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Kleine roodoogjuffers in de bomen 
  

Zowel in 2003 als in 2004 heb ik samen met Mar-
tijn Guichelaar de Veerstalblokboezem in de 
Krimpenerwaard geteld op libellen. In 2003 viel 
ons oog op tientallen juffers die hoog in de bomen 
zaten. Het bleken kleine roodoogjuffers en      
lantaarntjes. Bij nadere telling bleken de roodoog-
juffers in de meerderheid. Groot was onze ver-
bazing. Aangezien het gebied grotendeels was 
gemaaid, dachten wij dat dit de oorzaak was van 
het feit dat de juffers zo hoog in de vegetatie 
waren gaan zitten. 

In 2004 bleek echter opnieuw dat tientallen kleine 
roodoogjuffers in de struiken en bomen aanwezig 
waren. Ditmaal was er niet gemaaid. Ze zaten 
lekker op de zuidzijde in de bomen. Boven het 
open water zaten slechts enkele keine roodoog-
juffers en in de lage vegetatie (grassen en 
kruiden) niets.  

Bij navraag onder andere tellers was dit 
fenomeen niet bekend. Ik ben benieuwd of er 
andere tellers zijn die grote aantallen kleine rood-
oogjuffers hoog in de vegetatie hebben aangetrof-
fen en of er mogelijke redenen voor dit gedrag 
bekend zijn. 

  

Udo Hassefras 

e-mail marjaudo@zonnet.nl 

tel. 0182 - 517528 

  

Bushnell Legend 8 x 32 

Libellenkijkers III 
 

Wij hebben net een nieuwe verrekijker gekocht van 
het merk Bushnell (die ook kijkers maakt onder de 
naam Bausch & Lomb). Onze verrekijker, met de  
modelnaam Legend, heeft de volgende eigenschap-
pen: 8 x 32, waterdicht, condensveilig, en 676 gram. 
De minimale focusafstand is erg goed, namelijk     
tussen de 100 en 120 cm. Het beeld is zeer duidelijk 
en de kleuren komen prima over. 

Wij konden ons exemplaar, omdat hij uit een partij 
kwam, voor € 395 meekrijgen. In andere winkels is de 
prijs waarschijnlijk hoger. De vlinderstichting, die dit 
model omschrijft als "perfect getest voor vlinder-
studie", biedt de kijker te koop aan voor € 555. 

Voor meer informatie over deze kijker en andere mo-
dellen verwijzen wij naar: Bobo’s Eyewear bv, Hamba-
kenwetering 20, 5231 DC ’s-Hertogenbosch. Tel: 073-
6901777. Email: Bobobinnend@planet.nl 

 

Jinze Noordijk & Elly Morriën 

 
 

 

Landelijke Dag 2005: ‘Verdwijnen en    
verschijnen’ 

Buitenlandse sprekers 
 

Het thema van de Landelijke Dag in 2005 is ‘Verschijnen 
en verdwijnen’. In diverse bijdragen zal worden ingegaan 
op bedreigde soorten en wat zij nodig hebben, maar ook 
zullen succesverhalen worden verteld over soorten die 
zich sinds kort hebben gevestigd en uitgebreid. Sprekers 
uit Groot-Brittannië en Vlaanderen zullen de situatie in 
hun land toelichten. Uiteraard ontbreken ook prachtige 
vlinder- en libellenfilms niet. Ook de uitreiking van de 
Gouden Vlinder(s) staat traditiegetrouw op het pro-
gramma. 
 
Infomarkt 
In de pauze kunt u de vele stands bezoeken en infor-
matie krijgen over de mogelijkheden om mee te werken 
aan de bescherming van vlinders en libellen in Neder-
land. Naast organisaties waarmee wij samenwerken, 
vindt u hier ook stands en informatie van onze eigen 
afdelingen Onderzoek & Advies, Communicatie & Edu-
catie en Gegevens & Gis. 
 
Aanmelden 
Datum: 5 maart 2005. Plaats: De Reehorst, Ede. Tijd: 
10.00 - 16.00 uur, Kosten: € 7,50. Deelname aan de 
lunch kost € 8,50 extra. Aanmelden: via de antwoord-
kaart in het blad Vlinders of door het overmaken van het 
verschuldigde bedrag op rekeningnr. 212488074 t.n.v. 
De Vlinderstichting te Wageningen o.v.v. Landelijke Dag 
en het aantal personen met/zonder lunch. 

Voorlopige Verspreidingsatlas          
Libellen van Friesland 

De “Voorlopige verspreidingsatlas Libellen in Fryslân” 
is in voorbereiding. We zijn nu bezig met het afronden 
van de soortteksten en wachten nog op de laatste 
overzichten van het EIS, zodat we de meest recente 
verspreidingskaartjes in de atlas kunnen verwerken. U 
kunt al vast een voorproefje nemen door te kijken op 
onze website www.hynstebiter.nl onder “werkatlas” . 
We hopen de atlas nog voor het libellenseizoen (eind 
april) te kunnen presenteren. De atlas kost € 10 (excl. 
€2  verzendkosten).  Na storting van dit bedrag op 
giro 2865873 t.n.v. E. van Hijum – Hynstebiter - te 
Warns wordt de atlas u mettertijd toegezonden.  

 

Namens de Libellenwerkgroep Friesland “De Hynste-

biter”  Peter de Boer & Ep van Hijum 


