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juffer. 

Ik vind nog steeds dat de naam kleine winterjuffer 

beter past bij de soort èn de wetenschappelijke naam, 

maar dat is een puur persoonlijke opvatting. 

De Libellenwerkgroep Friesland (beter bekend als 

Hynstebiter) denkt serieus na over Friese namen voor 

libellen. De noordse winterjuffer komt in Friesland 

voor. Ik ben zo vrij om op voorhand twee suggesties 

te doen voor Sympecma paedisca, namelijk: Lyts win-

terjufferke of Lyts winterynske.  

 

Evert Ruiter. Mei 2003  

 

Verspreidingsatlas Nederlandse 
wantsen, deel 1  

 
Dit is het eerste deel in een uiteindelijk vijfdelige serie 
over de wantsen van Nederland. In het eerste deel 
worden de 86 soorten water-, oppervlakte en oever-
wantsen behandeld. Het eerste deel van het boekje 
vormt een inleiding op de serie en geeft een overzicht 
van de Nederlandse wantsenstudie. Daarna worden 
alle families en soorten besproken. Elk van de 14 be-
handelde families wordt ingeleid met een korte tekst 
en een habitustekening van een soort. Per soort wordt 
de verspreiding, habitat, ecologie en status behan-
deld, geïllustreerd met verspreidingskaartjes en dia-
grammen van de fenologie. In totaal zijn hiervoor 
meer dan 60.000 waarnemingen gebruikt. De uitgave 
sluit af met een complete bibliografie van de Neder-
landse wantsen. 
 
De verspreidingsatlas is voor 11 euro (inclusief porto) 
te bestellen bij EIS-Nederland, Postbus 9517, 2300 
RA Leiden, eis@naturalis.nnm.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlasproject Nederlandse Mollusken  
 
Al enige jaren wordt er gewerkt aan een atlasproject-
project voor de Nederlandse mollusken. De bedoeling 
is om in de komende jaren de verspreiding van alle 
Nederlandse zoutwater, zoetwater en landmollusken 
in kaart te brengen. Bij dit project zijn onder meer 

stichting ANEMOON, EIS-Nederland, de Nederlandse 
Malacologische Vereniging (NMV) en de strandwerk-
gemeenschap betrokken. Iedereen die veel met libel-
len bezig is komt wel eens watermollusken tegen. 
Soms vang je ze tegelijkertijd met libellenlarven of zie 
je ze in helder water gewoon op waterplanten zitten. 
Daarnaast kom je op de oever van geschoonde sloten 
vaak de huisjes tegen van allerlei slakken. De meeste 
soorten zijn vrij gemakkelijk op naam te brengen, al-
hoewel je wel moet oppassen voor jonge nog niet 
volgroeide exemplaren. Door deze slakjes voortaan 
op naam te brengen en de gegevens door te geven, 
of materiaal te verzamelen, kan je een belangrijke 
bijdrage aan het atlasproject leveren. Informatie over 
het project is te verkrijgen door een mailtje te sturen 
naar Rykel de Bruyne (bruyne@science.uva.nl). Je 
krijgt dan formulieren, een handleiding en enkele 
zoekkaarten toegestuurd. Er zijn twee boekje verkrijg-
baar waarmee je waterslakken kan determineren. Dit 
betreffen een Nederlandse Jeugdbondstabel en een 
Duitse Jeugdbondstabel. Deze zijn binnenkort weer 
voor een gering bedrag (5-10 euro) te bestellen bij 
Natuur en Boek (natuurenboek@naturalis.nl) te Lei-
den. Van deze twee is de Duitse tabel het beste, deze 
is namelijk rijkelijk geïllustreerd met foto’s . 
 
Vincent Kalkman  
 
 

 

De provincie Utrecht heeft voor 

Krabbescheer en Groene glazen-

maker een beschermingsplan op-

gesteld vanwege de beschermde 

status en sterke achteruitgang van 

beide soorten. Op donderdag 20 

maart werd in de provincie Utrecht 

een brochure en een website over 

de bedreigde soorten Groene 

glazenmaker en Krabbescheer offi-

cieel gepresenteerd. Die dag werd 

de website  groeneglazenmaker.nl 

in werking gesteld. De website 

www.groeneglazenmaker.nl is door 

De Vlinderstichting en provincie 

Utrecht gezamenlijk ontwikkeld.  

 Bron: De Vlinderstichting 

Website voor Groene glazenmaker 


