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Sinds enige jaren heeft de Gevlekte glanslibel 

(SOMAFLAV) zich nieuw gevestigd in de laagveen-

reservaten van Noord Nederland. Er zijn populaties 

vastgesteld in De Weerribben en de Lindevallei. Ook 

in De Wieden zijn gevlekte glanslibellen waargeno-

men. Voortplanting ter plekke is tot nu toe slechts 

vastgesteld in De Weerribben (Ruiter, 2001). Met 

name de in 2003 waargenomen aantallen in de Lin-

devallei zijn ronduit verbluffend (de Boer, 2003).  

Er worden, meest vanaf midden juni, meerdere terri-

toriale en patrouillerende mannetjes waargenomen 

in de directe nabijheid van geschikt voortplantingsbi-

otoop. Afgaand op de aard van deze waarnemingen 

kan worden geconcludeerd dat de soort zich buiten 

Overijssel ook in Friesland mogelijk voortplant (Bos 

& Wasscher, 1997) 

Uit andere delen van Nederland, met name Limburg 

en Brabant waar zich van oudsher populaties bevin-

den, komen ook positieve berichten aangaande de-

ze soort. 

Vreemd genoeg worden er in Overijssel en Fries-

land nooit of slechts incidenteel vrouwtjes waarge-

nomen, is er nog nergens eiafzetting waargenomen, 

zijn er geen uitsluipende dieren gezien of larven-

huidjes gevonden. 

De gevlekte glanslibel is een mysterieuze libellen-

soort. Dat wekte de nieuwsgierigheid van een aantal 

libellenonderzoekers. In samenspraak tussen It 

Fryske Gea, De Vlinderstichting en de NVL is het 

plan opgevat om deze soort nader te gaan bestude-

ren. Enkele belangrijke onderzoeksvragen zijn: waar 

plant de soort zich precies voort, wat is het dagritme, 

wanneer vindt het uitsluipen plaats, waar verblijven 

sub-adulte imago’s tijdens de rijpingsfase, wanneer 

verschijnen de vrouwtjes op de voortplantingsplaat-

sen? 

Officieel start het onderzoek in 2005, maar ook al in 

2004 zal deze soort intensief worden onderzocht in 

De Weerribben en de Lindevallei. 

De projectleider van het onderzoek is Peter de Boer. 

 

Evert Ruiter, juni 2004 
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Oproep: Alle waarnemingen uit Nederland van de 

gevlekte glanslibel m.b.t. voortplanting, dagritme, 

etc. zijn i.h.k.v. dit onderzoek van harte welkom.  

Je kunt je waarnemingen, liefst voorzien van een 

uitvoerige beschrijving en/of voorzien van foto’s 

(ook van biotoop of andere relevante items) sturen 

aan: 

Peter de Boer: e.p.de.boer@fryskegea.nl 

Voor de meeste mensen houd het kijken naar libellen 

op bij de grens, zelfs als het natuurgebied doorloopt 

naar de buren. Zo wist men in Duitsland al van het 

voorkomen van de noordse glazenmaker in het Duitse 

deel van het Witte veen maar waren ze niet op de 

hoogte van het voorkomen van hoogveenglanslibel in 

het Wooldse veen. Op zondag 19 september organi-

seren de NVL en De Vlinderstichting samen met een 

tweetal Duitse libellenonderzoekers een grensover-

schrijdend symposium. 

Het symposium is bedoeld om elkaar meer inzicht te 

geven over wat er aan de andere kant van de grens 

vliegt en hoe er wordt omgegaan met de bescherming 

van libellen. Zo wordt er in Duitsland niet gewerkt met 

soortbeschermingsplannen. Hoe gaan ze daar in   

Nordrhein-Westfalen mee om ? Op deze dag zullen 

van veel soorten grensoverschrijdende verspreidings-

kaartjes worden gepresenteerd wat wellicht nog de 

nodige verassingen kan opleveren. 

De dag wordt verder ingevuld met lezingen die be-

staan uit twee clusters. Het eerste deel van de dag 

wordt ingevuld met een aantal grotere lezingen. Hier-

bij wordt met name ingestoken op de verschillen in 

Nederland en Nordrhein-Westfalen en worden grotere 

projecten aan beide zijden van de grens belicht. In het 

middagdeel is er ruimte voor tal van kleinere lezingen 

waar allerlei ontdekkingen, projecten en problemen 

onder de aandacht worden gebracht die mogelijk inte-

ressant zijn voor de buren. Een ieder die een idee 

heeft voor een lezing die past binnen dit symposium 

kan dat aan ons doorgeven. 

Het symposium vindt plaats op 19 september in het 

Duitse Kranenburg, de start is om 9:00 en de dag 

wordt rond 16:00 afgesloten. De dag is met name 

bedoeld voor mensen die willen meepraten en mee-

denken over grensoverschrijdende activiteiten. Een 

ieder die wil komen op die dag wordt van harte uitge-

nodigd, men kan zich aanmelden bij jaap Bouwman 

(jaap.bouwman@vlinderstichting.nl). We hopen begin 

augustus het definitieve lezingenprogramma  te kun-

nen presenteren.  

 

Wij hopen op een leuke en vooral inspirerende dag. 

 

Jaap Bouwman - De Vlinderstichting 

Robert Ketelaar - NVL 

Christian Göcking - NABU 

Klaus-Jürgen Conze - LökPlan  

Grensoverschrijdend libellensymposium 


