
de tangpantserjuffer Lestes dryas nu zo veel minder talrijk dan
de gewone pantserjuffer Lestes sponsa ? Gaat de noordse
winterjuffer Sympecma paedisca zich verder over de provincie
verspreiden? Hoe zwerflustig is de koraaljuffer Ceriagrion
tenellum? Krijgt de bandheidelibel Sympetrum pedemontanum
vaste voet in Drenthe? Kortom er zijn genoeg vragen om te
beantwoorden.
Voor de nieuwe verspreidingsatlas van Drenthe zullen nog veel
waarnemingen gedaan moeten worden om een goed beeld van de
libellenfauna te krijgen. Uw waarnemingen zijn de komende jaren
zeer welkom. Om het bestand met libellenwaarnemingen betrouwbaar te houden worden waarnemingen van zeldzame
soorten gecontroleerd en gedocumenteerd door de Commissie
Waarnemingen Zeldzame Odonaten (CWNO). In Drenthe is het
nodig om bij waarnemingen van de volgende soorten een be5
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schrijving te maken:
1) Alle soorten die na 1995 niet in Drenthe zijn waargenomen. Dus
alle soorten die niet in deze atlas met een kaartje zijn afgebeeld.
2) Waarnemingen van gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis, en noordse winterjuffer Sympecma paedisca in 5 km2 hokken waar deze vanaf 1999 niet zijn waargenomen. Als je van dit
laatste niet zeker bent is het altijd het beste om gewoon een
korte beschrijving of een foto te maken.
Daarnaast is het verstandig om van zeldzame soorten als bruine
winterjuffer Sympecma fusca en noordse glazenmaker Aeshna
subarctica altijd een beschrijving te maken.
Een beschrijving hoeft niet lang en uitgebreidt te zijn. Probeer
na het maken van een beschrijving even na te gaan of uit de
beschrijving op te maken is tot welk genus de soort behoort en of
de andere soorten van het genus uit te sluiten zijn.
De beschrijving en/of foto kunt u inleveren bij de waarnemingencoördinator van de LWD (zie achterin deze atlas).
Libellenfauna van Drenthe

Waarnemingen van libellen in Drenthe
In de periode van voor 1950 zijn in Drenthe erg weinig libellen
waarnemingen gedaan, namelijk minder dan 400. In de periode
1950-1995 zijn meer dan 14.000 waarnemingen doorgegeven aan
het databestand. De periode vanaf 1995 betreft 13.000
waarnemingen. Een deel van de in 2003 ingeleverde waarnemingen
was nog niet beschikbaar. In de soortbespreking zijn indien relevant de waarnemingen van voor 1995 meegenomen.

Algemeen
Drenthe heeft een relatief groot oppervlak aan natuur. Drie nationale parken zijn aanwezig, te weten, Drentsche Aa,
Dwingelderveld en het Drents-Friese Wold. De laatste jaren
wordt ook hard gewerkt aan het herstellen van natuur die ver6
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loren is gegaan, de zogenaamde nieuwe natuur.
Het grootste deel van Drenthe bestaat uit zandgrond. De aanwezigheid van libellensoorten wordt voornamelijk bepaald door
de aanwezigheid van verschillende watertypen. De meest kenmerkende watertypen voor Drenthe zijn vennen en beken. Elk
watertype heeft haar eigen karakteristieke soortensamenstelling. De watertypen in Drenthe kun je in twee groepen
onderverdelen: stromende – en stilstaande wateren. De diverse
watertypen zijn, op basis van ontstaanswijze, bodemtype,
bodemsamenstelling, kwel of geen kwel, diepte van het water,
voedselrijkdom enz. weer onder te verdelen.

Stilstaande wateren
In Drenthe bevinden zich meerdere typen stilstaand water,
zoals kanalen, zandwinning plassen, enkele meren en vele vennen.
Er zijn enige honderden vennen te vinden in de provincie. Deze
met water gevulde laagten zijn deels ontstaan in de ijstijd. Ook
kleine gegraven wateren in heidegebieden worden vaak tot de
vennen gerekend. De Drentse libellenfauna bestaat voor het
grootste deel uit soorten van vennen. De fauna van de vennen
wordt gedomineerd door het ‘zure viertal ‘. Dit zijn watersnuffel
Enallagma cyathigerum , gewone pantserjuffer Lestes sponsa ,
viervlek Libellula quadrimaculata en zwarte heidelibel
Sympetrum danae. De meest libellenrijke biotopen in Nederland
zijn matig voedselrijke, zure tot zwak zuur en zwak gebufferde
vennen. Helaas is dit biotooptype door verzuring en vermesting
sterk achteruitgegaan. Vaak is er in vennen sprake van hoogveenvorming. Grote delen van Drenthe zijn vroeger bedekt geweest met hoogveen. Afgezien van enkele restanten is het
meeste afgegraven. Deze gebieden zijn dan vaak uitgedroogd,
zodat nog maar zeer weinig ‘levend’ hoogveen in Drenthe aanwezig is. Open water is in hoogveen niet vaak aanwezig. Het
water is extreem voedselarm en zeer zuur. Dit biotoop kenmerkt
zich door een lage soortenrijkdom. Het ‘zure viertal’ is er dominant aanwezig. Hoogveengronden zoals het Fochteloërveen en
7
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Bargerveen zijn uniek in Nederland. De noordse glazenmaker
Aeshna subarctica is grotendeels beperkt tot hoogveen in Drenthe. Recent is de soort ook in een vergelijkbaar biotoop in OostOverijssel en - Friesland waargenomen. Kenmerkende soorten
voor het hoogveen zijn gewone pantserjuffer Lestes sponsa,
watersnuffel Enallagma cyathigerum, maanwaterjuffer
Coenagrion lunulatum, viervlek Libellula quadrimaculata,
venglazenmaker Aeshna juncea en noordse witsnuitlibel

Leucorrhinia rubicunda.
Bij grote plassen en afgravingen tref je algemene soorten aan
zoals grote roodoogjuffer Erythromma najas, watersnuffel
Enallagma cyathigerum, lantaarntje Ischnura elegans, gewone
en bloedrode heidelibel
oeverlibel Orthetrum cancellatum
Sympetrum sanguineum. Een zeldzame soort is de plasrombout
Gomphus pulchellus. Kanalen zijn voor libellen een minder
aantrekkelijk biotoop. De oevers zijn vaak steil en onbegroeid en
het water is veelal zeer voedselrijk. Kanalen die weinig of niet
meer bevaren worden en een redelijk ontwikkelde oever– en watervegetatie hebben kunnen toch interessante soorten bevatten.
Op het kanaal Buinen-Schoonoord kunnen bijvoorbeeld weidebeekjuffer Calopteryx splendens, blauwe breedscheenjuffer
Platycnemis pennipes en metaalglanslibel Somatochlora metallica
waargenomen worden. Ook voor de kanaaljuffer Cercion lindenii
(nog niet in Drenthe) en de plasrombout Gomphus pulchellus zijn
deze kanalen geschikt als vestigingsplaats.

Stromende wateren
Drenthe kent een groot aantal beken. Grote rivieren zijn in de
provincie niet aanwezig. Door het geringe hoogteverschil tussen
het centrale deel van de provincie en de lagere delen eromheen
stroomt het water over het algemeen vrij traag door de beken.
Kenmerkend voor deze beken is de al dan niet stenige en/of
zandige bodem en een sterke meandering, die een gevarieerd en
dynamisch beeklandschap oplevert. Uit onderzoek aan beken in
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Drenthe (Duursema, 1997) is gebleken dat de natuurwaarde van
de meeste Drentse beken te wensen over laat. Een uitzondering
vormt hierop het stroomgebied van het Peizerdiep en de
Drentsche Aa die een relatief hoge natuurwaarde hebben. De
libellenfauna van beken is over het algemeen soortenarm. Een
belangrijk verschil bij beken is of een beek beschaduwd is of
niet. Een beschaduwde beek bevat minder vegetatie en daardoor
is het water doorgaans kouder. Typische libellensoorten van onbeschaduwde beken in Drenthe zijn weidebeekjuffer Calopteryx
splendens en blauwe breedscheenjuffer Platycnemis pennipes. De
beekrombout Gomphus vulgatissimus is een bewoner van hetzelfde habitat en wellicht een te verwachten soort in Drenthe,
gezien recentelijk voorkomen in Noord-Overijssel.

Libellensoorten in Drenthe
De zandgronden in het noorden van Nederland hebben een eigen
typische libellenfauna (NVL, 2002). Er zijn soorten die bijvoorbeeld bij vennen vaker worden aangetroffen dan in de rest van
Nederland. Deze soorten hebben in de onderstaande lijst een *
achter de naam. Soorten die minder talrijk zijn dan op de andere
zandgronden zijn met een o aangegeven. De periode vanaf 1995 is
in deze werkatlas in beeld gebracht. De onderstaande soorten
zijn in Drenthe in deze periode waargenomen en worden in deze
atlas besproken.
1. Weidebeekjuffer Calopteryx splendens
2. Houtpantserjuffer Lestes viridis
3. Gewone pantserjuffer Lestes sponsa *
4. Tangpantserjuffer Lestes dryas *
5. Zwervende pantserjuffer Lestes barbarus
6. Tengere pantserjuffer Lestes virens *
7. Bruine winterjuffer Sympecma fusca
8. Noordse winterjuffer Sympecma paedisca
9. Maanwaterjuffer Coenagrion lunulatum *
10. Azuurwaterjuffer Coenagrion puella o
9
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11. Variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum
12. Watersnuffel Enallagma cyathigerum *
13. Lantaarntje Ischnura elegans o
14. Tengere grasjuffer Ischnura pumilio
15. Grote roodoogjuffer Erythromma najas
16. Kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum o
17. Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula
18. Koraaljuffer Ceriagrion tenellum *
19. Blauwe breedscheenjuffer Platycnemis pennipes
20. Paardenbijter Aeshna mixta
21. Zuidelijke glazenmaker Aeshna affinis
22. Venglazenmaker Aeshna juncea
23. Noordse glazenmaker Aeshna subarctica
24. Groene glazenmaker Aeshna viridis
25. Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea
26. Bruine glazenmaker Aeshna grandis
27. Vroege glazenmaker Aeshna isosceles
28. Glassnijder Brachytron pratense
29. Grote keizerlibel Anax imperator o
30. Plasrombout Gomphus pulchellus
31. Smaragdlibel Cordulia aenea
32. Metaalglanslibel Somatochlora metallica
33. Viervlek Libellula quadrimaculata *
34. Platbuik Libellula depressa
35. Bruine korenbout Libellula fulva
36. Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum o
37. Vuurlibel Crocothemis erythrea (in 2004)
38. Zwarte heidelibel Sympetrum danea *
39. Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum
40. Geelvlekheidelibel Sympetrum flaveolum
41. Zwervende heidelibel Sympetrum fonscolombii
42. Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum
43. Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum o
44. Bandheidelibel Sympetrum pedemontanum
45. Venwitsnuitlibel Leucorrhinia dubia *
46. Noordse witsnuitlibel Leucorrhinia rubicunda *
47. Gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis
10
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Tabel 1. De voorkeur van de Zygoptera in Drenthe voor 8
verschillende watertypen (naar NVL, 2002).
Soort

kwel

beek

hoog
veen

ven

Sloot

Pion- Laagier
veen



CALOSPLE

Plas



LESTBARB



LESTDRYA



LESTSPON





















SYMPFUSC





SYMPPAED





LESTVIRE





LESTVIRI



COENLUNU








COENPUEL





COENPULC





























ERYTNAJA
ERYTVIRI
PYRRNYMP













ENALCYAT

































ISCHELEG



ISCHPUMI



CERITENE



PLATPENN











 = optimaal,  = suboptimaal,  = sporadisch. Voor sloten wordt sloten
in agrarisch gebied bedoeld. En Plas staat ook voor kanalen en afgravingen.
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Tabel 2. De voorkeur van de Anisoptera in Drenthe voor 8
verschillende watertypen (naar NVL, 2002).
Soort

kwel

beek

hoog
veen

ven

Sloot





Pion- Laagier
veen

Plas

AESHAFFI


AESHCYAN



AESHGRAN
AESHISOS



AESHJUNC










































AESHMIXT


AESHSUBA



AESHVIRI
ANAXIMPE



BRACPRAT




GOMPPULC




CORDAENE

















SOMAMETA





LEUCDUBI





LEUCRUBI



LEUCPECT
LIBEDEPR













LIBEFULV


LIBEQUAD
ORTHCANC



SYMPDANA














SYMPFLAV





SYMPFONS






SYMPPEDE



SYMPVULG





























SYMPSANG
SYMPSTRI
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Voorbeeld van de libellenfauna van een ven in Drenthe
Een voorbeeld van de libellenfauna van een ven. Hiernaast is de soortenlijst te
zien. Dit ven is gelegen
nabij Assen en is in 2003
gedurende het vliegseizoen
vanaf mei tot september op
de aanwezigheid van libellen geïnventariseerd. Dit is
in totaal negen keer gebeurd. Op een vast oevertraject van honderd meter
werden de libellen geteld.
Omdat in het verleden op
deze plaats op kleiduiven is
geschoten is de bodem vervuild geraakt met lood.
In 2002 is de bodem
daarom gesaneerd. Hierdoor is het biotoop verstoord geraakt. Typische
pioniersoorten zoals de
Platbuik en de Tengere
grasjuffer zijn dan ook
aangetroffen. Opvallend is
het grote kolonisatie vermogen van veel libellensoorten. Door elk jaar te
inventariseren kan een
goed beeld worden verkregen van de veranderingen van de libellenfauna.

Situatie in april 2003

Taarloose veentje
Libellenfauna in 2003
Blauwe glazenmaker
Paardenbijter
Grote keizerlibel
Koraaljuffer
Maanwaterjuffer
Azuurwaterjuffer
Variabele waterjuffer
Smaragdlibel
Watersnuffel
Grote roodoogjuffer
Lantaarntje
Tengere grasjuffer
Noordse witsnuitlibel
Tangpantserjuffer
Gewone pantserjuffer
Houtpantserjuffer
Platbuik
Viervlek
Gewone oeverlibel
Vuurjuffer
Zwarte heidelibel
Bloedrode heidelibel
Bruinrode heidelibel
Steenrode heidelibel

1
9
9
9
25
1
2
2
386
1
290
5
7
8
205
5
14
94
37
1
39
6
1
11

TOTAAL

1168
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Soortbespreking en verspreidingskaarten
Van elke libellensoort staat op de linkerpagina de tekst met
biotoop, voorkomen, vliegtijd, verspreidingskaartje, aantal
waarnemingen en exemplaren vermeld. Deze aantallen zijn uit
het landelijke databestand van 1995 tot en met 2003. Op zich
zeggen deze aantallen niet zo veel. Wel laat het enigszins zien of
een bepaalde soort talrijk of minder talrijk in Drenthe is waargenomen. De aanduidingen die gebruikt zijn, zoals trend en het
voorkomen van de libellensoorten in Nederland, zijn afkomstig
uit NVL, 2002. Het voorkomen in Drenthe is door de auteurs van
deze werkatlas afgeleid van voornoemde atlas. Door de verschillen in het waarnemen tussen vroeger en nu heeft het geen zin
om deze getallen te gaan vergelijken met andere perioden. Op de
rechterpagina staat een foto van de soort en de beschrijving.
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Weidebeekjuffer Calopteryx splendens (Harris, 1782)
Status NL

Status Dr

trend

Rode lijst

Aantal
waarn.

Aantal
exempl.

Zeer algemeen

Algemeen

Vooruit

Niet
bedreigd

210

3857

Vliegtijd
Eind april tot en met begin oktober
Hoofdvliegtijd
Midden juni t/m eind juli
Biotoop
Kleine wateren met stroming, zoals beken, sommige kanalen. Vaak bij
vistrappen

16
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Weidebeekjuffer Calopteryx splendens (Harris, 1782)

♂
Zuurstofrijk water van redelijke kwaliteit in open landschap is
het biotoop van de weidebeekjuffer. In Drenthe is voor deze
soort veel van genoemde habitat aanwezig. De soort komt het
meest voor in het Drentse Aa gebied. De middenlopen van dit
bekenstelsel bevatten kwalitatief de beste habitat voor deze
fraaie libellensoort. Door toenemende waterkwaliteit, beekherstel en warme zomers neemt de soort de laatste jaren in aantal
toe. De soort is gebaat bij gefaseerd maaien van de beekoevers.
In het stroomgebied van de Reest, het Schoonebeker diep, en
het natuurontwikkelings- en herinrichtingsgebied van de Vledder- en Wasperveense Aa lijkt de weidebeekjuffer minder voor
te komen. Het volgen van de soort in deze gebieden is hier zinvol. De weidebeekjuffer is immers een goede indicator voor de
waterkwaliteit.
17
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Houtpantserjuffer Lestes viridis (Vander Linden, 1825)
Status NL

Status Dr

trend

Rode lijst

Aantal
waarn.

Aantal
exempl.

Uiterst
algemeen

Algemeen

Stabiel

Niet
bedreigd

377

3245

Vliegtijd
Half juni tot en met half november
Hoofdvliegtijd
Begin augustus t/m begin september
Biotoop
Stilstaand of zwakstromend water met bomen langs de oever
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Houtpantserjuffer Lestes viridis (Vander Linden, 1825)

♂
Het is de enige libellensoort die de eieren in boomschors afzet.
De houtpantserjuffer wordt dan ook het meest aangetroffen bij
wateren die beschut zijn met struiken en/of bomen. De soort
kan matig koloniseren. De houtpantserjuffer is overal in Drenthe
waar te nemen. Alleen in extreem open gebieden wordt de soort
niet aangetroffen. De houtpantserjuffer profiteert van de
verstedelijking, waarbij vaak bomen en struiken bij water
worden geplaatst.
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Gewone pantserjuffer Lestes sponsa (Hansemann, 1823)
Status NL

Status Dr

trend

Rode lijst

Aantal
waarn.

Aantal
exempl.

Algemeen

Zeer algemeen

Stabiel

Niet
bedreigd

1069

35995

Vliegtijd
Mei tot en met oktober
Hoofdvliegtijd
Midden juli t/m eind augustus
Biotoop
Stilstaand water, liefst met dichte begroeiing
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Gewone pantserjuffer Lestes sponsa (Hansemann, 1823)
♂

Na de watersnuffel Enallagma cyathigerum is de gewone pantserjuffer de meest voorkomende libellensoort in Drenthe. De
soorten worden dan ook vaak samen aangetroffen. Vooral bij
zure wateren zoals vennen haalt de gewone pantserjuffer de
hoge aantallen. In laagveen wordt de soort vaak bij krabbescheervelden aangetroffen. De gewone pantserjuffer kan
makkelijk worden verward met de tangpantserjuffer Lestes
dryas. De gewone pantserjuffer is een soort die niet is
achteruitgegaan en behoeft verder geen extra aandacht.

21
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Tangpantserjuffer Lestes dryas (Kirby, 1890)
Status NL

Status Dr

trend

Rode lijst

Aantal
waarn.

Aantal
exempl.

Algemeen

Algemeen

Stabiel

Niet
bedreigd

212

1901

Vliegtijd
Mei tot en met september
Hoofdvliegtijd
Begin juli t/m half augustus
Biotoop
Voedselarme wateren met wisselende waterstand
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Tangpantserjuffer Lestes dryas (Kirby, 1890)

♀

♂

Soort van vennen en heideplassen die vaak een wisselende waterstand hebben en zomers gedeeltelijk droogvallen. Vooral
vennen met een verlandende oever met o.a. zeggen en biezen
lijken de voorkeur te hebben. Het Drentse verspreidingsbeeld
lijkt redelijk compleet. Zoeken bij vennen in de boswachterijen
levert waarschijnlijk nog wel wat nieuwe vindplaatsen op, ook al
omdat de soort regelmatig samen met de gewone pantserjuffer Lestes sponsa voorkomt en dan makkelijk over het hoofd
wordt gezien. Landelijk gezien komt deze soort het meest talrijk in Drenthe voor.
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Zwervende pantserjuffer Lestes barbarus (Fabricius, 1798)
Status NL

Status Dr

trend

Rode lijst

Aantal
waarn.

Aantal
exempl.

Algemeen

Zeldzaam

Sterk
vooruit

Niet beschouwd

75

199

Vliegtijd
Juni tot en met oktober
Hoofdvliegtijd
Begin augustus t/m eind augustus
Biotoop
Periodiek droogvallende plasjes en vennen
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Zwervende pantserjuffer Lestes barbarus (Fabricius, 1798)

♂

Zeer zwerflustige juffer die regelmatig vanuit het zuiden
noordwaarts trekt. Sinds een grote invasie in 1994 heeft de
soort vaste voet in Nederland, met name in de duinen en op de
zandgronden. Het aantal Drentse waarnemingen is nog beperkt.
De soort profiteert duidelijk van de warme zomers van afgelopen jaren. Na enkele koude zomers zal de soort vermoedelijk
weer achteruitgaan. Zo blijft de zwervende pantserjuffer een
onregelmatige gast in Drenthe. Zoeken bij voedselarme plassen
en vennen die in de zomer deels uitdrogen kan nieuwe vindplaatsen opleveren.
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Tengere pantserjuffer Lestes virens (Charpentier, 1825)
Status NL

Status Dr

trend

Rode lijst

Aantal
waarn.

Aantal
exempl.

vrij algemeen

Vrij algemeen

Stabiel

kwetsbaar

246

7249

Vliegtijd
Mei tot en met november
Hoofdvliegtijd
Eind juli t/m begin september
Biotoop
Venige, dicht met zeggen en russen begroeide wateren
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Tengere pantserjuffer Lestes virens (Charpentier, 1825)

♀

Kenmerkende soort van heidevennen en hoogveen met verlandingsvegetaties in matig voedselrijk water. In zuur voedselarm
water ontbreekt de soort. Vooral te vinden bij kleine, beschut
gelegen vennen met verlanding van riet, zeggen en pitrus. Op
dergelijke plaatsen zijn hoge dichtheden mogelijk. In Drenthe
momenteel vooral in Zuidwest-Drenthe met enkele grote populaties. Elders in de provincie moet het mogelijk zijn nog nieuwe
vindplaatsen te ontdekken.
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Bruine winterjuffer Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)
Status NL

Status Dr

trend

Rode lijst

Aantal
waarn.

Aantal
exempl.

Minder
algemeen

Zeer
zeldzaam

Stabiel

Bedreigd

5

13

Vliegtijd
Februari tot november
Hoofdvliegtijd
Eind april t/m begin juni en augustus t/m september
Biotoop
Stilstaande wateren vaak met dichte begroeiing vaak in de buurt van
bos.
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Bruine winterjuffer Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)

♀
De bruine winterjuffer wordt meestal gevonden in half open
heidevegetatie of in open (dennen)bos. De bruine winterjuffer
heeft een voorkeur voor matige voedselarme wateren. De soort
breidt zich de laatste jaren uit naar het noorden. Desondanks
zijn er vanaf 1995 slechts vier waarnemingen van de soort in
zuidwest Drenthe gedaan. Wellicht komt de soort in Drenthe
samen met de noordse winterjuffer voor?
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Waarnemingen niet door CWNO vastgesteld
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Noordse winterjuffer Sympecma paedisca (Brauer, 1877)
Status NL

Status Dr

trend

Rode lijst

Aantal
waarn.

Aantal
exempl.

Zeer
zeldzaam

Zeer
zeldzaam

Sterk
achteruit

Ernstig
bedreigd

45

581

Vliegtijd
Februari tot half mei en augustus tot begin november
Hoofdvliegtijd
Eind maart t/m begin mei en midden augustus t/m begin oktober
Biotoop
Stilstaande wateren vaak met rietkragen. Laagveengebieden en heidevennen.
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Noordse winterjuffer Sympecma paedisca (Brauer, 1877)
♂

♂
De meest bekende locaties van de soort in ons land zijn de
Weerribben en de Kuinderplas (Noordoostpolder). Deze gebieden liggen niet ver verwijderd van de provincie Drenthe. De
noordse winterjuffer is in zuid Drenthe in 2003 op veel locaties
aangetroffen (Van Es, 2003). Het betrof hier met bomen
omzoomde heideterreinen met pijpestro. In de Weerribben
wordt vanaf 2001 een verspreidingsonderzoek gedaan naar de
soort. Spectaculaire waarnemingen zijn in 2004 gedaan. Twee
gemerkte exemplaren uit de Lindevallei (Fr.) werden op het
Uffelter Binnenveld aangetroffen (> 20 km). Voor zover bekend
zijn dit de grootste afstanden die door een waterjuffer
bewezen zijn afgelegd. Uit dit onderzoek van de LWD in zuidwest-Drenthe is gebleken dat de soort alleen op de heide overwintert en zich in het voorjaar niet bij het water ophoudt voor
de voortplanting (Manger, 2004). Interessant is om voortplanting in de provincie vast te stellen. Het beste kan hiervoor eind
juli en begin augustus bij matig voedselrijke, niet te zure
wateren gezocht worden naar uitsluipende winterjuffers.
31
Libellen werkatlas Drenthe 2005

Maanwaterjuffer Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840)
Status NL

Status Dr

trend

Rode lijst

Aantal
waarn.

Aantal
exempl.

Minder
algemeen

algemeen

Achteruit

Niet
bedreigd

248

2960

Vliegtijd
April tot en met juli
Hoofdvliegtijd
Eind mei tot en met half juni
Biotoop
Vennen en hoogveen.
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Maanwaterjuffer Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840)

♂

De maanwaterjuffer is een soort van heide vennen en hoogvenen.
Landelijk gezien bereikt de soort in de provincie Drenthe de
hoogste aantallen. Met name in de grotere veengebieden als het
Fochteloërveen en het Bargerveen is de soort talrijk aanwezig.
Is in de meeste vennen, veentjes en heideplassen op de zandgronden wel te vinden. Komt vaak samen met de watersnuffel
voor, welke echter groter is en waarvan de mannetjes meer
blauw vertonen. In Europa is de maanwaterjuffer zeldzaam.
Hoewel de soort in Drenthe veel wordt gevonden is het toch een
soort om te blijven volgen. Belangrijk is hierbij de vrij korte
vliegperiode in mei en juni waardoor de maanwaterjuffer makkelijk kan worden gemist bij inventarisatie.
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Azuurwaterjuffer Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
Status NL

Status Dr

trend

Rode lijst

Aantal
waarn.

Aantal
exempl.

Zeer algemeen

algemeen

Stabiel

Niet
bedreigd

593

10188

Vliegtijd
April tot en met september
Hoofdvliegtijd
Begin juni tot en met midden juli
Biotoop
Stilstaande wateren, ook op laaglandbeken
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Azuurwaterjuffer Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)

♀

♂

Kenmerkende soort van wateren op de zandgronden. Komt
zowel op stilstaand als op stromende wateren voor, vooral als
er veel vegetatie in het water aanwezig is. Hoe meer drijvende
vegetatie in het water des te meer individuen worden er
aangetroffen. Komt vrijwel niet in (laag)veengebieden voor.
Het Drentse verspreidingsbeeld lijkt redelijk compleet.
35
Libellen werkatlas Drenthe 2005

Variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum
(Vander Linden, 1825)
Status NL

Status Dr

trend

Rode lijst

Aantal
waarn.

Aantal
exempl.

Zeer algemeen

algemeen

Stabiel

Niet
bedreigd

577

9320

Vliegtijd
April tot en met september
Hoofdvliegtijd
Eind mei tot en met begin juli
Biotoop
Allerlei stilstaande, vegetatierijke wateren
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Variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum
(Vander Linden, 1825)

Verschillende mannetjes

Is vrij zeldzaam op de zandgronden, daar en tegen talrijk aanwezig in de laagveengebieden. De variabele waterjuffer heeft
een voorkeur voor voedselrijke sloten, plassen en vennen waar
langs de randen verlanding optreedt. De hoogste aantallen
worden aangetroffen in beschutte sloten en petgaten in laagveengebieden. Het verspreidingsbeeld voor Drenthe lijkt redelijk compleet.
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Watersnuffel Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)
Status NL

Status Dr

trend

Rode lijst

Aantal
waarn.

Aantal
exempl.

Algemeen

Zeer algemeen

Stabiel

Niet
bedreigd

1387

66166

Vliegtijd
April tot begin november
Hoofdvliegtijd
Eind juni tot en met begin augustus
Biotoop
Stilstaand voedselarm water, massaal op zure vennen
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Watersnuffel Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)

♂

♀
♂

Deze meest algemene juffer van Drenthe wordt het vaakst
aangetroffen bij grote vennen of andere grote wateren. De
soort kan goed koloniseren. De watersnuffel komt vaak samen
voor met de gewone pantserjuffer Lestes sponsa. Ten oosten
van de Hondsrug lijkt de soort minder voor te komen. Gezien
het talrijke voorkomen behoeft de soort geen speciale aandacht.
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Lantaarntje Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)
Status NL

Status Dr

trend

Rode lijst

Aantal
waarn.

Aantal
exempl.

Zeer algemeen

Zeer algemeen

Stabiel

Niet
bedreigd

898

13109

Vliegtijd
April tot en met oktober
Hoofdvliegtijd
Half juni tot en met begin augustus
Biotoop
Allerlei wateren, zelfs brak water
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Lantaarntje Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)
♂

Zeer algemene soort die vrijwel op alle watertypen te vinden is,
de hoogste aantallen echter in laagveengebieden. Op de wat
zuurdere wateren is de soort minder talrijk aanwezig. Langs
stromend water wordt de soort ook minder gevonden. Vliegt ook
nog bij slecht libellenweer. In principe zou er in elk km-hok een
stip kunnen staan, mits er permanent water aanwezig is.
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Tengere grasjuffer Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)
Status NL

Status Dr

trend

Rode lijst

Aantal
waarn.

Aantal
exempl.

Minder
algemeen

Vrij
zeldzaam

Achteruit

Niet
bedreigd

62

583

Vliegtijd
Mei tot en met oktober
Hoofdvliegtijd
Half juni tot en met begin augustus
Biotoop
Ondiepe plassen met weinig vegetatie
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Tengere grasjuffer Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)

♂

Kleine juffer van de zandgronden die, als pionier, ondiepe, vegetatie arme, vaak recent gegraven wateren koloniseert. Wanneer
de successie voorschrijdt verdwijnt de soort na enkele jaren
weer. Populaties zijn derhalve zelden langdurig aanwezig. Een
vorm van “rotatiebeheer” zou hier verandering in kunnen aanbrengen. Tot nu toe is de soort het meest in het noordoosten
van de provincie aangetroffen. Vooral in verstoorde situaties
zoals net aangelegde natte natuurontwikkeling is de soort te
verwachten. Zoeken op dit soort locaties zal voor het vinden van
de tengere grasjuffer meestal succesvol zijn.
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Grote roodoogjuffer Erythromma najas (Hansemann, 1823)
Status NL

Status Dr

trend

Rode lijst

Aantal
waarn.

Aantal
exempl.

Zeer algemeen

Algemeen

Stabiel

Niet
bedreigd

307

4776

Vliegtijd
april tot en met september
Hoofdvliegtijd
Begin juni tot en met half juli
Biotoop
Stilstaande en zwak stromende wateren met drijvende planten
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Grote roodoogjuffer Erythromma najas (Hansemann, 1823)

♀

Komt algemeen voor op plassen, kanalen, sloten en beken met een
vegetatie die bestaat uit waterplanten met grote drijvende
bladeren zoals gele plomp, waterlelie, kikkerbeet, drijvend
fonteinkruid e.d. De mannetjes rusten regelmatig op deze bladeren. Overal waar deze vegetatie aanwezig is kan de soort
verwacht worden. De soort heeft een minder goed verbreidingsvermogen dan de kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum.
Verwarring met de kleine roodoogjuffer is gemakkelijk mogelijk
dus goed opletten bij de determinatie. De soort staat bij de ons
omringende landen op de Rode lijst, dus toch een soort om
zijdelings in de gaten te houden.
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Kleine roodoogjuffer Erythromma viridilum
(Charpentier, 1840)
Status NL

Status Dr

trend

Rode lijst

Aantal
waarn.

Aantal
exempl.

Uiterst
algemeen

Algemeen

Sterk
vooruit

Niet
bedreigd

74

833

Vliegtijd
juni tot en met oktober
Hoofdvliegtijd
Eind juli tot en met midden augustus
Biotoop
Vijvers, vennen, sloten, kanalen en rivierarmen met rijke ondergedoken vegetatie
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Kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum
(Charpentier,1840)

Incidenteel wordt de kleine roodoogjuffer bij vennen met drijvend veenmos aangetroffen. Echter over het algemeen is deze
soort meer te vinden bij voedselrijk water met rijke ondergedoken vegetatie, zoals bijvoorbeeld hoornblad. Vanaf 1980 heeft
de soort zich in Nederland sterk naar het noorden uitgebreid. In
Drenthe kan de soort bij voornoemde wateren in geheel Drenthe
aangetroffen worden. Meestal niet in hoge aantallen. In Nederland behoort de kleine roodoogjuffer inmiddels tot de meest
algemene libellensoorten. Gezien het veranderende klimaat in
Nederland en de tolerantie van de soort voor voedselrijk water
lijkt de toekomst vrij zeker. De vraag is of de soort bij een
reeks van slechte zomers en strenge winters nog steeds in Drenthe aanwezig blijft.
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Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)
Status NL

Status Dr

trend

Rode lijst

Aantal
waarn.

Aantal
exempl.

Zeer algemeen

Zeer algemeen

Stabiel

Niet
bedreigd

755

16283

Vliegtijd
Begin maart tot half september
Hoofdvliegtijd
Midden mei tot en met midden juni
Biotoop
Stilstaand water en zwakstromend water. Ook bij tuinvijvers
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Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)

♂
Vooral op de zandgronden en in de laagveengebieden is deze
zeer vroeg in het jaar vliegende waterjuffer te vinden. De soort
is vrij honkvast maar het is gebleken dat ze grote afstanden
kunnen overbruggen. In Drenthe behoort de vuurjuffer tot de
top vijf van meest voorkomende libellensoorten. De soort komt
verspreid voor in de provincie. De vuurjuffer is niet bedreigd en
specifieke beschermingsmaatregelen zijn in Drenthe dan ook
niet nodig.
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Koraaljuffer Ceriagrion tenellum (de Villers, 1789)
Status NL

Status Dr

trend

Rode lijst

Aantal
waarn.

Aantal
exempl.

Vrij algemeen

Algemeen

Stabiel

Niet
bedreigd

305

5620

Vliegtijd
Mei tot en met september
Hoofdvliegtijd
Begin juli tot en met begin augustus
Biotoop
Hoogveen en voedselarme vennen
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Koraaljuffer Ceriagrion tenellum (de Villers, 1789)

♂

Soort van voedselarme bos- en heidevennen en hoogveen met een
rijke begroeiing van zowel ondergedoken als drijvende planten.
Kan ook langs traag stromende sloten en beken aangetroffen
worden. Of de soort zich hierop ook voortplant of dat het hierbij alleen om zwervers gaat is nog onduidelijk. Drenthe vormt
landelijk gezien een belangrijk gebied voor de koraaljuffer.
Nieuwe vindplaatsen lijken onder andere mogelijk in de boswachterijen rond het Ellertsveld.
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Blauwe breedscheenjuffer Platycnemis pennipes
(Pallas, 1771)
Status NL

Status Dr

trend

Rode lijst

Aantal
waarn.

Aantal
exempl.

Algemeen
in o-en z

Plaatselijk vrij
alg.

Vooruit

Niet
bedreigd

209

5272

Vliegtijd
Juni en juli
Hoofdvliegtijd
Midden juni tot en met eind juli
Biotoop
Langzaam stromende beken, rivieren en kanalen. Ook bij zuurstofrijke
plassen (zandafgravingen)

52
Libellen werkatlas Drenthe 2005

Blauwe breedscheenjuffer Platycnemis pennipes
(Pallas,1771)

♂

Drenthe vormt één van de drie kerngebieden waar de soort in
Nederland voorkomt. Door de verbeterde waterkwaliteit in
beken neemt de soort net als de weidebeekjuffer de laatste
jaren in aantal toe. De blauwe breedscheenjuffer is een mobiele
soort die zich gemakkelijk langs bijv. kanalen verbreidt. De
soort is gebaat bij gefaseerd maaien van de beekoevers. De
imago’s kunnen zich dan beter verplaatsen naar stukken die niet
gemaaid zijn. De larven hebben voordeel bij gefaseerd schonen
van de beek. Een soortgericht onderzoek naar deze soort is
wenselijk.
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Paardenbijter Aeshna mixta (Latreille, 1805)
Status NL

Status Dr

trend

Rode lijst

Aantal
waarn.

Aantal
exempl.

Zeer algemeen

Algemeen

Vooruit

Niet
bedreigd

348

1433

Vliegtijd
Juni tot en met november
Hoofdvliegtijd
Half augustus tot en met half september
Biotoop
Allerlei wateren, zelfs licht brak water
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Paardenbijter Aeshna mixta (Latreille,1805)

♀

De paardenbijter kan op allerlei typen water worden aangetroffen, maar bij voorkeur op wateren met een goed ontwikkelde
oevervegetatie zoals brede gordels riet, lisdodde en dergelijke.
Zelfs in licht brak water kunnen larven zich succesvol ontwikkelen. De soort kan gemakkelijk nieuwe gebieden bereiken en is
dan ook een sterk migrerende glazenmaker. De soort wordt in
Drenthe over het algemeen in lagere aantallen waargenomen dan
bijvoorbeeld in de kuststrook. De paardenbijter is in principe
overal aan te treffen. Zeker ook omdat vanuit het zuiden aanvulling plaats vindt van immigranten. Vooral in zuid-Drenthe
lijken nog vele voortplantingsplaatsen onontdekt.
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Waarnemingen niet door CWNO vastgesteld
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Zuidelijke glazenmaker Aeshna affinis (Vander Linden, 1820)
Status NL

Status Dr

trend

Rode lijst

Aantal
waarn.

Aantal
exempl.

Zeldzaam

Zeer
zeldzaam

Niet inheems

Niet beschouwd

2

2

Vliegtijd
Juni tot en met september
Hoofdvliegtijd
Eind juni tot en met midden augustus
Biotoop
Kleine ondiepe, vegetatierijke, stilstaande watertjes. Door de zwervende status ook in andere biotopen aan te treffen
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Zuidelijke glazenmaker Aeshna affinis (Vander Linden,1820)

♂
Sinds de invasie in 1995 wordt de soort jaarlijks in Nederland
waargenomen. Permanente vestiging van deze soort is vooralsnog
niet waarschijnlijk. Het betreft zwervers. In 2003 werd voor
het eerst in Drenthe een exemplaar bij Norg waargenomen. In
2004 werd de soort bij het Oude Diep (Wijster) waargenomen.
Omdat de soort een sterke gelijkenis vertoont met de paardenbijter Aeshna mixta is het lastig deze soort in het veld te
onderscheiden. De zuidelijke glazenmaker vertoont de laatste
jaren in Europa een duidelijke uitbreiding naar het noordwesten.
De soort is een zwerver en is wellicht de komende jaren vaker in
Drenthe waar te nemen.
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Venglazenmaker Aeshna juncea (Linnaeus, 1758)
Status NL

Status Dr

trend

Rode lijst

Aantal
waarn.

Aantal
exempl.

Vrij algemeen

algemeen

achteruit

Niet
bedreigd

299

1263

Vliegtijd
Juni tot en met oktober
Hoofdvliegtijd
Begin augustus tot en met eind augustus
Biotoop
Vennen en hoogveen
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Venglazenmaker Aeshna juncea (Linnaeus,1758)

♂
De venglazenmaker lijkt sterk op de noordse glazenmaker maar
is veel algemener. Komt in dezelfde biotopen voor maar stelt
minder strenge eisen aan de vegetatie en is ook in pitrusvennen
aan te treffen, maar bij voorkeur in vennen met veenmos en
hoogveen. De soort heeft een voorkeur voor grotere vennen
met weinig tot geen schaduw. De venglazenmaker wordt ook
wel waargenomen bij krabbenscheervegetatie zoals een vermoedelijke populatie bij Nieuwlande (mond.med. Marcel Hospers). De waargenomen aantallen zijn doorgaans niet hoog. Het
verzamelen van larvenhuidjes geeft een veel betere indicatie
over de populatieomvang. Op deze manier kan ook de noordse
glazenmaker Aeshna subarctica in het onderzoek betrokken
worden (zie aldaar). De soort is mondiaal algemeen en is niet
direct bedreigd.
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Noordse glazenmaker Aeshna subarctica (Walker, 1908)
Status NL

Status Dr

trend

Rode lijst

Aantal
waarn.

Aantal
exempl.

Zeer
zeldzaam

zeldzaam

stabiel

bedreigd

61

387

Vliegtijd
Juli tot en met september
Hoofdvliegtijd
Half augustus tot en met eind augustus
Biotoop
Hoogveen en vennen met drijvende veenmosvegetatie
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Noordse glazenmaker Aeshna subarctica (Walker,1908)

♂

In Drenthe is de soort zeldzaam in hoogveengebieden en bos- en
heidevennen met drijvende veenmosvegetatie. De grootste populatie bevindt zich in het Fochteloërveen. Er zijn diverse kleinere
populaties aanwezig in bos- en heidevennen met hoogveenontwikkeling. Uit het Bargerveen vooralsnog alleen als zwerver bekend.
Gericht zoeken kan nieuwe vindplaatsen opleveren. Zoals een
recente vondst in 2003 op een nieuwe locatie van een larvehuidje
op het Mantingerzand. Een zorgvuldige determinatie en beschrijving is vereist omdat de soort sterk lijkt op de algemenere
venglazenmaker Aeshna juncea. Door te zoeken naar larvenhuidjes (bewaren !) kan de soort ook vastgesteld worden. Deze
methode levert soms meer op dan het zoeken naar vliegende
dieren omdat die doorgaans in zeer lage aantallen aanwezig zijn.
Buiten Drenthe is de noordse glazenmaker zeer zeldzaam.
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Groene glazenmaker Aeshna viridis (Eversman, 1836)
Status NL

Status Dr

trend

Rode lijst

Aantal
waarn.

Aantal
exempl.

Vrij
zeldzaam

zeldzaam

achteruit

bedreigd

155

1557

Vliegtijd
Juni tot en met september
Hoofdvliegtijd
Begin augustus tot en met eind augustus
Biotoop
Dichte krabbescheervegetaties, m.n. in laagveengebieden
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Groene glazenmaker Aeshna viridis (Eversmann,1836)

♀
Deze zeldzame soort is sterk gebonden aan krabbescheervegetaties. In Drenthe bevindt zich een grote populatie in de Peizermaden en voorts een kleinere bij de Wapserveensche Aa. Langs
de Hunze zijn in 2003 zwervers waargenomen. Gericht zoeken
bij krabbescheervegetaties* kan wellicht nog nieuwe vindplaatsen opleveren. Gebleken is dat op warme windstille avonden de
soort tot in het donker jagend aangetroffen kan worden. Ook
plaatsen met krabbescheer die in het verleden zijn bezocht en
waar toen geen of slechts zwervende groene glazenmakers zijn
waargenomen moeten in de gaten gehouden worden. Kansrijk
lijkt in dit verband het gebied tussen Hoogeveen en Hollandscheveld en de omgeving van het Leekstermeer.
*Zie voor het voorkomen van krabbescheer de “Atlas van de
Drentse Flora”.
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Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea (Müller, 1764)
Status NL

Status Dr

trend

Rode lijst

Aantal
waarn.

Aantal
exempl.

Zeer algemeen

algemeen

Stabiel

Niet
bedreigd

317

1158

Vliegtijd
Mei tot en met november
Hoofdvliegtijd
Begin augustus tot en met begin september
Biotoop
Allerlei stilstaande wateren
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Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea (Müller,1764)

♂

Algemene soort, vooral in Noordwest-Drenthe. Weinig kieskeurig, komt voor op zowel stilstaand als stromend water, bij
voorkeur echter op kleine stilstaande wateren in een
parkachtige omgeving. Vooral ook in bosachtige omgeving. De
soort is vaak ook kenmerkend laag langs de grond vliegend waar
te nemen. De blauwe glazenmaker kan goed nieuwe gebieden
koloniseren. Met name in zuid Drenthe kunnen nog vele nieuwe
vindplaatsen ontdekt worden. De soort is algemeen en behoeft
geen specifieke aandacht.
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Bruine glazenmaker Aeshna grandis (Linnaeus, 1758)
Status NL

Status Dr

trend

Rode lijst

Aantal
waarn.

Aantal
exempl.

Zeer algemeen

Zeer algemeen

Stabiel

Niet
bedreigd

576

1453

Vliegtijd
Juni tot en met oktober
Hoofdvliegtijd
Eind juli tot en met eind augustus
Biotoop
Vooral stilstaande wateren
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Bruine glazenmaker Aeshna grandis (Linneaus,1758)

♂

♂

Zeer algemene soort van allerlei stilstaande wateren, zowel in
bosachtige omgeving als open landschap. Het voortplantingsbiotoop van de soort kan sterk variëren wat betreft grootte,
begroeiing en waterkwaliteit. Ook op vennen en hoogveen en op
traag stromende wateren. Kan verward worden met de vroege
glazenmaker die ook een bruin uiterlijk heeft. De bruine
glazenmaker heeft echter bruin getinte vleugels terwijl deze
bij de vroege glazenmaker glasachtig helder zijn. In Zuidwesten Midden-Drenthe kunnen nog vele nieuwe vindplaatsen ontdekt worden.
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Vroege glazenmaker Aeshna isosceles (Müller, 1767)
Status NL

Status Dr

trend

Rode lijst

Aantal
waarn.

Aantal
exempl.

Vrij
zeldzaam

Zeer
zeldzaam

Achteruit

Kwetsbaar

37

52

Vliegtijd
Mei tot en met augustus
Hoofdvliegtijd
Begin juni tot en met begin juli
Biotoop
Laagveenmoerassen, veelal bij verlandingsvegetaties. Weinig op de
zandgronden
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Vroege glazenmaker Aeshna isosceles (Müller,1767)

De vroege glazenmaker heeft een voorkeur voor laagveen. De
soort wordt het meest in het zuidwesten van Drenthe waargenomen. De soort kan goed koloniseren en wordt vaak buiten het
normale verspreidingsgebied waargenomen. De vroege glazenmaker wordt in kleine aantallen jaarlijks bij (mesotrofe) heidevennen aangetroffen. Deze exemplaren zijn vermoedelijk afkomstig vanuit de Weerribben en de Wieden. Het vermoeden
bestaat dat de soort zich in deze heidevennen voortplant. Een
soort om de komende jaren in de gaten te houden.
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Glassnijder Brachytron pratense (Müller, 1764)
Status NL

Status Dr

trend

Rode lijst

Aantal
waarn.

Aantal
exempl.

Vrij algemeen

Vrij
zeldzaam

Achteruit

Kwetsbaar

58

140

Vliegtijd
April tot en met augustus
Hoofdvliegtijd
Eind mei tot en met half juli
Biotoop
Stilstaand water met brede zoom van riet en zeggen
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Glassnijder Brachytron pratense (Müller,1764)

♂
Aan laagveenmoeras gebonden soort en derhalve vrij zeldzaam
in Drenthe. Meeste vindplaatsen in Noord-Drenthe. Buiten de
laagveengebieden kan naar de soort gezocht worden op plassen
met een hoge en gevarieerde oever- en watervegetatie. Bij
toeval kon op deze manier een nieuwe vindplaats langs de
Hunze bij Annen ontdekt worden.
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Grote keizerlibel Anax imperator (Leach, 1815)
Status NL

Status Dr

trend

Rode lijst

Aantal
waarn.

Aantal
exempl.

Zeer algemeen

Algemeen

Vooruit

Niet
bedreigd

465

951

Vliegtijd
Mei tot en met oktober
Hoofdvliegtijd
Eind juni tot en met begin augustus
Biotoop
Allerlei stilstaande wateren, vooral op de zandgronden
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Grote keizerlibel Anax imperator (Leach,1815)

♂
Verspreid over de provincie voorkomend, vooral op wat grotere
plassen en vijvers met een voedselrijk karakter. Ook wel op
brede sloten en kanalen. Door het grote territorium van de soort
worden maar weinig exemplaren waargenomen. Veel waarnemingen hebben betrekking op zwervende individuen. De verandering
van het klimaat is de belangrijkste factor waarom deze soort in
het noorden het laatste decennium is toegenomen. Er zijn maar
weinig waarnemingen uit de Drentse veenkoloniën, waar sommige
wijken wel als voortplantingsbiotoop in aanmerking lijken te komen. De grote keizerlibel behoeft in Drenthe geen speciale aandacht.
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Plasrombout Gomphus pulchellus (Sélys, 1840)
Status NL

Status Dr

trend

Rode lijst

Aantal
waarn.

Aantal
exempl.

Vrij algemeen

Zeer
zeldzaam

Stabiel

Niet
bedreigd

3

6

Vliegtijd
Vooral juni
Hoofdvliegtijd
Vooral juni
Biotoop
Stilstaande of zwakstromende wateren met weinig vegetatie. Plassen,
kanalen en zandputten
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Plasrombout Gomphus pulchellus (Sélys,1840)
♂

Van de romboutfamilie is de plasrombout in Nederland het minst
zeldzaam en het minst kieskeurig. De soort is tot dusver de
enige romboutsoort in Drenthe en is zeer zeldzaam. De
waarnemingen betreffen meestal een enkel exemplaar bij een
zandwinningsplas of bij een beek. In het noorden van Drenthe is
de soort in het verleden het meest aangetroffen. De laatste
waarneming was in 2004 bij Schipborg. De plasrombout is
tamelijk plaatstrouw. De soort heeft in het verleden als een van
de weinige libellensoorten geprofiteerd van menselijke activiteiten (wegenbouw en zandafgravingen) en heeft zich naar
Noordwest-Europa uitgebreid. In Noord-Drenthe en ZuidGroningen bevinden zich enkele geïsoleerde populaties. Ook in
het zuidoosten van Drenthe zou de soort bij de benedenloop van
de Schoonebeeker diep aangetroffen kunnen worden (Wasscher
1992). Belangrijk is deze soort in de toekomst te gaan volgen
zeker ook omdat de Drentse vindplaatsen de meest noordelijke
van deze soort zijn !
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Smaragdlibel Cordulia aenea (Vander Linden, 1825)
Status NL

Status Dr

trend

Rode lijst

Aantal
waarn.

Aantal
exempl.

Vrij algemeen

Vrij algemeen

Stabiel

Niet
bedreigd

140

697

Vliegtijd
April tot en met augustus
Hoofdvliegtijd
Eind mei tot en met half juni
Biotoop
Laagveenmoerassen en matige voedselrijke plassen
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Smaragdlibel Cordulia aenea (Vander Linden,1825)

♂

Soort van vennen en laagveenmoerassen. Op de zandgronden
vaak bij vennen en plassen met een vegetatie uit zeggen en
biezen. Met name in Noordwest-Drenthe en de boswachterijen
rond het Ellertsveld bieden goede kansen op het vinden van
nieuwe vindplaatsen. Verwarring met de metaalglanslibel Somatochlora metallica is mogelijk. Deze soort komt echter vaker
op beken voor en vliegt later. De smaragdlibel vliegt namelijk al
in april en mei.
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Metaalglanslibel Somatochlora metallica
(Vander Linden, 1825)
Status NL

Status Dr

trend

Rode lijst

Aantal
waarn.

Aantal
exempl.

Algemeen

Algemeen

Stabiel

Niet
bedreigd

206

353

Vliegtijd
Eind mei tot eind september
Hoofdvliegtijd
Begin juli tot begin augustus
Biotoop
Beken en stilstaande wateren. Vaak in bosachtige omgeving
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Metaalglanslibel Somatochlora metallica
(Vander Linden,1825)

♂

Soms wordt de soort in lage aantallen in hoogveengebieden
waargenomen. Ook wordt de metaalglanslibel in beken aangetroffen zoals de benedenloop van de Drentsche Aa. De waterkwaliteit voor deze soort is niet zo belangrijk. Zo kan de
metaalglanslibel ook langs beken met slechte waterkwaliteit
aangetroffen worden. De soort is vooral in Oost-Drenthe vrij
talrijk. Verwarring met de smaragdlibel Cordulia aenea is
mogelijk. In Nederland zijn er geen aanwijzingen dat de soort
achteruit gaat. Echter in omringende landen heeft de soort
een lage dichtheid en een negatieve trend. Toch een soort om
in de gaten te blijven houden.
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Viervlek Libelulla quadrimaculata (Linnaeus, 1758)
Status NL

Status Dr

trend

Rode lijst

Aantal
waarn.

Aantal
exempl.

Zeer algemeen

Zeer algemeen

Stabiel

Niet
bedreigd

977

11175

Vliegtijd
April tot oktober
Hoofdvliegtijd
Eind mei tot en met midden juli
Biotoop
Stilstaande wateren vaak met rijke vegetatie
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Viervlek Libellula quadrimaculata (Linnaeus,1758)

♂♂

De viervlek wordt vooral gevonden bij voedselarme vennen en
hoogvenen. In Drenthe is het één van de meest voorkomende
soorten. De viervlek kan gemakkelijk koloniseren. De verzuring
van heidevennen zorgt dat de soort zich goed voortplant. De
viervlek behoeft in Drenthe dan ook geen extra aandacht.
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Platbuik Libelulla depressa (Linnaeus, 1758)
Status NL

Status Dr

trend

Rode lijst

Aantal
waarn.

Aantal
exempl.

Zeer algemeen

Algemeen

Vooruit

Niet
bedreigd

372

1200

Vliegtijd
Eind april tot begin september
Hoofdvliegtijd
Begin juni tot en met begin juli
Biotoop
Vegetatiearme, kleine wateren zoals beekjes, vijvers en leemkuilen.
Pionier in pas gegraven plassen
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Platbuik Libellula depressa (Linnaeus,1758)

♀

Deze soort wordt meer aangetroffen in agrarische- en
stedelijke gebieden dan in natuurgebieden. De platbuik is veelal te zien bij pas gegraven sloten, plassen of vijvers. De soort
heeft een voorkeur voor open water met niet meer dan 50%
bedekking van waterplanten. In Engeland wordt de platbuik ook
waargenomen bij hoogveenplassen. De soort wordt iets meer in
noord Drenthe waargenomen. De platbuik is door zijn uitgesproken pioniergedrag en voorkeur voor ‘verstoorde’
situaties geen soort waarvoor beschermingsmaatregelen in
Drenthe hoeven te worden genomen.
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Bruine korenbout Libelulla fulva (Müller, 1764)
Status NL

Status Dr

trend

Rode lijst

Aantal
waarn.

Aantal
exempl.

Minder
algemeen

Zeer
zeldzaam

Stabiel

Kwetsbaar

6

9

Vliegtijd
April tot augustus
Hoofdvliegtijd
Eind mei tot en met eind juni
Biotoop
Laagveengebieden en bij langzaam stromende wateren en kanalen
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Bruine korenbout Libellula fulva (Müller,1764)

Juv. ♂
Door de verbeterde waterkwaliteit lijkt de soort in de laagveengebieden landelijk weer toe te nemen. De bruine korenbout
is in het verleden alleen in Zuidoost-Drenthe waargenomen. De
bruine korenbout werd in 1991 en 1995 in het Schoonebeekerdiep gevonden. In 1991 nabij Coevorden waren dit twee vers uitgeslopen exemplaren. Hiermee is voortplanting van de soort in
Drenthe aangetoond. In 1995 werden enkele exemplaren in het
Schoonebeekerdiep in de omgeving van Schoonebeek waargenomen. Het is niet duidelijk of we hier te maken hebben met een
kleine geïsoleerde populatie. In 2003 is de soort ook nabij Meppel waargenomen. In 2004 werden drie vrouwtjes waargenomen
bij Dalen. De komende jaren is inventarisatie in de genoemde
gebieden zeker gewenst.

85
Libellen werkatlas Drenthe 2005

Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)
Status NL

Status Dr

trend

Rode lijst

Aantal
waarn.

Aantal
exempl.

Uiterst
algemeen

Algemeen

Vooruit

Niet
bedreigd

527

2387

Vliegtijd
Mei tot oktober
Hoofdvliegtijd
Eind juni tot en met begin augustus
Biotoop
Allerlei stilstaande en zwak stromende wateren. Laagveengebieden,
plassen, sloten, maar ook verstoorde vennen
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Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum (Linnaeus,1758)

♀

De gewone oeverlibel is niet kritisch wat betreft zijn biotoop.
Ook aan de waterkwaliteit stelt de soort geen hoge eisen. In het
noorden en zuidwesten van Drenthe is de soort meer aangetroffen. Vooral door afgravingen zijn nieuwe gebieden voor deze
soort ontstaan. De toekomst voor deze soort ziet er positief uit
en vraagt geen extra aandacht.
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Waarnemingen niet door CWNO vastgesteld
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Vuurlibel Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)
Status NL

Status Dr

trend

Rode lijst

Aantal
waarn.

Aantal
exempl.

Zeer
zeldzaam

Dwaalgast

Niet inheems

Niet beschouwd

2

2

Vliegtijd
Begin juni tot begin september
Hoofdvliegtijd
Eind juni tot begin augustus
Biotoop
Voedselrijke, vaak ondiepe stilstaande zelfs brakke wateren. Het meest
bij kleine, voedselrijke plasjes en kanaaltjes.

88
Libellen werkatlas Drenthe 2005

Vuurlibel Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)

♂

♀

De vuurlibel is een zuideuropese soort die vanaf 1993
zeldzaam voorkomt in Nederland. De laatste jaren wordt de
soort steeds noordelijker in Nederland waargenomen. In 2004
werden mannetjes van de Vuurlibel in het Drentse
Nijensleekerveld en het Uffelter Binnenveld waargenomen.
Deze waarnemingen zijn nog niet bevestigd.
De mannetjes van de Vuurlibel zijn een opvallende verschijning
en makkelijk te onderscheiden in het veld. Een soort om de
komende jaren in de gaten te houden.
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Zwarte heidelibel Sympetrum danae (Sulzer, 1776)
Status NL

Status Dr

trend

Rode lijst

Aantal
waarn.

Aantal
exempl.

Zeer algemeen

Zeer algemeen

Stabiel

Niet
bedreigd

1228

35416

Vliegtijd
Begin juni tot half november
Hoofdvliegtijd
Eind juli tot en met eind augustus
Biotoop
Voornamelijk vennen en hoogveen. Soms in verlandingsvegetaties in
laagveen
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Zwarte heidelibel Sympetrum danae (Sulzer,1776)

♀
De zwarte heidelibel is één van de meest voorkomende libellensoorten in Drenthe. De soort ontbreekt in voedselrijke
wateren. Op de grens met Friesland en Groningen wordt de
zwarte heidelibel vaak in laagveengebieden aangetroffen in vrij
smalle sloten met goed ontwikkelde watervegetatie die ongeveer een halve meter diep zijn. Onduidelijk nog is of de soort
zich in dit soort habitat voortplant. Interessant is om in de
laagveengebieden op de grens van Friesland en Groningen te
zoeken naar larvenhuidjes van de zwarte heidelibel. Huidjes
van de soort zijn ook bij stilstaande beken gevonden. De soort
is zeer algemeen in Drenthe en behoeft geen extra aandacht.
De zwarte heidelibel heeft geprofiteerd van verzuring.
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Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum (Müller, 1764)
Status NL

Status Dr

trend

Rode lijst

Aantal
waarn.

Aantal
exempl.

Uiterst
algemeen

Zeer algemeen

Vooruit

Niet
bedreigd

708

9011

Vliegtijd
Begin juni tot midden oktober
Hoofdvliegtijd
Begin augustus tot en met eind augustus
Biotoop
Stilstaand of zwakstromend water. Het water is meestal voedselrijk.
Vaak met lisdodde begroeiing en ook bij vennen en droogvallende
wateren
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Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum (Müller,1764)

♂

De bloedrode heidelibel wordt veelal zwervend aangetroffen.
Vooral op beschutte, zonnige plekken zoals houtwallen en
bosschages zijn ze te vinden. De soort kan zich uitstekend
verspreiden maar doordat de populatie in Drenthe groot is vallen
immigranten nauwelijks op. Na de zwarte heidelibel is de
bloedrode heidelibel de meest algemene heidelibel in Drenthe.
De soort hoeft niet speciaal gevolgd te worden. Er is voldoende
geschikt eutroof water in de provincie en de bloedrode
heidelibel zal ook baat hebben bij de ontwikkeling van nieuwe
natte natuur in Drenthe.
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Geelvlekheidelibel Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758)
Status NL

Status Dr

trend

Rode lijst

Aantal
waarn.

Aantal
exempl.

Zeer algemeen

Algemeen

Stabiel

Niet
bedreigd

323

3062

Vliegtijd
Eind mei tot midden oktober
Hoofdvliegtijd
Begin augustus tot en met eind augustus
Biotoop
Moerassige of verlandende water. In de zomer vaak deels opdrogende
wateren
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Geelvlekheidelibel Sympetrum flaveolum (Linnaeus,1758)

De geelvlekheidelibel is te vinden bij elk type stilstaand water,
afgezien van voedselrijke en volledig onbegroeide plassen. De
soort heeft een voorkeur voor snel opwarmende wateren en
wateren die zomers droogvallen. De geelvlekheidelibel is vaak in
wisselende hoeveelheden per jaar aanwezig omdat de soort vaak
met invasies gebieden koloniseert. Hoewel het in Drenthe
redelijk goed lijkt te gaan met deze soort vormt verdroging van
gebieden een gevaar voor succesvolle voortplanting van de soort.
Ook heeft de toename van de eutrofiëring een nadelig effect op
de geelvlekheidelibel.
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Zwervende heidelibel Sympetrum fonscolombii (Sélys, 1840)
Status NL

Status Dr

trend

Rode lijst

Aantal
waarn.

Aantal
exempl.

Minder
algemeen

Zeldzaam

Sterk
vooruit

Niet beschouwd

14

63

Vliegtijd
Eind april tot eind oktober
Hoofdvliegtijd
Midden juni tot en met midden augustus
Biotoop
Allerlei stilstaande wateren. Vaak met ondiepe snel opwarmende delen
en vaak vlakke oevers
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Zwervende heidelibel Sympetrum fonscolombii (Sélys,1840)

Het kolonisatievermogen van deze soort is erg groot.
De zwervende heidelibel kan massaal trekken. Na een grote
invasie in 1996 was de soort elk jaar op wisselende plekken in
Nederland waar te nemen. Ook voortplanting is waargenomen. De
zwervende heidelibel is een lastig te determineren soort en kan
gemakkelijk met andere Sympetrum soorten worden verward.
De verwachting is dat de zwervende heidelibel zich vooral in
pionierssituaties zal blijven voortplanten in Drenthe. De soort is
ook zeker gebaat bij het warmer wordende klimaat. Gezien het
wisselende voorkomen van deze soort is het lastig om gericht
onderzoek naar deze heidelibel te doen.
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Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758)
Status NL

Status Dr

trend

Rode lijst

Aantal
waarn.

Aantal
exempl.

Zeer algemeen

Zeer algemeen

Vooruit

Niet
bedreigd

655

6008

Vliegtijd
Begin juli tot begin november
Hoofdvliegtijd
Begin augustus tot en met begin september
Biotoop
Stilstaande wateren, zelden bij stromend water. Zwervers zijn overall
aan te treffen
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Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum (Linnaeus,1758)

Juv. ♂

De steenrode heidelibel vertoont minder zwerfgedrag dan andere Sympetrum soorten. Toch kan de soort overal aangetroffen
worden. De steenrode heidelibel bereikt in Drenthe hogere
dichtheden dan de sterk gelijkende bruinrode heidelibel
Sympetrum striolatum. De steenrode heidelibel is in Drenthe
een talrijke soort en vraagt geen speciale aandacht.
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Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum
(Charpentier, 1840)
Status NL

Status Dr

trend

Rode lijst

Aantal
waarn.

Aantal
exempl.

Zeer algemeen

Vrij
zeldzaam

Vooruit

Niet
bedreigd

111

778

Vliegtijd
Begin april tot eind november
Hoofdvliegtijd
Begin augustus tot en met midden september
Biotoop
Allerlei stilstaande wateren. Vooral aanwezig in veengebieden
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Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum
(Charpentier,1840)

♀
In Drenthe is de bruinrode heidelibel minder algemeen dan in
het zuidelijke deel van Nederland. De soort kan zeer goed
koloniseren en is vaak de eerste echte libel die bij pas gegraven
poelen verschijnt. Voortplanting vindt meestal plaats in schaars
begroeide ondiepe plasjes. De soort is in Drenthe minder
vertegenwoordigd dan de steenrode heidelibel Sympetrum
vulgatum, waarmee deze libel gemakkelijk verward kan worden.
De verwachting is dat ook deze soort in de toekomst voordeel
zal hebben van het warmer wordende klimaat in Nederland.
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Bandheidelibel Sympetrum pedemontanum (Allioni, 1766)
Status NL

Status Dr

trend

Rode lijst

Aantal
waarn.

Aantal
exempl.

Vrij
zeldzaam

Zeer
zeldzaam

Sterk
vooruit

Gevoelig

6

10

Vliegtijd
Juni tot en met oktober
Hoofdvliegtijd
Half augustus tot en met begin september
Biotoop
Beekjes, verlandende plassen
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Bandheidelibel Sympetrum pedemontanum (Alioni,1766)

♀

De bandheidelibel is (nog) zeer zeldzaam in Drenthe. In Overijssel zijn inmiddels diverse populaties aanwezig die niet ver van
Drenthe afliggen. Zwervers daarvan kunnen in Zuid-Drenthe
worden aangetroffen zoals in 2002 bij Zuidwolde en in 2003 bij
Dalerpeel. In 2004 waren er meldingen van exemplaren van het
Hijkerveld, Uffelter Binnenveld en zelfs 5 exemplaren bij Dalen.
Het lijkt erop dat de soort de laatste paar jaar in aantal in
Drenthe toeneemt.
Gericht zoeken langs traag stromende sloten en beken, ook in
agrarisch gebied, met een rijke watervegetatie kan nieuwe vindplaatsen opleveren.
Wanneer vinden we in Drenthe de eerste voortplanting ?
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Venwitsnuitlibel Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825)
Status NL

Status Dr

trend

Rode lijst

Aantal
waarn.

Aantal
exempl.

Vrij algemeen

Minder
algemeen

Achteruit

Kwetsbaar

126

1011

Vliegtijd
Mei tot begin augustus
Hoofdvliegtijd
Begin juni tot en met begin juli
Biotoop
Vennen, soms hoogveen en zandputten
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Venwitsnuitlibel Leucorrhinia dubia (Vander Linden,1825)

♂

De venwitsnuitlibel komt voor bij rijk begroeide, voedselarme en
zure wateren. De hoogste aantallen worden doorgaans bij vennen
aangetroffen. In hoogveenrestanten wordt de soort minder
waargenomen.
De soort lijkt sterk op de in Drenthe algemeen voorkomende
noordse witsnuitlibel Leucorrhinia rubicunda. Ze komen ook vaak
samen voor. De venwitsnuitlibel is slecht bestand tegen uitdroging van het ven. In Drenthe komt de venwitsnuitlibel minder voor
dan de noordse witsnuitlibel en is in aantal achteruitgegaan. De
venwitsnuitlibel komt in zuidelijk Nederland meer voor. De indruk bestaat dat de soort in Nederland in aantal afneemt. De
achteruitgang van de soort is waarschijnlijk te wijten aan
biotoopvernietiging, vermesting en verzuring. De venwitsnuitlibel
lijkt hiervoor gevoeliger dan de noordse witsnuitlibel. De venwitsnuitlibel is een soort om de komende jaren in Drenthe te
volgen.
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Noordse witsnuitlibel Leucorrhinia rubicunda
(Linnaues, 1758)
Status NL

Status Dr

trend

Rode lijst

Aantal
waarn.

Aantal
exempl.

Vrij
zeldzaam

Vrij algemeen

Achteruit

Niet
bedreigd

480

12217

Vliegtijd
April tot en met augustus
Hoofdvliegtijd
Midden mei tot en met midden juni
Biotoop
Hoogveen en mesotrofe vennen

106
Libellen werkatlas Drenthe 2005

Noordse witsnuitlibel Leucorrhinia rubicunda
(Linnaeus,1758)

♂

De noordse witsnuitlibel bereikt in Noordoost-Nederland de
hoogste aantallen. Drenthe biedt relatief veel geschikt biotoop
voor de soort. Ze komt vaak samen voor met de venwitsnuitlibel.
De noordse witsnuitlibel heeft een grotere voorkeur voor wateren met een dichte vegetatie van waterplanten dan de venwitsnuitlibel. Jonge imago’s van de noordse witsnuitlibel vertonen in tegenstelling tot de venwitsnuitlibel een sterker
zwerfgedrag. Geslachtsrijpe imago’s zijn echter plaatstrouw.
Vooral vennen met hoogveenvorming (veenmos) zijn bij de soort
in trek. Verdroging van vennen vormt voor de soort een
bedreiging. In het Fochteloërveen heeft bijvoorbeeld vernatting
gezorgd voor een succesvolle uitbreiding van de soort.
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Gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis
(Charpentier, 1825)
Status NL

Status Dr

trend

Rode lijst

Aantal
waarn.

Aantal
exempl.

Vrij
zeldzaam

Zeer
zeldzaam

Achteruit

bedreigd

6

14

Vliegtijd
Mei tot eind juli
Hoofdvliegtijd
Eind mei tot en met midden juni
Biotoop
Matig voedselrijke wateren, waaronder laagveen en vennen
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Gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis
(Charpentier,1825)

♂
De gevlekte witsnuitlibel komt het meest voor bij verlandingszones van laagveenmoerassen. In Drenthe is de soort gevonden bij verlandingszones in mesotrofe vennen met een matige
tot rijke oevervegetatie die omzoomd zijn met bomen. Vaak
bestaat de vegetatie uit een combinatie van riet of lisdodde. De
gevlekte witsnuitlibel lijkt zich bij vennen vaak tijdelijk te
vestigen. De soort heeft een goed ontwikkeld zwerfgedrag en
lijkt een voorkeur te hebben voor een bepaald successiestadium.
In Zuidwest-Drenthe wordt de soort meestal in lage aantallen
aangetroffen. Het gaat hier vermoedelijk om kleine populaties.
In de rest van de provincie worden zwervers aangetroffen. Bij
een ven in Kampsheide werd in 2003 en 2004 een mannetje
waargenomen. Vermesting en verzuring van vennen zijn in Drenthe een bedreiging voor het vestigen van de gevlekte witsnuitlibel. Het verdient aanbeveling om locaties met gevlekte
witsnuitlibel jaarlijks te volgen en te proberen om voortplanting
vast te stellen.
109
Libellen werkatlas Drenthe 2005

Toekomst

Nieuwe natuurgebieden
Het herinrichtingsgebied de Vledder Aa is een interessant gebied om te volgen wat betreft de ontwikkeling van de libellenfauna. Het grootschalige plan met een zeer groot oppervlakte
aan vergravingen zal zeker de moeite van het inventariseren
waard zijn. Een positieve ontwikkeling hierbij is dat het herstelplan een vervolg krijgt. Er wordt gestreefd naar een ecologische verbindingszone van het Drents-Friese Wold naar de
Weerribben.
Het gebied Breevenen (ten westen van de Hunze) is ook een gebied waar geprobeerd wordt een oude situatie terug te brengen.
Dit gebied is voor een deel in beheer van Watermaatschappij
Drenthe. Door het uitgraven van oude beeklopen zijn vele nieuwe
wateren naast de Hunze ontstaan. Ook de natuurontwikkeling
langs het Oude Diep biedt libellen nieuwe kansen.

Aandachtsgebieden en witte vlekken
De gegevens uit het landelijke libellendatabestand laten zien dat
in de belangrijke (veelal grotere) natuurgebieden in het verleden
meer waarnemingen gedaan zijn dan in overige gebieden. In het
kaartje (figuur 1) is dit duidelijk te zien. Landbouwgebieden zonder of weinig watergangen zijn in het verleden niet of nauwelijks
geïnventariseerd. De gebieden die weinig zijn geïnventariseerd
zijn:
• gebied tussen Meppel en Zuidwolde
• gebied ten zuidwesten van Emmen (Oosterhesselerveld,
Zwinderseveld, Wachtum)
• gebied ten noorden Emmen (Nieuw-Weerdinge, Roswinkel,
Valthermond, Borger)
• gebied ten oosten van de Hondsrug (grensgebied met
Groningen) veenkoloniaal gebied.
• Omgeving Hooghalen (ten noorden van Dwingelderveld)
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Figuur 1: Waarnemingsintensiteit
van 1995-2004
De volgende 5 km2 hokken zijn in het verleden weinig tot niet
geïnventariseerd:
215-520 220-550 225-550 245-525 250-545 255-555 260-535
215-525 220-545

250-540 255-550 260-525
250-535 255-545
250-530 255-530
250-525 255-525
250-520 255-520
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Vliegtijdentabel van de Gelijkvleugeligen-Zygoptera

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
J F M A M J J A S O N D

C a l o p t e r y x s p le n d e n s
L e s t e s v i r id i s
L e ste s sp o n sa
L e ste s dry a s
L e ste s b a rb a ru s
L e s t e s vir e n s
S y m pec m a f u sc a
S y m p e c m a p a e d isc a
C o e n a g r io n l u n u l a t u m
C o e n a g r i o n p u e l la
C o e n a g r i o n p u l c h e l lu m
E n a ll a g m a c y a t h ig e r u m
I s c h n u ra e le g a n s
I s c h n u r a p u m il io
E r y t h r o m m a n a ja s
E r y t h r o m m a v i r i d i lu m
P y r rh o so m a n y m p h u la
C e r i a g r i o n t e n e l lu m
P l a t y c n e m i s p e n n ip e s
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Vliegtijdentabel van de Ongelijkvleugeligen-Anisoptera

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
J
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A eshn a m ix ta
Aeshn a a f f in is
Aeshn a ju n c ea
Aeshn a su b a rc tic a
Aeshn a viridis
Aeshn a c y a n ea
A eshn a gra n dis
Aeshn a isosc eles
B ra c hy tron pra te n se
An a x im pera tor
G om phu s pu lc hellu s
C ordu lia a en ea
S om a toc hlora m eta llic a
Lib ellu la q u a drim a c u la ta
Lib ellu la depressa
Lib ellu la f u lva
O rthetru m c a n c e lla tu m
S y m petru m da n a e
S y m petru m sa n gu in eu m
S y m petru m f la ve olu m
S y m petru m f on sc olom b ii
S y m petru m vu lga tu m
S y m petru m striola tu m
S y m petru m pedem on ta n u m
Leu c orrhin ia du b ia
Leu c orrhin ia ru b ic u n da
Leu c orrhin ia pec tora lis
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Te verwachten soorten in Drenthe
Zwervende libellensoorten vanuit andere provincies kunnen
natuurlijk overal in Drenthe waar genomen worden. Zo werd in
2003 de zuidelijke glazenmaker Aeshna affinis voor het eerst in
de geschiedenis in Drenthe (Norg) waargenomen. De laatste jaren is bij veel libellensoorten sprake van een uitbreiding van hun
leefgebied. De klimaatsverandering speelt hierbij mogelijk een
rol. Een aantal soorten neemt de laatste jaren in het zuidelijker
gelegen Overijssel in aantal en verspreiding toe. Dit zijn de
beekrombout Gomphus vulgatissimus, bandheidelibel Sympetrum
pedemontanum, beekoeverlibel Orthetrum coerulescens en de
kanaaljuffer Cercion lindenii. De kanaaljuffer is in Nederland
bezig met een uitbreiding naar het noorden. De soort was
vroeger vooral in Brabant en Limburg aanwezig. In 2003 is de
kanaaljuffer nu ook in Zuid-Twente waargenomen. Dit betekent
dat we de komende jaren in Drenthe alert moeten zijn op deze
soort. De gevlekte glanslibel Somatochlora flavomaculata kan
vanuit Overijssel (Weerribben) en/of Oost-Friesland
(Lindevallei) de provincie Drenthe gemakkelijk bereiken. De gevlekte glanslibel prefereert laagveen. De vraag is of voor deze
voornoemde soorten geschikt habitat in Drenthe aanwezig is. De
kans dat ze op korte termijn waar te nemen zijn is misschien
niet groot. Het is echter zeker niet uit te sluiten.
De oostelijke witsnuitlibel Leucorrhinia albifrons is in Nederland
een ernstig bedreigde soort. De laatste vindplaats is geweest
een plas nabij Appelscha. Toen werd daar een mannetje van de
soort waargenomen. Sindsdien is de soort niet meer in Nederland gezien. Wellicht dat de soort in Drenthe weer verschijnt?
Ook libellensoorten vanuit Duitsland zijn natuurlijk te verwachten. Op ongeveer 15 km vanaf de grens met Nederland in
Nedersaksen (Ewers, 1999) zijn in het verleden enkele exemplaren van de sierlijke witsnuitlibel Leucorrhinia caudalis waargenomen. Dit was in het begin van de tachtiger jaren in de buurt
van de rivier de Ems. Daarna is de soort niet meer waargenomen.
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Deze libel is één van de zeldzaamste soorten van Europa en verspreid zich niet gemakkelijk. De sierlijke witsnuitlibel houdt van
matig voedselrijke wateren met beschutte oevers omgeven door
bos. De komst van de sierlijke witsnuitlibel is hiermee niet erg
waarschijnlijk, maar niet uit te sluiten. In datzelfde grensgebied
in Nedersaksen (Duitsland) zijn in het verleden nog andere zeer
zeldzame libellensoorten waargenomen. Dit zijn de hoogveenglanslibel Somatochlora arctica , zuidelijke keizerlibel Anax
parthenope en de speerwaterjuffer Coenagrion hastulatum. De
hoogveenglanslibel en de zuidelijke keizerlibel zijn beiden goede
zwervers. De eerste heeft een voorkeur voor kleine zure vennen
en de zuidelijke keizerlibel verblijft graag bij grote zandwinningsplassen. De speerwaterjuffer Coenagrion hastulatum heeft
een voorkeur voor kleine, niet te zure voedselarme vennen en
ook bij randzones van hoogvenen. Voornoemde soorten kunnen
wellicht in de toekomst in Drenthe waargenomen worden.

Onderzoek
De Libellenwerkgroep Drenthe wil de komende jaren ook aandacht besteden aan de verspreiding van Rode lijstsoorten. Dit
zijn de bandheidelibel Sympetrum pedemontanum, noordse winterjuffer Sympecma paedisca, bruine winterjuffer Sympecma
fusca, Noordse glazenmaker Aeshna subarctica, weidebeekjuffer Calopteryx splendens. Andere soorten die niet op de Rode
lijst staan, maar wel interessant voor onderzoek zijn de blauwe
breedscheenjuffer Platycnemis pennipes en koraaljuffer Ceriagrion tenellum.
Ook is het verzamelen en het determineren van larvenhuidjes
belangrijk. Het determineren van larvenhuidjes is niet altijd
eenvoudig, maar is belangrijk om te bepalen welke libellensoorten zich in een water voortplanten. Het advies is om larvenhuidjes te verzamelen en te archiveren.
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Bijzondere waarnemingen van libellensoorten
In 1996 is de Commissie Waarnemingen Nederlandse Odonaten
(CWNO) opgericht. Deze commissie beoordeeld waarnemingen
van zeldzame libellen in Nederland. De libellenwerkgroep conformeert zich aan de soortenlijsten die de CWNO hanteert.
Wanneer u van de hieronder genoemde soorten in Drenthe een
waarneming doet en doorgeeft aan de waarnemingencoördinator
van de LWD dan wordt de waarneming uiteindelijk door de
CWNO gecontroleerd.
Tabel 1
De volgende soorten worden alleen gecontroleerd wanneer de
soort buiten haar bekende verspreidingsgebied is waargenomen.
Zuidelijke glazenmaker Aeshna affinis
Zuidelijke keizerlibel Anax parthenope
Mercuurwaterjuffer Coenagrion mercuriale
Tweevlek Epitheca bimaculata
Zadellibel Hemaniax ephippiger
Oostelijke witsnuitlibel Leucorrhinia albifrons
Sierlijke witsnuitlibel Leucorrhinia caudalis
Dwergjuffer Nehalennia speciosa
Kleine tanglibel Onychogomphus forcipatus
Bronslibel Oxygastra curtisii
Zuidelijke heidelibel Sympetrum meriodinale

De waarneming wordt beoordeeld aan de hand van een beschrijving en/of foto. Alleen een foto is voldoende en is natuurlijk het beste bewijsmateriaal. Ook een larvenhuidje is een goed
bewijs. Een goede beschrijving van een libel maken is vaak lastig.
Het beste is om in het veld gelijk een beschrijving te maken.
Goed is om een algemeen deel te maken (belangrijk) en een
specifiek deel waar je de kenmerken ten opzichte van gelijkende
soorten beschrijft.
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In welke gevallen moet ik een beschrijving maken.
•
Staat de soort in tabel 1 ? Zo ja, dan altijd een beschrijving maken.
•
Staat de soort in tabel 2 en is de soort in het betref
fende uurhok in de afgelopen periode niet waargenomen ?
Zo ja, dan altijd een beschrijving maken.
•
Is de waarneming opmerkelijk of bijzonder, bijvoorbeeld
een Gaffellibel in de Drentse Aa ? Zo ja, dan altijd een
beschrijving maken.

Tabel 2
Noordse glazenmaker Aeshna subarctica
Bosbeekjuffer Calopteryx virgo
Donkere waterjuffer Coenagrion armatum
Speerwaterjuffer Coenagrion hastulatum
Gewone bronlibel Cordelugaster boltonii

Vuurlibel Crocothemis erythraea
Gevlekte witsnuitlibel Leucorrhina pectoralis
Gaffellibel Ophiogomphus cecillia
Zuidelijke oeverlibel Orthetrum brunneum
Beekoeverlibel Orthetrum coerulescens
Hoogveenglanslibel Somatochlora arctica
Gevlekte glanslibel Somatochlora flavomaculata
Noordse winterjuffer Sympecma paedisca
Kempense heidelibel Sympetrum depressiusulum

Hoe CWNO beschrijvingen in te leveren ?
Beschrijvingen kunt u opsturen naar de waarnemingencoördinator van de werkgroep. Foto’s het liefst als jpeg-bestand
opsturen. Als werkgroep kunnen we de waarnemingen beoordelen
en zonodig op volledigheid controleren alvorens de waarneming
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naar de CWNO wordt gestuurd. Ook oude waarnemingen zijn nog
altijd welkom.
Hoe overige waarnemingen in te leveren ?
Libellenwaarnemingen kunt u bij de waarnemingencoördinator
inleveren. Op deze manier kan elk jaar een waarnemingenverslag
worden samengesteld. Aanleveren kunt u doen op formulieren
(formulieren aan te vragen bij De Vlinderstichting, adres laatste
bladzijde) of het liefst per e-mail volgens een bepaald format.
Deze formulieren zijn te downloaden op onze website
http://drenthe.libellen.nl. Het format kunt u bij de waarnemingencoördinator opvragen en krijgt u toegestuurd.
Waarnemingencoördinator LWD
René Manger
Stoepveldsingel 55
9403 SM Assen
rmanger@planet.nl
Website Libellenwerkgroep Drenthe
http://drenthe.libellen.nl
Webmaster: André Hospers
Zie ook:
Website: www.libellen-juffers.nl
Webmaster: René Manger
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Libellenwerkgroep Drenthe (LWD)
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Libellenwerkgroep Drenthe
p/a Gerard Abbingh
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9408 DB Assen
0592-347108
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De Vlinderstichting
Postbus 506
6700 AM Wageningen
tel. 0317-467346
e-mail: info@vlinderstichting.nl
EIS-Nederland
Nationaal Natuurhistorisch Museum
Postbus 9517
2300 RA Leiden
tel. 071-5687670
e-mail: eis@naturalis.nnm.nl
Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie (NVL)
p/a René Manger
Stoepveldsingel 55
9403 SM Assen
tel. 0592-374470
e-mail: nvl@vlinderstichting.nl
De NVL is in 1997 opgericht en is van groot belang geweest voor
de studie van Nederlandse libellen. Naast de uitgave van het
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tijdschrift Brachytron en de NVL-Nieuwsbrief verzorgt de vereniging ook elk jaar de libellenstudiedag en meerdere excursies.
In 2002 heeft de vereniging in samenwerking met EISNederland, De Vlinderstichting, Naturalis en de KNNV een libellenatlas “De Nederlandse Libellen” uitgegeven. Daarnaast wordt
er een libellenmailing verzorgd waardoor de mensen nu veel sneller op de hoogte zijn van leuke waarnemingen of invasies. Het
lidmaatschap kost € 13,- per jaar. Verdere info kunt u krijgen op
bovengenoemd adres.
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Voor deze atlas waren de volgende waarnemers verantwoordelijk:
Ontbreekt je naam op de lijst dan zijn jouw gegevens nog niet verwerkt in het landelijk databestand.
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Hemmen, W.J. Hoeffnagel, R. Hofland, A. Hofstra & R. van Seijen, N.C.
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Hospers, J. Huizenga, P.P. Jonker, D. Jonkers, K. Kaag, V.J. Kalkman, W.
Kapoen, R. Ketelaar, J.C.M. Kleijn, M. Klemann, R. Kleukers, W. Klok, B.
Koese, H.L. Kortekaas, J.T. Kuper, M. la Haye, H. Lanjouw, L. Lankreyer, T.
Loman-Drok, F. Majoor, R. Manger, V. Martens, C. Martijn, J-J. Mekkes, V.
Mensing, G. Mensing, F. de Meyer, K. Mostert, A. Mulder, Nicoline, H. Niesen, J. Noordijk, F. Ozinga, M. Peters, M. Peterse, E & B. Prins, RAVON,
J. Reinhold, R. Reuderink, R & B. van Rijsewijk, F. Ritsema, J.B. Rocks, A.J.
Rossenaar, H.M. Sangers, D. Sacre, E. Schoppers, D. Schut, M. Smittenberg, R. Soenveld, T. Steenhuisen, W. van Steenis, Stichting Bargerveen,
D. Stienstra, B. Storm, A. Stroo, H. Tepper, T. Termaat, L. Tervelde, I.
Tieleman, T. Tressel, S. Turnhout, K. Uilhoorn, R. vanderSchuur, M. van
Veen, M. van der Veen, K. Veling, K. Verspui, A. Vliegenthart, W. de Vlieger,
Vlinderwerkgroep Zoetermeer, W. Vlok, O. de Vries, W. Wakkie, B.G. van
der Wal, C.A. van der Wal, M. Wasscher, M. van der Weide, P. van Wely, D.
van Werven, W. Wesseling, B. van der Wetering, C. Witkamp, R. Witte,
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