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gevonden in de bossen van Appelscha, Beetsterzwaag, Bakkeveen en op de Lippenhuisterheide. Op
de laatste locatie werd een eiafzettend vrouwtje waargenomen. Het lijkt er dus op dat er in Friesland sprake
is van een aantal kleine populaties. Hoe stabiel en
levensvatbaar deze populaties zijn is echter onbekend.
Over de noordse winterjuffer (Sympecma paedisca) is
al veel te lezen geweest in voorgaande NVLnieuwsbrieven. Dit jaar is er weer het een en ander
ontrafeld over de ecologie en gedrag van dit bijzondere
juffertje in Friesland. Er zijn in de Driesenpolder
(Lindevallei) op een 6-tal dagen zoveel mogelijk dieren
gemerkt. In totaal ging het om bijna 120 gemerkte
exemplaren (driemaal zoveel als in 2003). Ook in
Drenthe (Uffelter Binnenveld) is dit jaar onderzoek verricht en zijn bijna 300 dieren gemerkt door de LWGDrenthe (zie NVL nieuwsbrief nr. 4 (8) pag 12-13). Het
merken is, naast het bepalen van de exacte aantallen
op één locatie, ook belangrijk om inzicht te verkrijgen in
het dispersiepatroon van deze winterjuffer.

Tijdens een bezoek aan de Schaopedobbe op 7
september 2004 werd voor het eerst een bruine winterjuffer (Sympecma fusca) aangetroffen. Meldingen van
deze soort in Friesland zijn uiterst schaars en betreffen
Aeshna viridis
vaak een enkel individu. De laatste melding is alweer
enkele jaren oud en komt van Schiermonnikoog.
Landelijk gezien gaat het deze juffer voor de wind. De
Uit recent onderzoek is gebleken dat de noordse
verwachting is dat we deze soort in de komende jaren
glazenmaker (Aeshna subarctica) op een 15-tal venne- vaker in Friesland aan zullen treffen.
tjes in de bossen van Drenthe nog redelijk goed voorkomt (NVL, 2000), maar de aantallen kunnen van jaar
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tot jaar sterk wisselen. Waarschijnlijk is hier sprake van
Libellenwerkgroep Friesland “De Hynstebiter”.
een belangrijke metapopulatie. In Friesland is de
laatste jaren goed gelet op de soort. Er werden dit jaar E-mail: e.p.de.boer@fryskegea.nl
vier nieuwe vindplaatsen ontdekt. Zo werd de soort

Aankondiging insektenweekend
Bezig zijn met insecten en andere geleedpotige
dieren, zowel hobbymatig als professioneel, kan op
verschillende manieren ingevuld worden. Je kan
insecten verzamelen, prepareren en determineren,
gedrag bestuderen, fotograferen, video-opnamen
maken of ‘gewoon’ naar insecten kijken.
Het eerstvolgende weekend, van 20 tot en met 22
mei, gaan we naar Oud-Ootmarsum. We zijn te gast
bij “De Witte Berg”, waar we ook in augustus 2000
geweest zijn. Dit deel van Overijssel is zeer gevarieerd; het vinden van geschikte insectenterreinen zal
dan ook geen enkel probleem opleveren. Er zijn zowel
beken als moerassen en droge zandgebieden, open
graslanden en bossen. Het zou leuk zijn om de vangsten van augustus 2000 eens te vergelijken met de
vangsten van komend voorjaar.
De vanglamp en de malaiseval zullen ook weer
meegaan. Wellicht zijn er weer een paar enthousiastelingen die al een paar dagen eerder naar het gebied

gaan en vast de malaiseval kunnen plaatsen.
Deelname aan een weekend kost € 33,- per persoon.
Opgave dient te geschieden vóór 1 mei. Deelnemers
ontvangen een paar dagen vooraf nog de laatste
informatie over het weekeinde en een routebeschrijving. Tevens wordt een digitale topografische
kaart ter beschikking gesteld aan de deelnemers.
Voor nadere informatie, voorwaarden voor deelname
en/of opgave kunt u terecht bij:
Arjan van der Veen, liw@knnv.nl / tel. 0320 – 246631
Koos van Brakel,
tel. 0348 – 417032
Kijk ook eens op onze website: www.knnv.nl/liw of
wordt lid van onze internet-groep: http://
groups.yahoo.com/group/KNNVLIW

NVLNVL-Nieuwsbrief nummer 1 (Jrg 9), februari 2005

