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●  Verspreiding van de groene glazen-
maker 2000-2011 in Noord-Holland.

Willem-Jan Hoeffnagel

in Noord-Holland

Herkenning
De groene glazenmaker (Aeshna 
viridis) is een relatief grote libel waar-
van de mannetjes een vrijwel geheel 
groen borststuk hebben en opvallend 
lichtblauwe ogen. Ook de eerste 
twee segmenten van het achterlijf zijn 
groen. Het achterlijf is blauw met een 
donkere tekening. Bij de vrouwtjes 
hebben de lichte delen van het ach-
terlijf een licht groene kleur. De dieren 
zijn ongeveer 65-75 mm lang.

Verspreiding
De soort komt in Europa en West-
Siberië voor. Nederland vormt de 
noordwestgrens van het versprei-
dingsgebied. De soort is weliswaar 
kwetsbaar en komt beperkt voor in 
Nederland, maar wordt niet direct 
bedreigd. 
De groene glazenmaker is een soort 
van het laagveen en het voorkomen 
is strikt gebonden aan het voorko-
men van krabbescheer. Krabbe-
scheervelden komen vooral voor in 
meren en plassen van laagveenmoe-
rassen, in sloten in het veenweidege-
bied en in dode rivierarmen. Verlan-
dingszones, waar krabbescheer sterk 
domineert, vormen een geschikt 
voortplantingsbiotoop. In Noord-
Holland komt krabbescheer vooral 
voor in het zuiden van de provincie. 
Boven het Noordzeekanaal komt het 
slechts sporadisch voor vanwege het 
brakke verleden. Het voorkomen van 

De groene 
   glazenmaker 

de groene glazenmaker is beperkt 
tot de Natura 2000-gebieden in het 
laagveen van de Vechtplassen. 

Vliegtijd
De groene glazenmaker kan worden 
waargenomen van eind juli tot en 
met midden september met een piek 
in midden augustus. Foeragerende 
exemplaren kunnen tot op enkele 
kilometers buiten het voortplantings-
biotoop worden waargenomen. 

Voortplanting
De mannetjes patrouilleren boven 
de krabbescheervelden en hebben 
daar een territorium dat meestal 
niet meer dan 50 meter lang is. De 
paring vindt plaats in de rand van het 
moerasbos en vrouwtjes zetten de 
eitjes solitair af. Dit gedrag is op zich 
weinig opvallend, maar gaat gepaard 
met een luid geritsel, doordat de 
vleugel langs de doornen van de 
krabbescheerbladen strijken. Dit is 
een erg opvallend geluid, waardoor 
dit de enige libellensoort is die op 
geluid is waar te nemen. De eieren 
worden afgezet in de ondergedoken 
delen van krabbescheerbladen. In 
het najaar zakken de rozetten naar 
de bodem waar de eieren over-
winteren. In het voorjaar komen de 
eieren uit, waarna het larvestadium 
begint. De larven leven in de dichte 
krabbescheervegetatie, waarbij de 
stekelige bladen bescherming bieden 

tegen predatie. Uitsluipen gebeurt op 
de krabbescheerbladen. De totale 
levenscyclus is 2 jaar en soms 3 jaar.

Bescherming
De groene glazenmaker is in Ne-
derland achteruitgegaan vanwege 
het verdwijnen van krabbescheer 
op steeds meer plaatsen door vol-
ledige schoning van de sloten. Ook 
verslechtering van de waterkwaliteit 
heeft een negatieve rol gespeeld. 
Volgens de Nederlandse Rode Lijst 
2011 heeft deze soort de status 
‘kwetsbaar’. Het biotoop kan ver-
beterd worden door een driejarige 
schoningscyclus aan te houden. Zo 
wordt verlanding tegengegaan. Ver-
dere verbetering van de waterkwa-
liteit is belangrijk voor de toekomst 
van de soort.
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De groene glazenmaker 
is een zeldzame libel, die 
voor zijn voortbestaan sterk 
afhankelijk is van goed 
beschermde en beheerde 
Natura 2000-gebieden. 


