Zeldzame libellen in Nederland

in

1998.

CV\NO-mededeling 2
VI. IGlkman & M.Th.
Inleiding

1902. Opmerkelijk was ook dal ef op éen dag
(16 mei) maar liêfsl lwee populalies van de
Hoogveenglansfibef (Soi,,atochlorc arctica)

Sinds de opÍichting van de Commissis Waarnemingen Nedeíandse Odonatên (CWNO) n
T996 ziln ale wàarnemingên van zeldzame
llbelen uit ds peÍiode 1990 toi en mel 1996
bekekên. AÍhankêlik van de beoodeling zijn

werden onldekt, waarmee hêt aantal popu a
liss van één naaÍ drie sleeg. Andere speclaculaire vondsten vonden plaals in het duingebiêd

waar de Gevlekle wilsnuitlibel (LeucoÍrhinà
pectoralis) l€rugkeeÍde en de Bruine winter
)uÍlet (Sympecma fusca) op vercchillende
plaatsen opdook. Een doorvele mensen gezamenlijk beleêÍd hooglep!nt was êen manneijê
van de Zuidefijke keizeíibel íAnax pàdhenope\
dallljdens een Nvl-excuÍsie in de Enci-groeve

de waaÍnemingen al dan n,et opgenomen
in hel vorig jaar veÍschenen boekw6Ík De
Nedeíandse Libellen' (NVL, 2002). Oe waarnemlngen ván zeldzam€ libellên uil 1997 zijn
eveneêns beoordêeld en gêpubliceeíd in hel
artikêl Zeldzame libellen in Nedeíand in 1997'
(EDELÁaR,

Wasscher

2000). ln beide publlcalies s een

oveízicht van de werkwíze van de CWNO Íe
vinden. In dil arlikel worden dê waaínemingen
uat het jaaÍ 1998 behandeld. Tevens wordt de
nieuwe werkwijze van de CWNO gepresen-

Zeldzame libellen na 1998

tseÍd voor het instuÍen van waarnemingen

Sinds de CWNO in 1996 geslarl is net haar
werk, is êr veel vêranded in de verspreiding
van de Nederlandse libellen en onze kennis daaÍover. Een aanlal zeldzame soorten
is slerk toegenomen en van een aantal zeer
zeldzame soorien zijn vaste populates on!

vanaf 1999. Op dit momenl is de CWNO bezig
om de waamemingen uil de peÍiods 19992002 te conl.oleren. Dit gebeurt op basis van
de nieuwe werkwize.

lolaal bleken 254 hieÍvan binnen het b€kende
verspreidingsgebied van een sooÍt le liggen.

dêkt. Dit voÍmdê de aanleiding om váneÍ 1999
te gaan weÍken met aangepaste lijsten mel te
conlroleÍen waaínemingen. Op deze manier
hooptde CWNO in de komendejaren de waêr
nemingen bêler en sneller te contÍol6Íen. De
nieuwe lijsten met le conkolercn soorlen staan
in de labellen 1 en 2. Van in tolaal 11 sooíen
moelên nog steeds alle waarnemingen gedocumenieeÍd worden (tabel 1). Van 13 sooÍ-
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In 1998 werden eÍ 330 waarnemingen (van
éán soorl op éen dag op éen ocatie) veízameld van soortên waaNan alle of een deelvan
de waaÍnemingen gekeuÍd moesten worden. ln

Dit bleek uit káarljeswaarcp dêwaarnemingen

len moeten waamemingen buiten

uit 1998 met eên aíwikend symbool werden

gebiêden gedocumenleerd woÍden (tabel 2).

aígezet legen dewaarnemingen uit de peÍiode

Bekende gebieden worden voortaan gêdefi

1990-1997. Van de te keurcn waarnemingên
was êí van het merendeel voldoende bewijsmaleÍiaaloÍn de waarnemingen tê acceptefen.
Van 1'l waamemingen was eÍ geen aídoende
bewÍsmateÍiaal oÍ was de identifcatie volgens

nieerd als u!Èokken oí allasblokken waarln
de soort n de voorafgáarde pêrodê niel s
waêrcenomen Dil laatsle is op le zoeken in
hel jaarverslag mel de waamemingen dal nog

in 2003 zal verschtnen Aan de hand van dit
jaarverslag kunnen waa.nemers beooídelên of
ze een beschrjving van een wáarneming moeten makên. Waarnemingen van de soorten uit
tabel 3 worden voortaan niel mêer geconlío

de CWNO incoÍecl.
Hoogtepunl van heljaar 1998 was ongelwilfeld
de vondsl van de eeÍste volwassen RivieÍomboulen (Gomphus ,av,pes) in NedeÍland sinds
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I
Coenagrion mercuÍiale
Epilheca binaculala
Hemíanax ephippigel
Leuconhinia albifrons
Leucorrhinia caudalis
Nehalennia speciasa
anychogonph u s forcipatu s
Sympetrum meiclbnale

leerd Welzalde CWNO êfen toe documentalie van opmeíkelijke waarnemingen opvíagen.

Hel blijÍl dus altijd goed om bij een leuke
waarneming te bedenken ofje ler plaatse een
bêschíjv ng oí íoto moel maken. Voorbeêldên
van dergelijke opmerkelike waarnemingen zln
een waaÍneming van een Kanaaljufier (cercion tindeni, in de Flevopolder oÍ eên B.uine
winteíuffeÍ (sympecmá fusca) op Texel.
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Coenagrian arnatun 1
Coenag an haslulalum
Cordule g a ste r boltonii
Ctocoth enis e ryt hraea \1 )
Leucorrhinia peclorali s O
Ophiogonphus cecilia 1

OÍlhetrum brunneun 11)
Oíthetrum coerulescens
Sonatochlora arctica l
Som atochlora fl avan ac ul at a
Sympecma paedisca 1
Sympetru n de pre ssiu sc u I um

1

beschÍiving altijd en ga na oíje aan de hánd
van de beschÍiving zowel het geslacht als de
sooÍt kan herkennen.

lloe maak ik ccn bcschriiving?
Het beste bewjsmate aal wordt natuuíijk nog
alljd qevoÍmd doofeen foto oÍin hel gevalvan
een aÍvenhuidje door het huidje zelÍ. Vaak is
hêt aslig eên goede beschdjving tê maken van
een volwassen ibel. De CWNO kÍijgl regelma'

In wclkc gcvrllcn moet ik ee'r
Ires.hÍijvi,r8 trralen?
1) Staat de Boort in tabe 1? za )a, dar alijd
een beschÍijving maken.
in tabê]2 en is dê sooí n hel
bêlíêÍÍende uurhok in de afgelopen peÍiode
(nu 1990-1997)niel waarsenomen? Zo ja,
dan allijd een beschíiving maken.
ls de waarneming opmerkelik oí bijzonder,

2) Staatde soort

tig bêschÍijvingen die niêl atdoende zijn dooÊ
dat de waamemer gewoonweg veÍgeten is om
eenvoudige zakeó êls bijvooóeeld kleur van

hêt achtêÍliiÍ of van dê polen le besch[ven.
Het is atÍd het beste om al in hel veld een
beschÍijving te maken Je weêt dan nog hel
beste watje hebt gezien en als je bedenkl dal

3)

beren de libelterug te vinden. DaaÍnaast is hel
goed om je beschrajving op te bouwen ual een

Hoe beschÍiivingc'r i'r te leveren?
Aêschíijvingên kunnen op de achteÍkanl van
waamemingformulieÍen worden ingeleverd.
Daarnaast kunnen fotos (liefst als ipegbesland) naa. E|S-Nederland sestuurd woÊ

bjvooÍbeeld een Gíote ÍoodoogjufieÍ (Erythrcnma najas) op TeÉciel ins? Zo ja, dan
a

tijd een beschfrjv ng maken.

je iels niet goed gezien hebi, kun je nog pÍoalgemeen deel (wáarin de libel beschÍeven
wordt) en een speciÍek deel waaÍ ie de kenmerken ten opzichle van de selijkende sooíen
beschrijft. Vee mensen hebbên de nêiging om
beoordelaar ls het pretl g en soms noodzake-

den: Els-Nêdeíland, La.v. CWNO, Postbus
9517, 2300 RA, Leiden, eis@naluralis.nl.
Bedenk dal ook oude waarnemingen nog

ljk ook dit deel erbij ts hebben. Conlrclêer de

steeds ingediend kunnen worden.

de algemene beschírjving over le slaan. As

Overzicht aanvaarde rvaarnemingen
gêcontÍolêêrde en aanvaarde waaÍneÍningen
gegeven. In een dee van de gevallen gaat het
aleên om de waaÍneÍningen van êen soorl bui

Wassenaar, De Beer (085-464),
Tg augustus, 1 m. veÍs, 2 v. vers, K-D
Dijkstra
Kalwljk aan dê Rin, Dichte del (086-467),
T2-18 nrei, min. 1 m., K-D Djkstra

ten het bekende versprêidingsgeb ed. Van elke
aanvaardê waarneming worden de provincie,

Oostkapelle, Oranjezon (029-401)

Per soorl woÍden hieronder de door de CWNO

I

dichtstbllzijnde slêd, datum aanlal, gêslacht
veÍmêld in appendix 1 woF
den de (nos) niei aanvaarde waaÍneminsen

auguslus, 2 exx. 1 ex. veÍs,

t

huidje,

K. Goudsnr ts

Spêêrwatêrjuffêr Coênagíion hastu latum
Bruinê winterjuffer Synpecna fusca
De opmerking ! I hei CwNo-laarverslag van
1997 s grotendees ook geldig voor 1998: De
opmarc van Sympecma fusóa zel door, zij het
grotendeelslnZuid-NedeÍland. Waarfemingên
bovên dê groie rlvieren zin nog zedzaam'. In
1998 werd de Br! nê winleíiutrêr gevorden op
êen drietal plaalsen op de Veluwe. In 1998
weÍden de eeÍsie waarnemingen ln de duinen
veÍicht, sindsdien heeft de soort zich daar
duidêlijk uitgebÍeid alhoewel deze nog steeds
n et algemeen is (o.a. W|JKER, 2001).

In 1998 zjn a le populalies vaf de SpeeMa
terjuffer geleld in hel kader van het dooÍ De
Vlinderslichting utgêvoerde soonbeschêÍ
mingsplan. Dit heeft geresulieerd in een gedelailleerd overzchl van de verspreiding van de
SpeêMateiuffeÍ (KETETMR 2002). Van de
waarnemingen uit 1998 hoêíde niets geconirclêeíd le woÍden, maar omdal bewijsmaleriaal
voorhanden was s onderctaande waaÍnem ng
SomeÍen, Hoenderboom (172 377),

31 mei, 25 juni, resp. 30 en 5 exx.

J.

Slaats

Nunspeet Zuidefbosch (180481 )
6 auguslus, 1 m., T. de Grool
AÍnhem, Wesierheide (186-447),
23 sepiêmbeÍ, 1v.,N D ngeÍnanse
Egmond aan Zee, VogelwatêÍ (103-510),
20 augustus, 1 vers ex , A. Wijker
CasÍicum ijsbaan (104-508),

É

16 augustus, 23-26 augustus, min.7
veÍse exx., A. Wijker
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KánáafjufÍer Ce.cion lin.lenii

aangelfofien. In 1998 werden echler na een

In 1998 is de KanaaljuífêÍ op slechls eén localie builen de bekende gebieden in Limburg en
NooÍd-BÍabant waaÍgênomen

tilleÍs van dê cenlÍale aangeÍoíen. Gerjchte
zoekaclies langs de zandstrandies langs de

peíiode van hoog waler 123larven in dê watêr-

Rtn lêveÍdên daaÍna de eersle waarnemingen

Winle$wik,

Hi

gerlo (246-445),

van adulten sinds 1902 op. In

16 augustus, 3 m., K. Goldsmits

Zuid€lijke keizêrlibel Anax pafthenope
In 1998 werden de derde en vierde aanvaarde

waarnsming van dezê soort veÍcht. Vemeldenswaardlg s dal het derde individu wêrd

gevonden dooí de waaÍnemêr die ook het
lweede ind vidu heeÍi onldêkt Het mannetje n
Limb!rc vormd€ hel hoogtepunt van een NVLexcursie in de Enci-gíoevê.

Vessem. GroolmeeÍ (150-382). 19 mei,
m , K. Goudsmits

1

&

Nljmegen, Groenlanden (189-430), 19 juni.
2 huidjes. K. Goudsmits
Nrjmesen, Ooijpolder (190-431), 3 augus
tus, 1 m., vêÍs. t huidje, t TeÍmáal

Njmegen, Ooipoldeí (193430), 19 juni,

Limburg
À4aastíichl, Encigroeve (175-314) 20juni,
m., lV. van der Weide (Íisuur 2)

KLEUKERS

(1998) woÍdl een oveÍzicht gêgêven
van alle waaÍnemingên in 1998. Helaês zijn
enkee in d 1 êrlikel genoemde waaÍnemingen
nog n ei in hei libelenbestand terechlgekomen
en daaídoor ook net gekeu|d. AangenoÍnen
wodt dat ale waárnemingen in KLEU(ERS &
RÊEMER (1998)kloppen.
REEMER

1

Rivi€rrombout Gomphus ttavipes
Nadat if 1996 êen arue werd aangetroffen in
de walerf lêrs van dê EPoN centrale bj Nijmegen, weíden er in 1997 geen larven meer

Irt.lttrhrt

ex.,2 huidjes, K Goudsmits
Oot, Ka iwaal (195-429), 7 auglstus,

1

Iv

D. GÍoenendijk
N4i linger a/d R jn, l\4illingeMaard (196,431 ),
19j!ni, T huidje, K. Goudsmits
l\,4ilingen aid Rijn (201 430) 19ju.i T m.,2
v., 2 exx., 4 huidjes, V Ka kman (fguur 3)

a (2t)t)J)

Bêekrombout Gomphu s v u I g ati ssimu s
ln 1996 en 1937 werd de BeêkÍomboui weer

waarnemingen in hel gebied verrichl. Hel s
daarom ondudeLijk hoe groot de populate ln

teruggevonden lanss veel beken in hel zu den
en ooster van Nedeaand (KErEuaR & vaN DER
WAL, 1998ivAN DELFr & GouosMrs, 1999j). In
1998 weÍd dê soort net gevondên in andeÍe
beeksiêlsêls dan waar de soort in de jarên
daarvooÍ alwas aangelroÍíen. De enkeLe waaF
nera ngen van de BeêkÍomboul ult 1998 die
welgekeurd zÍn, hebben betÍekking op hu djes
d e angs de Rijn ten ooslen van Nijmegen weF
den gevonden. Sinds 1998 is gebleken dat de
soorl in hel grole delen van het rviêrengêbied
in age aantallen aanwezig s

het gebied is.

Nijmesen, Groenlanden (189-430), 19 jun,
3 hLridles, K. Goudsín ls

Nijmesen, ooiipodef (193-430), 19 juni,

1

Winterswijk, Woo dsche veen (248-436)16
Ínei, 5 v. , F. Bos (Íguur 4)

Reusel, Reuselse [,4oeíen (138'369), 16
mei,

1v.,r

Faasen

Beekoeverf ibel Orthetrun coerulescens
In hel CWNO vêrslag van 1997 werdên vêel

waameminsen van alerei nieuwe ocaties n
Zuld-NedeAand gekeurd. Voor T998 wefden
allêen waarnern ngen van de Beekoeverlibel
gekeurd buiien de Íeeds bekende gebieden
n Brabanl en Limburg. Dil betroÍ één waarneming van eên mannetle dal gevondên wêrd

huidje K. Goudsmits

bij Siavêrden op de Veluwe. Sindsden

lingen aan dê Riln, lvlill ngeMaafd (196431), 19 juni, 5 huidjes, K. Goudsmits
[4ilingen aan de RÍn (201-a30), 19 jun, 1

gebleken dát hier een lamelijk grote populale
aanwezig is (waaÍnemlngen van H. Wouda in

l\,4i

huidje,

V

Kalkmên

Hoogveenglansf ibêf Somatochlora arctica
Op 16 mei 1998 weÍd de Hoogveenglansl

is

1999 en 2000).

StaveÍden, eemputlen \178-475J,4 jul,

1

bel op twee locaties in Nêdeíand onÍdekl.

VuuÍlihèl Ctocothe,'?is erylhnêa

VeÍvolgwaarnemingen in latere jaren hebben
aangetoond dat er bÍ bede locaties populaties
aanwêzig zijn. Zo werdên eí in het Wooldsche
veen in 1999 n tolaal 28 indivduen waaruenomen (CRoMBAGHS & FELrx, 2000). Door de
slechie ioegankelijkheid van de Reusese
lvIoercn zijn er sindsdien sechts sporadisch

De vuuÍlibel behood de aÍgelopen jaren lot de
vaste bewoner van enkele locatiês in Limburg
en Zeeland. In 1998 werd de soort slechts
eén keer buiten de bekende gebiedên waaF
genomen. Op 22 junl vond Jan Slaals huidjes
van dê Vuurlibel bij de waaÍschilnlÍk gÍooiste
Nederlandse populatie in de Doort (Llmburg).

q

Hoosccrglr,rlibel Srtuttrhlr'n Mritr: \'Vint.$viil, $rolldsdÉ veeni Ió nrei 1998 Dc fdo\ dic als
b.ryii! loor dc \vraflrcDringdr Ncrdcn !.nrMkt rijn onsch.rp. ï'ch i\ d. iooÍt &n ee,, (ombnrrti. lrr
kcnnrcrken te herLrcnfer.
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Figuur 5
Ecn nlrnnetie Bandhcidelibel lst) rt
Á ,Ír. SÍdp€tun pcdeinnÍanum.
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Dit bêtroí hêl eeÍste bewÍs van zekeíe vooíplanling in Nederland.

juli, 1 m.,4. Wjkêr

Casticum, poel pd4 (103-509), 26 juli. 6

Linbutg
Ell(182-359), auguslus,

I

Texel, Loodsmansduin (111-559), 17. 30
mei, 1 juni, 19 juni, 26 juli, min. 2 m., I v.,

m., J. Slaats

Kempen6êheidelibêl Syrrpêtum

P Edelaar

In 1998 werden enk6l€ êxemplaren, veÍmoedelijk zwêrvêÍs, op nieuwe plekken in Limbu€

Bunnik, Dê Brakel ( 143-452), 26 juni, 1 m.,

en Noord-Brabant aangêtrofien.

Dri€bê19€n-Rijsenburg, Hsidestein (148453), 29, 31 augustus, 1 ex.. 6 huidjes. A.

Linbutg
Weert, Kruispeel(171-360) 16 auguslus,
m., R. Kêlêlaar

Nootdanbant
Geldrop, Braakhuizense hei (169-380)

I

I

Dees

Katwijk aan de Rijn, Huig Twigtdel (088466), 16 mei, 1 m., K.-D. Dijkstra

septêmbêr, 1 v., G.-J. Pontenagel
Heumen. Talingenvên (183-422), 13 juni,

1

Zw€Ívêndé hêidèlibel Sylnp€trum
Twee jaar na de invasie is deze soort op nog
op verscheidene plaatsen aanwezig. Hel aantal ox€mpleren peÍ waarneming is mêostal
zeer laag.

Vlieland. ijsbaan (í34-591), 10 juli, t0 m.,
P Edelaá.
Groolegast, Jitt Dijksh€id€ (210-574), I juli,
1 m., R. Kêtelaar
CástÍicum. weiBrasser west (103í)9), 27

20

Middelbêers, Landscholse heide (1aa.3$),
julí en augustus, 1 m., H. Neggers

Luykg€st€|, Stevensbefgen (146-365),

11

septêmb€r, 1 v., J. van Delft

Heeze. Grcote heide (164-378), 19 juli,

m.,I

1

Faásen

LínbuÍg
Grashoêk (191-374), 14 juíli. 11 juli, 22
augustus, september, min, 1 m., 1 v, J,
Slaets
Echt (192-342),22juni,2 m., J. Slaats

Braellytmn 7 (2oo3)

Bendheidelib€l Sympêfrum

belroÍ. Heugelík was het feit dat in 1998 de
soort vooí hel eerst sinds de jaÍen 1 S60 weer
in de duinen weÍd aangelÍoflen. Sindsdien
is bekend geworden dal er bij de ijsbaan le
CasÍicum een kleine populalie aanwezig is

De Bandheidelibel kan grote aÍstanden zwerven. Het habiial, sloten met kwel in ágíaísch
gêbied, is echter slechl ondeÍzochl. Het is dus
niet duideltk ofer spràke is ván voonpbnting.

(WUKÉR,2001).

Línbuíg
Heerlen (Schinveld), Ruscherbeek (197-

CastÍicum, ísbaan (10,1-508), 10 juni,

I

m.,

322), 14 augustus, 2 m., J. Booslen
BeÍgen, slool br2 (105-520), 17 juni, 1 m.,
Gêvf

êkte witsnuitlibel Leucoffhinia

De Gevlekle wilsnuitlibel is buiten de laag-

N!nspeel, Zandenbos (183485),21 juni,

1

veenmoerassen een soort d e soms plolse ing
opdu kt bij vennetjes om vaak al na één jaar
weer le vêdwijnen. Dê prêciêze biotoop van
do Gevlekte wilsnuitlibêl op de zandgronden
is niel helemaaL duidelijk. Tevens is onduid€lijk waaÍom eÍ zo vaak spÍake is van tijdeljke
populaties (zie oE GRoor & WasscHER, 1999).
Het is daarom zaak om waarnemingen op de
zandgíonden goed te documenteren, moeate te

m., I copula, lV. PetêÍs
W nterswijk, I\4eddosche veen (242-445)
juni, 1 m., R. Keielaaf

1

Eindhoven, Kanunnlkesven (i63-380),

1

juni.2 m., 2 copula. V Kalkman

Heeze, Díooge lveerven (164-376), 2 juni,

doên om bewijs van voortplanting te vinden en
(potentiéle) populaties te blijven volgen.
Van 1998 werden alleen waamemingen builen de bekende grole populalies gekeurd.
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In totaal werden er op vieÍ plaalsen op de
hogere zandgronden individuen aangelrcÍfen
waaÍvan het in alle gevallen onduidelijk was oí
hel kleine populêties of &ervende individuên
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The subniltèd Dutch records oí a selecled
number oÍ €.e dragonfly species are reviewed
annualy. Acceptábilty sIudqed independent y
by each oÍ the comm tlee members básed on

Appendix I
Lijst van nicr aarvrnrdc wa..nemingo
na beoordrkn van de bcschri,vinScn

Vuurlibel Crocoó€mls e/Írráêá
Ovêr7ssé/: Dênskamp. kanaal Almelo-

Zadêllibel Hedlanax ephippiger
Zwêrvende hêidelibêl SyDpetrum

lhe documenlalon available

{eg

descfpl

ons. dÍáwngs ênd picluÍes) In ths rêporl the
.e@rds oí 1998 are presenled OÍ each accepled ecord lhe p.ovince, neaÍby cily, dêle(s).
numbe( ser and ob*ruers are qiven In addi
rion, not (yet) ac@pted re@rds and records
received wlhout docomenialon are lsted

l-l9h ghls

of the odonátoogical year

1998

Ovel/sse/ Hassoll, Langêholle.
Bruine winterjuffêr Sympecma Íusca

were ondo!bledly the records oÍ ihe Í.si ádllt
specimens ol Gompr5rs tav@es since 1902
These reco.ds made clea.ihat the larva Íolnd
in 1996. which consliluled rhe frsl reco.d since
1902, was the íorerunneÍ of thê relo.n oí lhis
speóies in Íhe Nelheíands. Remá|kable was
the dis.ovêry ol lwo populátóns oí Sonatoc,h/orá a/clica on one singlê day brnging the
known numbsí oÍ popualións io thres. In the
dune-area a populêtion oí Leufuïhinia pacto-

Beekrombout Gonphus vulgatissimos:

/a/À was íound after absencê ás breed n9 species for seve.al decádes. Aso the írst records

Noond-Hól/árd: Hêarlèm, Poe broek

Liisl vatr $aàrneminltcn zondc.
b$vi jsmareriàrl (voorlopig lf8ekctrrd)
Sosb€ekjuífer Calopleryx vitgo

l/irbrrg

Venf ay, Geysteren

l,/oo.d HoÍand: OveNeen, Middênduin.
Gevf ekte gf anslibel

Somarochlora

Geldelánd: WinlerswÍk, Wooldschê veèn.
Zweruênde hêid€llb€l Syrpêarud

evd lot Synpecna fusê ÍoÍ the dune-area
weÍe made. In 1 998 the lhird and íouÍlh Dutch
rc@tds ol Anax parlhenope wêrê madê. One
of which cohslituted lhe highlghl oÍ lhê day
tor an excursion oÍ 25 members oÍ the Outch
society ior lhê Study olDrasonflies (NVL)

Noond Hol/and: Spaarndam, Westhoíbos

1voo.d-Hol/ard: Aerdenhout, Amslef damse
Walerleidingduinen;
Ge/de.randi Heumen, Halertsê vènnen.

Odonalá, Anlsopiera, Zygopterá rare species,
1S98, The Nethedands, CWNO.

