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Voorlopige Verspreidingsatlas Libellen in Fries-
land  
 

Op de ledenavond van 28 april werd de eerste Friese libellenatlas 
gepresenteerd en aangeboden aan Ultsje Hosper van It Fryske Gea.  It 
Fryske Gea is één van de sponsoren aan deze atlas en heeft een bel-
angrijke bijdrage geleverd aan het libellenonderzoek in Friesland. In de 
atlas zijn verspreidingskaartjes van 50 libellensoorten opgenomen uit de 
periode 1995 – 2004. De atlas is geeft informatie bij elke soort over bio-
toop, vliegtijd, ecologie en tips voor onderzoek. Bijna 100 pagina’s dik, 
verlevendigd met diverse kleurenfoto’s. 
Bestellen:  € 12,-  (dat is incl. € 2,- verzendkosten) op giro  2865873 
t.n.v. E.van Hijum – hynstebiter - te Warns en de atlas wordt u zo spoe-
dig mogelijk toegezonden. Vermeld op de overschrijving aub wel uw 
adres! 

Nieuwe provinciale Libellenwerkatlassen 

Voorlopige Verspreidingsatlas Libellen in       
Overijssel 
 

Sinds de NVL-libellenstudiedag is er een libellenatlas van Overijssel 
beschikbaar. Het is een bondig en informatief boekje over de libellen in 
Overijssel en biedt de waarnemers handreikingen voor het verder   
inventariseren van de provincie Overijssel. 
De atlas is tot stand gekomen in samenwerking met EIS-Nederland, De 
Vlinderstichting en de NVL.  In deze uitgave zijn voorlopige ver-
spreidingskaarten opgenomen van de 56 libellensoorten die waarge-
nomen zijn in Overijssel in de periode 1995 tot en met 2003. Per soort 
worden korte beschrijvingen gegeven en informatie over de vliegtijd. 
Het boekje (A5) telt 75 pagina’ s en is in eigen beheer uitgegeven.  
 

Het atlasje is te bestellen door € 9,-- over te maken naar giro 34.20.141 
ten name van Libellenwerkgroep Overijssel (LWGO). Vergeet niet je 
adres te vermelden voor verzending van de atlas. 

Verspreidingsatlas Libellen in Drenthe derde verni-
euwde druk 

 

In april vorig jaar verscheen de eerste druk van deze verspreidingsatlas. 
In mei 2005 is de derde vernieuwde druk uitgekomen. Het is een A5 
boekje met kleurenkaft ISBN 90-9018267-5, met 122 pagina’s in z/w en in 
eigen beheer uitgegeven. In tegenstelling tot de vorige drukken zijn nu de 
waarnemingen van 2004 opgenomen. Van 47 libellensoorten zijn foto’s 
en verspreidingskaarten van 1995 tot en met 2004 te zien.  Verder bevat 
het boekje informatie over vliegtijd (tabellen), biotoop, voorkomen, 
aanbevelingen over onderzoek en waarnemingen.  Het streven van de 
werkgroep is om de libellenfauna van Drenthe zo goed mogelijk te inven-
tariseren. De bedoeling is dat over enkele jaren een nieuwe atlas zal 
verschijnen, zodat in de provincie steeds gericht naar libellen kan blijven 
worden gezocht.  
 

Bestellen kan door € 9,- te storten op Postbankgironummer 96.97.486 
t.n.v. Libellenwerkgroep Drenthe (LWD), Assen o.v.v. “atlas”. Je krijgt dan 
het atlasje thuis gestuurd. 


