Zeldzame libellen in Nederland
P.

Edelaar

Inleiding
Dit verslag behandell de waarnemingen van
zeldzame libellen in NedeÍland in 1997, die
bêoordeeld zijn door de Commissie WaaÍnemingen Nederlandse Odonaten (CWNO).
In pÍincipe worden alle waarnêmingen die
vetzameld woÍden in het bestand (Landelijk
LibelLenbestand NVUEIS-Nederland/De Vlinderslichting) door de venverkers van de ioÍmulieren en elektronische bestanden nagekeken.
WaaÍnemingen van zeldzame soorten worden
extÍa gecontroleerd door de cWNo, en de
geslandaardiseerde weÍkwijze zal hier kort
uiteengezet worden. In eerstê instantie woÍdt
ultgegaan van de documentatie zoals die is
aangeleveÍd door de waaÍneme(s)r beschfljvingen en tekeningen op het landelijk waarnemingsíormulier en eventuêel toegevoegde
foto's oí dia s. Als er onvoldoende documentatie is woÍdt de waarnemêr benaderd met het
verzoek om meeÍ inioÍmalie op le sturcn- [,4êt
deze infoímatiê bekijki elk van de zes leden
van de commissie aÍzondeílrjk dewaarneming,
en woÍdt bepaald of de waarneming oveÍtuigend genoeg is om opgenomen le worden
als aanvaardbaaÍ' in het waaÍnemingenbe-

stand. Bij een unanieme uitslag wordi het
oordeel overgenomên, maaÍ als twee oÍ meer
leden de waarnem ng afkeuren, volgl er een
gemeênschappêlijke discussie, waaÍbij alle
argumenten op een rij worden gezet. Er volgl
een tweede stemming, en als wederom twee
of meêr Leden de waarneming willen afteuren
omdat een andeÍe sooft niel uitgesloten kan
woÍden, woÍdt de waarneming als niel aanvaardbaar' in het bestand gemeÍkt. Voor een

overzicht van soorten diê door de CWNO
woÍden behandeld, wordt veMezen naar de
achtezijde van het waarnemingsformulieÍ en
ANoNYMUS

in L997

(1998).

Sinds de oprichting van de CWNO in 1996
zijn alle waarnemingen uit dê AtlaspeÍiode
1990 tot en met 1996 bekeken- De slatus van
deze waarnemingen wordtveMeíkt in deAtlas
van de Nedeíandse Libellen (in prep.), en in
dit aÍtikel wordt er daarom geên verslag van
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gedaan. In de toekomst zaL eÍ ieder jaar een
veÍslag veÍschijnen over de waamemingen na
1936, en daarmee is dit jaarueÍslag het eeÍste
ln 1997 zijn êr 1.151 waaÍnemingen vezameld

van soorlen uil categorle 1 ('alle waarne-

mingen worden behandeld') oí categorie 2
('alle waamemingen builen bekende locaiies
worden behandeld', zie ANoNYMUS (1998)).
Hiervan waren er 724 op bekende locaties:
deze zijn om die reden niel beoordeeld, en
worden in dit arlikel niel behandeld. van 39
waaÍnemingen van 25 locaties is geen documentatie bekend: deze behouden daarmee
automalisch dê status 'niet aanvaard'. Samen
met een liental niet aanvaarde waamemingen
van negen loc€ties zijn deze opgenomen in
Appendix 1 (11,5% van de te beoordelen
waamemingen). Hiermee wordt niet stellig
beweerd dat deze waamemingen incorÍêct
zÍn: naaÍ de mening van de CWNO is de
documentatie van (een deel van) dêze waaÍnemingen onvoldoende om de waaÍneming in
het besland als aanvaardbaai op te nemen.
Overigens is het uileÍaard mogelijk van deze
waarnemingen alsnog documeniatie op te
sluren. VooÍ een beschÍijving van goede
documentalie wordl veÍw-ozen naar ANoNYMUS
(1S98), of hetwaarnemingsformulieÍ.
Van de ove ge 378 waamemingen van 90
locaties woÍdt hier verslag gedaan. De gehanteerde weÍkwijze is als volgt. De soorten
wordên op iaxonomische volgordê bêsproken,

gegÍoepeêrd peÍ provincie. BÍ elke locatie
wordt achtereenvolgens gegeven: dichlbij liggende grote(fe) plaats, (uiterste) datum, aan-

lal oÍ totaal aanial exemplaÍen bij soorten
or locslies mei veêl waaÍnemingên (hieÍbij
is dubbeltelling niet uit te sluiten), geslacht
m=mannetje(s), v=vÍouwrje(s), waarnême(s).
In het bestand staai per waameming slechls
één waamemer, namelrjk degene die de waafneming en de documenlatie instuurde. In dit
verslag zijn ook alleen deze waarnemerc opgenomên, ondanks dai er vaak medewaaÍne-
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OveEicht aanvaarde waarnemingen
BosbêêvuileÍ (Calopteryx vhgo)
1997 gÊf nog wal naslêep van hêt vastslêllen
van dê populaties van deze soort, Verheug€nd

Noordae winteíuffer íSympecme paecllsca)
M€l d6 v€rdwijning van populatie(s) in Orenth€
lê€k de soort uit NedeÍland v€rdw€n€n tê
zjjn, Verrassend gênoeg werd er €en grote

populatlê gevonden

in de Wê€rribbên,

€€n

ls de waememing van gÍoter€ aanl6llen in
de Gulp, waar deze sooít voorh€€n vÍilwêl

oude vindplaats

onlbrak.

b66prok€n woÍden oíÍbíeken echler nog in
hel bestand). Vermoeclelijk heeft dê Noor6e
rvlnteÍjufÍer nch hier allijd g€handhaafd, mis-

Hooge en táge Mierde, De Reusel,

(GRTFFToEN

& U[HooRN, 1997;

de meesle waamemingen diê in dn

e

kel

schien in wat kleinerê aantallen dan 1997,

8juli, 18 ex., K. Goudsmils
Luyksgesl€|, Heuvelse Heideweg
13 augusfus, 1 ex., T de Grmt

maar is vêrder allijd oveí het hooíd geZen,
Ovgírisse/:
Oss€nzijuKalenberg, WeeÍÍibben,
31 augustus/ 3 september,39 ex., K.-O.
OijkslÍa, D. GroenendÍk

4 juni,2 ex., D. GÍoenendÍk
Heeze, Groot€y'SteÍkelsê Pa
5 juni. 3 ex., K. Goudsmits,

Spe.rwat riuffêI (Coênag on hastulatum)

Llnburg

het grotendeels in Zuid-Nedêíand. Waarn€-

Bull€n d6 vaste locaties slechts óán waarn€ming. Nieuwe vêstigingen in hersteldê of ni6uw€ plasles lijken een wensdroom, met name
g€zien de speciÍeke en zeldzam€ hydrologischê €isen diê de sooÍt stelt aán ziin blotooD:
grondwal9rvennen met wat lichte kwel (KErE-

mingon boven de Íiviêren zijn nog zeldzaam.

rrÁR, 1998).

Llnbug

Nooíd€|aba'?1

Slenaken, Gulp,
10luni, 78 ex., D. Frissen

Bruln6

wf

nlerjuÍfe. (Sympecm. htsce)

De opmarc van Sympecma fuscá zót door, z|l

Maastrichl Encigroeve,
1s17 augustus,5 ex.. K.-D. DljkstÍa
Eys, NFwillêr,
5 awustus. 1 ex., J. Boeí€n
Geldeland
Nijmegen, Woísumsven,
7 augustus, 1 vers m, M. van deÍ Weide

Ftguur

Elndhovên, KaDerven,
sjuni,7 m, K. Goudsmils

lGn alrtur (cercion líndenii)

Dê opmaÍs van deze soort zel dooí. al

16

h€laa6 lang niet altijd duidelijk oÍ het zw6ív€.s
betí€fr of de vesïging van een populalie-

l.

Dc Ka arlitffeí (C.riot lirdcnii).

Bmclytton 4 (2000)

N,4aastricht, Encigroevê,

26 juni - 17 augustus 26 ex., D. GÍoenendijk, K D. Dijkstra
Herkenbosch, Roer,
30jui 11 aug.,81 ex., H. Ramackers
Helbloêm,lvloost,
8juni,3 ex., J. Slaals
Koningslust
8 augustus, 6 ex., J. S aats
Walbêck, Dorperheide
18 augustus, 28 ex., K. Goudsmits
BelÍeld, GÍoeve l\,4aa beek,
30 jrli, 6 ex., K. Goudsm ts
Tegelen, Groeve WêíÍbach,
30juli, 2 ex., K. Goudsmits
venlo JaÍnmeÍdaa se Hede,
30juli, 15 ex., K. Goudsmils

I
d

Nieuwkuijk, Niêuwkuijkse W ê1,
3 septembêÍ, 1 ex., P Verbêek
L essê, Deurnes Kanaal,
2 augustus, S ex., J. Slaats
Deume, De Brink Zandwinning,
19 augustus, 2 ex., K. Goudsmils

27luni23 augustus, 194 ex., J. Slaais
zuidêlÍkê glazênmaker íAeshna afÍinis)

i995 ijken jaarlilkse waaÍ
nemingen standaad te worden. De waameming uil NooÍd-Holland is dê noordelijkste lot
dan toe n NedeÍland, en hiermee veÍloochent
Aeshna affinis zin zl]idelike alkomst niêt. Van
een aanvaafd, gêfotografeerd exemplaar uit
de Kampina ontbreken de gegevens n hel
Na de lnvase van

Nijmêgên, Poe vên
7 augustus, 1 m,

l\,4.

van der Weide

Eerse, Kwakvors,
17 augusius, 1 m en 1 onbep., J. Slaats

ZandvooÍt, AmsteÍdamse Water eiding Dui14 seplember, 2 m, K. Otljes

Noordsê glazênmaker (Áeshna subarctica)

Zo

angzamerhand

is de stalus in

Drenthe

veranded van zeer zeldzaam lol vrÍ schaaÍse
soort, wai goed afle lezen is ult het grote aanwaarnemingên in 1997, waarbij dê vondst

taL

van 35 huidjes in boswachteÍij Schoonoo
BBclU,hon

Dc Zuidclijltc ËlazdDikcr (,,1.V,a

dlriir) rvodt

\nrd\ l99t ifd.. j{!' rvr!ljcnon,u.
Sr,.. 199J, Acshna rfiinis n,^ !)..t \tdt odr.ttrt:
opmerkelijk s. lvlet ingang van 1998 is ook
de stails van categorie 1 naar calegorie 2
veranded: aleen waarnemingen buiten Drenlhe zu len nog woÍdên beoodeeld. Komt deze
soort echl niel meer in Zu d Nederland voor?
Dw ngeloo, Kaíreveen,

21 augustus, min.

1(1):3

12

I

ex., N. Dingemanse

Figtrur 3.
De lleekocvcrlibcl (O,Íl.r,D e./!kvds) is
in het zuidcn van Nederlànd gczicn.

àueen

Orthetrum coerulcscenr tr
patt

22 augustus, aantal onbekend, N. DinGees, BÍandtoren,
23 augustus, 3 ex., N. Dingemanse
Schoonloo, Tweeling,
23 augustus, min. 3 ex., N. Dingemanse
SchoonooÍd, Kibbelven,
23 augustus, 1 ex-, N. Dingemanse
Gees, Boswachterij Gêes,
23 augustus,2 ex., G. Abbingh
Schoonloo, Boswachierij Schoonloo,
23 augustus, 38 ex., G. Abbingh
Borger, Boswachterij BoÍger,
11-14 auguslus, 2 ex., G. Abbingh

a.f

n

tllt \rttl1.r,

tu N.thdlnnis arlr

Leiden, Polder Boterhuis,

3

seplembeÍ,

1

eilêggend

v,

K.-D.

Díkslra
TolbeÍt, poel 143,
6 augustus, 2 m en 1

v

H. de HeeÍ

Zuidefijke keizêrlibêl íÁn ax parthenope)
Een langdurig aanwezig mannelje was pas de
lweede aanvaaÍde waarneming vooÍ Nederland.
Eên uilgebreide beschrljving van dil dieren een

discussie over het voorkomen n Nooídwesl
EuÍopa zijn le vinden in GouDsM Ís (1997).
I\,4aarn, À/aamse Gat,

23 auguslus, 12 ex., G. Abbingh
Uffêlte, Brandeveên,
24 augustus, 1 ex., I\,4. Pelers
GÍollo, Halkenveen,
30 augustus, 2 ex., K--D. Dijkstra

29

juni4 juli, 1 m,

K- Goudsmiis

Beekromboul (Gomplrus vu lgati ss im us)
Nog steedslreedl uilbreiding op, en niel alleen
in wateÍen die in Duitsland hun brongebied
hebben (Ke€rsop, NeeÍkant).

Groênê gfazênmaker (Áoshna viidis)
Alleen waamemingen duidelijk builen hel verspreidingsgebjed werden beoordeeld, en dit

Valkenswaard, Keersop,
17 mei, 1 vers imago, J. van Delft

belrof er slechts twes. Geziên de relatieve

Neêrkant,
5-8 mei, 2 ex., J. Slaals

lalnjkheid is de soort afgevoed van categoÍie
2, en wordi dus niet meer beoordeeld.

B

&)tit on

I
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LinbuÍg:
Melick, Roer,
17 mei, 8 ex., H- Ramackers
Gewonê bronlibêl íCord{r legaster boltoníi)

Een waarneming op een locatie in NoordBrabant. HieÍ kan zich potentieeleen populatie
bevinden/vestigen.

Liessel, Deurnes kanaal,
12juli, 2 ex., J. Slaats
Groie Heide, De Plateaux,
4-17 augustus, 183 ex., J. Slaals, N,4. van
der Weide, P Vêfbeek, D. GÍoenendijk,
T' Termaat,
de cÍoot, G- Jannis
Limburg:

ï

ValkenswaaÍd, Keersop,
12

5

juni, 1 onbepaald, J. van Delft

juli2 september, velê tiêniallen ex.,

F.

Maasticht, Encigroeve,
zuidef ijke oêverf ibêl (OÍàetrum bíunneum)

Een typischê vergravingssoort, die blijkbaar
ook buiten Limburg kan voorkomen.
Winlerswijk, GÍoeve Winlerswijk,

14juni, 1 m,

[,4.

van der Weide

16 augustus, 1 m, K.-D. DÍkstÍa
StÍampÍoy, Tungekoyse wallen,
2 augustus, 1 m en 1 V F. RaemakeÍs
Weert, SteÍkselskanaal,
7 augustus, 1 m, K. coudsmits

E[,

Beekoeverf ibef (OrÍl,elrum coerulescens)

Lijki goed te profiteÍen van alle nieuwe oí
vergraven stÍomende walertjes, samen met
vebêterde waterkwaliteit. Blijft hij tot het zui-

7 augustus, I ex., J. Slaals
Meijel, Grooie Peel,
16 augustus,2 ex., J. Slaats

Heibloem, líoost,
3í augustus, 1 vers ex., J- Slaats

den van Nedeíand bêperkl?

Winlerswijk, Groeve WinteÍswijk,

14 juni-g augustus,

Reusel, Klein KÍoonven,
11 auguslus, í m, K. Goudsmits
Valkenswaard, Boswachlerij Leende,
6 augustus, 1 m, K. Goudsmiis

6 m, I\,1. van

dêr

;j

De Bcckocvcnibd

(O,Íl.tn,r d.rukr."r).
B$chrtrot 4(I ):

3

12

V uurllb.l (C ro c other n i s

eryth ne a)
Deze soort treedt nujaarlijks op en is op vast6
locaties (Westhove, De Doort, Encigroove,

D€ BÊakman, zie ook HERMÀNS I GUBBELS
(1997)) aan te Íeffen. Toch is zeker€ voorlplanting (verse exemplarên

of huidjes)

nog

sleeds niet vastgesteld, wel ei-êÍzet.

5 juni-1

seplembeÍ, totaal 29 êx.,

P.

Geene, R. Witte, A. Baayens
Geldêdencl:

Amhêm. Blauwe Kamer,
5 sepiember, 1 m, A. Vliegêntharl

Kemp.rc€ hêidelibêl
lsyínpatru n deprÈís, us cu lu m)

Waalro, DomÍnel,
21 juni, 1 m, J. van DêlÍt
Budel-DoÍplein, Kruispeel,
í9juni, í m, de GÍool

ï

Limburg:
Ectlt, De Doort,
29 juli6 auguslus, in lotaal 18 ex. waaronder een iandem, P, V€rb6êk, M, van

dêí Weide, J- Slaats, J. Boosten,

J.
Boeren
IvlaastÍichl, EncigÍoeve,
28 junÈ27 augusius, toiaal 14 6x., K.-D.
Dijkstra, D. GÍoenendijk

Zuid-Holland:
Katwijk, Dichle Del,
13 augustus, 1 m, K.-D. DÍkslra

Zeeland.
Domburg, Westhove,

Alhoewel vooÍlplanling tot dit jaar niel is vastgêsteld. ztn er veel verspreide waamêmingen.
Waarschijnlijk komen de meeste, zo niet alle
diêrên uit Belgische populaties, Mê€r inÍoÍ-

maliê over de bioloopkeuze van de dier€n
(ondiepe plassen met 's winlers niel verioogd€ olzelÍs verlaagde wálerstándsn) ls l€
vinden in VÉmEEK (1998). Hieín worden ook
rec€nl€rc (nog niet beooÍdeelde) waamemlng€n besproken.
Nooícl-Brabant:
Grote Heide, Plateaux,

9 sugustus-6 ohobeÍ, minstens 63 ex.,
T. dê GÍoot, P VeÍbeek, D. Grosnêndljk,
R. Ketelaar,
H. Swinkels

l\,,1.

van der Weide, R. Felix,

Valkenswaard, Biesven,

I

sepiembe( 10 ex., P Verbeek

gudel-Dorplein,

12 augustus, 1 v, D. Bal
VálkênswaaÍd, Malpie,
$6 septêmber, 1 m en 2 v A, van d€n
Berg, M. van der Weide, R. Ketelaar
Bladê|, Klein KÍoonven,
6 septemter, aantal onbekend, H. Laíj-

Reusel, Reuselse Moeren,

31

áugustus-13 seplember,

8 m, J.

Vog6ls, H- Bun
Limburg:
Nederweert, Banen,

31 augustus, 1 v, R, van d6 WouwVetheggen

ZweÍvonde heidêlib€l
lsytn pêtnt n Íon s colon bA

Na dê invasie van 1996 njn eÍ nog stêêds

waamemingen, ook van voortplanling. Oe sooít
hêefr zich dus w€ten le handhaven, al ljn de

aaniallen wel gedecimeeíd. WaÍm€ locati€s
áls de Encigroeve maken mog€lijk wsl kans
op meer langduíige vesliging.

Dt YtaílitÊl (C@that is.'!th En )-

Braclutro 4 (2ooo)

Figuu. 6.
I)e ZweÍvende hciddibel íS.J.tpcttu n.fa"s.olokiii).

À/aasÍichi, Encigrceve,
28 juni-17 augustus, 53 sx., D. Groênên-

Texel, Hoornder duinen,

lOjuni, 1m, P Edelaar

dijk, K. Goudsmils, K.-D. Dijkstra
Nederweerl, Banen,

Ameland, Jan Roepeheide,
9-10 juli, I ox., J. KupeÍ
Ameland, Roosduinen,
2 juli-2 september, 25 ex., Stichiing Bar-

30 augustusí1 septembeÍ, 15 ex.,

RotleÍdam, Polder De Esch,

datum en aanial onbekend,

UÍecht, SlÍijkviêÍtel,

5 auguslus, i m, PÍov. UtÍechl
SnekewaaÍd, Kade Snelrewaard,
13 augustus, 1 m, Prov. UÍêcht

R.

van dê Wouw-VeÍheggen, R. Felix
BÍunssum, Brunssummerheide,
datum onbekênd, 4 ex., P Verbeek

P SchÍi

Bandheidelibel

SomeÍen, Staruen,
12 auguslus, 1 v D. Bal
[,1iddêlbeers, KeÍenhurk,
21 juni, 2 m en 3 v, D. Groênendik
Reusel, ZwaÍtven,
25 augustus, 1 vers m, P VeÍbeêk
Diever, lvleeuwenplas,
20juli, 3 m, T' de GÍool

Limburg:
Koningsbosch, Haeselaarsbroek,
5 augustus, 2 êx., J- Slaats

Bracvttot

lsy m petr u m pe d e m o ntan u m)
Dil jaar wed voof hei eerst voortplanting in
Nederland vastgesteld, bij de Plateaux. Vlak
over de gÍens van Belgie bevindl zich een
voozetiing van deze grote populalie. Vanuit
deze samengestelde populatie van honderden
individuen (l) tÍeedt ongetwijÍeld djspersie op,
ên een deel van de waargenomen losse individuen zou hiervandaan kunnen komen, zeker
die in de nabÍe omgeving. VooÍ de waaÍnemingen van omgeving Sievensbergen/Zwartsven
moêteen herkomstvan de Belgische populatie
ten zuiden van Postel (De Malen) niel woden
uitgesloten, maar mogelijk bevindt zich ergêns

1(t):3

12

Figuur 6.
De TwcNrndc heidclib(l

(SI,\Em ht:.olomlrrl
MaaslÍicht, Encigro€ve,
28juni-17 augustus, 53 €x., D. Grcenendik, K. Goudsmits, K.-D. DÍkslra

Texel, Hoorndêr duinen,
10

juni, 1 m,

P.

Ed€laar

NedeÍw€eí. Banen.

30 auguslus-íí ssptemb€r, 15 er., R.

Ameland, Jan Roepeh€ide,
9-10juli, I ex., J. Kup€r
Arneland, Roosduinen,
2 juli-2 6eptember, 25 êx., Stichtlng Bar-

van do Wouw-Veíh€ggen. R. Fsllx
Brunssum, Brunssummerhêide,
datum onbekend. 4 ex.. P Verb€€k

urecht:

Rotterdam. Polder De Esch.

datum en aanlal onbekend, P. Sch -

Utrecht, Strilkviedel,
5 augustus, 1 m, Prov. uÍecht
SnekewaaÍd, Kade Snekewaard,
13 auguslus, I m, Prov. UlÍechl

Bandhêidêllb€l

lsympetntn pedemonaenu m)
Someren, Slaruen,
12 augustus, 1 v D. Bal

MiddelbeeÉ, KeijenhuÍk.
21 juni, 2 m en 3 v, D. GroenendÍk
Rêusel, Zwartven,
25 augu8tus, 1 vers m, P VeÍbeek

Drcnlhe:
Oiever, Meeuwenplas,
m juli, 3 m, T. de GÍoot

Dlt JeeÍ word voor het eerst voortplanting in
N€dêrland vaslgêsleld, bij ds Plateaux. Vlak
oveÍ de grens van Belgie bêvindl zlch een
voonaetling van dèze grole populatie. Vanuit
d€26 samêngestelde populatie van honderden
individuen (l) lreedt ongêtw|lfêld disp€rcle op,
€n 6ên deel vgn de waargenomen losse individuên zou hi€rvandaan kunnên komen, zeker
die in de nabÍ6 omgeving, Voor de waamêmin-

gên van omgeving Stevensbergen/Zwartsven

Llmburg:
Koningsbosch, Haeselaarsbroek,
5 augustus, 2 ex., J. Slaats

moeteen herkomstvan d€ Bêlgische popr.iletie
t€n zuiden van Poslel (De Maten) niet worden
uibesloten, maar mogelijk b€vindl zich 6rg€ns
Bmct'rtro"

,1( I

):

3-t2

Dênêkamp, Agelerbrcek,

9-12 augustus,2 m,

1v2tandeÍns,J.

Gerard
Baihmen,

10 auguslus, aantal

onbekend,

H.

Groenink
Deventer, Ossenwaard,
20 septembêr, 1 v, ÍV. Peters

11 augustus-13 seplember, 8 m, L. Ca le

Gevlêktê witsnuitlibêl
(Leu corrh in i a pectoíat i s)

Korlenhoel ligt
l)c Brndhcid.libcl (5r,,,/,.rrur rlddrdnnun

in hel ie vêMachten vaste

versprêidingsgebjed. Zijn er nog meef waarnemingen op mesotÍofe vennen Ínet êen goêd
ontwikkeldê verJandingsvegetalie te vezame-

).

êen nog onbekende Nederlandse populatie.

Oo\ vanuir populàties 'n Duilsland la1 immF
gÍatie optÍeden, en er zijn aanwijzingen dat
voortplanting ook in Twente plaatsvindt. VaN
DELFr (1998) geeft een uitgebÍeide behandê-

4 juni, 3 m, WJ. Hoetrnagel, H. Niêsen
Heeze, Ven À,4êelakkers,
5 juni, 1 m, K. Goudsmits

ling van alle Nêdêrlandse waarnemingen tot
en mei 1997.

Noord-Brabant:
Haperl, Goorloop Bladel,
29juli, l V K. Goudsmlts

ó-

Gebrande kamp,
2-9 september, 2 Ín, G. Eikholt
Reusel, Rêuselse l\,{oeren,

=

31 augustus, minslens 1 m, J. Vogels,
H. Bun

Luyksgesiel, Stevensbergen,
23 augustus, 40 ex., J. van Delft
Valkenswaard, l\,4alpie,
24 augustus, 1 m, J. van Delft
Eindhoven, Dommel,
23 auguslus, i m, J. GeraÍd
Luyksgestel, ZwaÍiven,
614 september, 29 ex., R. Witte, A. van
de Heijden, A. Wieland

Linburg:
HeÍkenbosch, Holslerbeek,
29 juli-2 augustus, 2 m, H. Ramackers
enkele lientallen ex., F. RaemakeÍs
lvleijel, Astense Peel,
30 juli, 2 ex-, J. Slaals

t0

Figuur 8.
Dc Bln,iheidelibel (s,/,?ah1" petlo"ontanum).
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Dankwoord
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Uiteraard is dil verslag tol sland gekomen in
samênwerking met de NVL, E|S-NedeÍland en
Oe Vlinderstichting l,laar belangÍijker is de
inzêt gêweest van de vele waamemeÍs: niet
alleen stuurden zij hun waêmemingen in, maaí
ievens beaniwoordden ze vÉgen oveÍ hun
waaÍnemingen en stuurden vaak schitteÍende
b€schrijv ngen en foto
[4ijn medecoínmissieleden hebben zch lhu s ên in vergadeÍing
ingezel om de waaÍnemingen le beoordelen,
en hebben coÍnmêntaar gêlevêrd op eerdêfe
versies. Anne Rutlen was bereid orn op zeeí
korte terÍnjn tê bepalen welke steden of doÍpen dicht bi een waarnemingslocalie lagen.
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Voor de waaÍnemingen opgenomên in Appen-

dix 1 geldl dat de CWNO waamemeís aanmoedigl om (niêuwe) informatie beschikbaaÍ
le stellen. Dit stell de commissie in staat om
deze waamemingen nogmaals of alsnog te

Gomphus vuqatissimus:

kunnen beooídelên {gÍaag opsluren naar De
VlindeÍstichting, adres achtenn BÍachytron).

O

Liis( van nict aanvaardc waarneminScn

Cíocothenis êrythÍea:

Oude Buissche Heide, Kasteel Oost
Ootmarsum, Denekamp
íth etíu m coe ru le s c ên s:
Denekêínp
Eijsderbeemden

Lange Kampen, De Hui, Hazenbos, Engeandse Bos (íoto s ionen C. sp/enders)
Somatoc hlorc fl avom ac u lata:
Meinweg (S. meialrca niet uit te sluilen)

Syir' petu n dêprêss iuscu tu n:
ZwáÍtven
Sympe|Ju m fon scolomb i i:
Bieze 2, De Banken, Berkheide, plas Linge,

Korlenhoef Het Hol
Sym petu m pedem ontanu m:

KappeÍsbulten (waameming ingetrckken),
AmstêÍdamsê WatêÍleding D'r nen
Redichemse Waêrd lHemianax ephippiger

KÍoonven, Oudê Kroonven, Grcle Bleekven, Riebos, Ruischerbeekje
Leuc oth in i a pectorclí s:
Hog€ Vêluws, Kraloo

niet uit ie sluitên)

Leucoíhin i a pectoralí s:
De Kom, Maarsbergen lL. rubicunda r'ier

P Ed.ltro

D. Dtg.tttíL 3
1797 SI( D.t Hootil

uit tê sluitên)

.ltuu@nioz.nl

Liist !án waarncmingen zonder

KoolwijkeÍveen, Genilsfl es
Calopaêryx virgo.
Kootwijkerveen, Enschede
De Doorl, Brunssummerheide
BB.h.ytt1lr 1(

I): 3-12
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The submitted Dutch €cods of a selected

imprcved wêlêr qualily and increased avai-

number of rare dragonÍly species aê rcviêwêd
annually. Aceplability is judged independenlly
by êach oí six commitlee membeÉ, based
on lhe docLimentation avaibbb (e.9. descip

ability oÍ man-made habitatl

crc@thêI'íis eíyftrae. is lound al a number
ol siles yearly nou although successful repro
duction has not been confimed until 1997. ln
addition. some vagÉnts are also rêporledi
Sympetrum clepressiusculuD was found al
a numbsí ol localilios in the soulh. Howevêr,
no populalions seem lo be presenl in The
Netheíands. All individuals are thought to

rons, drawinss and piclu€s). ln flis Íeport
the @@rds ol 1997 are presenled. Of each
a@epled ecod lhe provlncê, nêaóy cily or
village, daie(s), number, sex and obsetuer are
given. In addition, nol (yet) accepted €@.ds
and recods received wiihout documenlalion

odginate Í|om nearby Belgian populationsl

Sympêtum fonscolombii is slill p€sent and
rcproducing afler the large innux in 1996.

íoí every spêcies arc

Howover, compared wilh 1996 lhe numbers

Caloptèryx vhgo is lo€lly recovenng. The
speces, however, shows á very stable dislribu-

Sympetum peclemontanum was found lo

lMore generál @Ínmênls

reproduce near

a

Synpêma lusca displays speclacular
incEase, especially n the soulhern paft oflhe
counlry (below the Rive. Rhine)l
Synpêcna paec,isc. was generally believed
to be êxtinct €cÊnlly. However, a healthy
populalion was (rê)discove€dl
coenagion haslulatum rêmains ra€ and
lhrealèned, new sighiings seem to be previously unknown populations and not n€w

BtachJitt

populaton.

also be Íound near wêll-vegêtaiod Íens: it is
unclêar whether these indivldlals are slíagglêís or members of small popllations.

IGlvords
Odonata, Anisoptera, Zygoptera, rare species,
1997, Íhe NetheÍlands, CWNO.

cercíon lindenii is inc€asing, êspscially ln
the soulhem parl ol lhe country Howêvêr,

t2

a large Belgian

Furlhermore, there are indicaiions of eproduclion elsêwheE. Thê species seemstoincreasê
since ils Írst obsêrvalion in 1982;
Leucorhlnla pêctorclis is limiled to a numbêr
of well-developêd lowland ma6hes, but can

ar

I

(2000)

