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Naar aanleiding van het artikeltje over de trek van 
de Zadellibel van Hans Grotenhuis op Lanza-
rote in de nieuwsbrief van juni 2004 het volgende.  
  

Wij zaten van 19 december tot 2 januari 2004 op 
Fuerteventura, dit is ook één van de oostelijke Ca-
narische eilanden en ligt zuid westelijk van Lanza-
rote. Fuerteventura is ook net als Lanzarote één 
grote zandbak, alleen hier wel enkele meertjes, water 
basins en enkele soms stromende beekjes. Wij 
waren hier vooral voor de vogels, we hebben 73 
soorten waargenomen. Fuerteventura is vooral    
bekend om zijn woestijnsoorten, als Kraagtrap, Ren-
vogel, Zwartbuikzandhoen en natuurlijk de           
endemisch Canarische roodborsttapuit. Ook bij-
zondere eenden als Ringsnaveleend, Blauwvleugel-
taling en Marmereend hebben we gezien, maar de 
aantallen zijn laag. Libellen hebben ook altijd de 
aandacht, maar volgens mij is er geen veldgids voor 
de libellen van de Canarische eilanden. (De nattere, 
westelijke Canarische eilanden herbergen talrijke 

soorten)  Op Fuerteventura heb ik ondanks dat er 
maar enkele plekjes waren met water toch verschil-
lende soorten gezien, hoewel ik ze niet op naam kon 
brengen.(een juffertje en enkele heidelibelsoorten) 
Op 22 december waren we bij Molinos aan de west-
kant van het eiland, hier stroomde door een hele 
mooie vallei, de Molinos barranco, (met o.a. een nest 
van een Aasgier) een mooi helder rivierje met hier en 
daar wat plasjes. Hier vlogen vele honderden Zadel-
libellen, deze soort is vrij gemakkelijk te herkennen. 
Ze vlogen allemaal in de nabijheid van het water. Ik 
heb ook tandems gezien, maar ik heb niet specifiek 
op voortplanting gelet. Voortplanting zou zijn in 
stilstaand water las ik later. Min of meer stilstaand 
water was daar wel aanwezig. De herkomst van de 
beesten die op Lanzarote werden gezien hoeft dus 
mogelijk niet zo ver te worden gezocht.  
  

Tom Jager 
Tjager07@freeler.nl 

Zadellibellen op Fuerteventura  

Libellenwerkatlas Limburg 

 

In Limburg loopt momenteel een provinciaal atlasproject voor libellen. Onlangs is een provinciale atlas ver-
schenen met de waarnemingen van 1979 tot en met 2003. Daartoe zijn door het Natuurhistorisch Ge-
nootschap Limburg NHGL circa 64.000 libellenwaarnemingen verzameld. Ondanks het grote aantal waarne-
mingen zijn er toch ook nog regio's met witte vlekken. Deze moeten de komende jaren worden opgevuld. 
Voor de deelnemers aan het libellenproject is de libellenwerkatlas 2004 gratis te verkrijgen. 

 

Info op het bureau van het NHGL libellen@nhgl.nl.  

Libellenwerkatlas Drenthe 

 

Begin mei is de werkatlas “Libellen in Drenthe “ ver-
schenen. Inmiddels is de tweede (her)druk in 
voorbereiding en zal in september gereed zijn. 
 

De werkatlas (A5 –120 pag.) is te bestellen voor € 9,- 
bij de Libellenwerkgroep Drenthe. Het bedrag kunt u 
storten op Postbankrekening 96.97.486 t.n.v. Libel-
lenwerkgroep   Drenthe, Assen onder vermelding 
“werkatlas” . U krijgt de werkatlas thuis gestuurd. 
  
Libellenwerkgroep Drenthe 

g.abbingh@hetnet.nl 

Libellenlarvenhuidjes determinatietabel 

De tabel is te bestellen door € 11,- over te maken op bankrekeningnummer 3281.13.174   tnv. Th. 
van Trigt,  De Zilk,  ovv.  larvenhuidjestabel en uw naam en adres. U kunt ook uw naam en adres 

telefonisch doorgeven aan  Th.van Trigt  tel. 0252 - 524079.  
 

Th. van Trigt en J.-W. van Velzen 


