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Nieuwe soort voor de waddeneilanden  
Maanwaterjuffer COENLUNU 

 

Op woensdag 25 mei waren Leo Bot, Daniël Beuker en Arie 
Ouwerkerk libellen aan het kijken bij het Van Hunenplak nabij West-
Terschelling, Terschelling. Veel libellensoorten werden gevonden o.a. 
noordse witsnuitlibel LEUCRUBI. Op een gegeven moment ving 
Daniël Beuker een maanwaterjuffer COENLUNU. Later zochten we 
verder in het gebiedje wat resulteerde in 3 verschillende mannetjes 
maanwaterjuffers. Foto staat op birdpix.nl. 
 

Arie Ouwerkerk 

Terschelling-Midsland 
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Insectenweekeinde augustus 2005. 
 

Op vrijdag 26 t/m zondag 28 augustus gaat de lande-

lijke insektenwerkgroep van de KNNV naar midden 
Limburg. We hebben een locatie in Maasbree, niet ver 
van het Nationaal Park De Groote Peel en midden in 
een gebied van het Limburgs Landschap, n.l. Dub-
broek. De locatie heet In ’t Niet en wordt geleid door 
een enthousiast echtpaar dat graag natuurvereni-
gingen in hun accommodatie heeft. Voor diegenen die 
de locatie digitaal willen bekijken, zie www.intniet.nl .  
Iets verder liggen het Nationaal Park De Meinweg en 
het Nationaal Park De Maasduinen. Zie hiervoor en 
voor andere parken www.nationaalpark.nl . 
Op vrijdagavond begint het weekeinde officieel om 
20.00 uur met een dialezing over de natuurgebieden in 
de directe omgeving. Na de lezing en op zaterdaga-
vond zal een speciale vanglamp geplaatst worden om 
nachtvlinders te kunnen bekijken. 
Op zaterdag en zondag worden een paar terreinen in 
de directe omgeving bezocht en geïnventariseerd. 
Zondagmiddag omstreeks 15.00 uur eindigt het 
weekeinde. 
 

Voor nadere informatie en/of opgave kunt u terecht bij: 
Arjan van der Veen: liw@knnv.nl, tel. 0320 – 246631 

Koos van Brakel: tel. 0348 - 417032 

Vroege glazenmaker en glassnijder 
krijgen vaste voet in Den Helder 
 

Klaas Kaag meldde waarnemingen van een verse 
vroege glazenmaker AESHISOS in de omgeving van 
de Donkere Duinen. Deze soort wordt vanaf 2003 nu 
jaarlijks waargenomen en is met deze melding ook 
voortplanting aangetoond. Verder vond Bert Pijs een 
glassnijder BRACPRAT in dezelfde omgeving (zie foto). 
De natuurontwikkeling rond Den Helder lijkt voor een 
aantal laagveensoorten nu duidelijke geschikte bioto-
pen op te leveren. 
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Brachytron pratense ♀ 

Vrijdag 27 en zaterdag 28 mei heb ik verse Vuurlibel-
len (CROCERYT) gezien in het Hoosden nabij St. 
Odilienberg (2 x 1 exemplaar). De soort was hier vorig 
jaar in kleine aantallen waargenomen. Op zondag 29 
mei zijn vier net uitgeslopen exemplaren waarge-
nomen in een oude Roer-meander in een wei aan de 
Roer nabij Melick. De Vuurlibel heeft zich hier al 
eerder voortgeplant, en lijkt definitief in het Roerdal 
gevestigd.  

Verder is duidelijk, gezien het grote aantal waarnemin-
gen, dat in het Roerdal honderden (duizenden?) 
Weidebeekjuffers (CALOSPLE) en eveneens een zeer 
groot aantal Beekrombouten (GOMPVULG) vliegen.  
 

Henk Ramackers  

Vuurlibel CROCERYT voortplanting in Nederland 


