Zeldzame libellen in Nederland in 1999,
2000 en 2001, C\,rNO-mededeling 3
l(. Coudsmits & Vf . lGlknran
lnleidi'rg
ln dil ártikel slaan de dooí de Commis
sie WaaÍn€m ngen NedeÍlandse Odonaten
(CWNO) gekeuíde waaÍnemingen van zeLdzame libel€n uil de periode 1999 tot ên mei
2001. In twee eerdere artikelen zlin de door
de CWNO gekeuÍde waaÍnemingen uil de
peÍiode 1997 (EoELMR. 2000) en 1998 (KaLK
MÀN & wÁsscHER, 2003) gepubliceerd. Vanaí
1999 is de selectie van soorlen waarvan de

daain hel

besJuil ván de CWNO. líomenleel
wordl gewerkt aan de beooídeling van waaÊ
nemlngen uii2002, 2003 en 2004.

Zcldzame libcllcn

in 1999-2001

De meest gedenkwaardige wáarnêming van
1999 was onselwilÍ€ld de vondst van een

waarnemingen gekeurd word€n een aanlal

popu atie van de Donkere waterj'rfÍeí (Coera"

keíen ingeperkt. Een Íecênte jsl van soorten
en waamemingen die gekeuÍd íÍoelen worden
stáat in hei kader op pagrna 23. De verwachtang isdat met de nieuwe methode de beoorde'
ling sneller en beter zal vêílopen. Zo werdên
in 1998 76 waaÍnemingen gekeuÍd en waren
254 waarn€mingen gedasn op bekende loca
tes van €en le keuÍen soorli n '1999 waren
dit Íespeclievêlijk 39 en 128 waaÍnem ngen
(label i). Alle waarnemingen zijn opgenorÍen
in hêl Landelik Bestand Libellen (NVUEISNedeíand/De Vlinderstichting)i de gekeurde
waarnemiógên kÍiigen een speciale code mel

grion êrmatun) n de WeeÍrbben lijdens 6ên
druk bezochle, dooÍ de NVL gêoÍgan seêÍdê
booiexcuÍsie. Hieríree werd de sooÍt na een
lange periode teruggevonden in NooÍdwestEurcpa. Eind iuni en begin juli 1999 lÍad er
een bêschêiden invasie van de Zuidelijke
kezetlibel (Anax patlhenope) op (PaRR EÍ Ár.
2004). In augustus werden er opva lend vee
waarnemingen vêÍicht van de Zuidelitke glazên.Ílaket (Aeshna áf,rls) en moqêlLjk was
ook hier sprake van êen influx vanuit het zuiden. AndeÍe speclaculaÍe vondslen waíen die
van een populatiê van de Gêvlêkte glanslibel
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(Sorraloc,f/ofa t'lavanacLtata) n de WeeÍbbên en de vondsl van Nooidse glazenmakers

Liist van gocdccl(eurde

lAeshna subarctical bulen Drenthe in het
Fochleoèrveen Hoewe geen zedzame bel
(en daarmee niel gekelrd) zÍn de waarne
m ngen van de l\4aênwatetufteÍ (Coe,asro,

wllarrrcDrinscn I999-2O0l

Iexe van 1998 en 1999 verÍne
deiswaêrdg de eefsle waarnem ngen voor

sedêan Waarsclrin

lunulatLnn) ap

NedeÍandse Waddene anden (ErFL^ÀR &

'ie
N ÊstsN 1999)

foogtep!nt van hellaar 2000 was de ontdek
ate van de
Gaffellbel (Oph,ogorrphus cec/r/a) en van
een vermoedelike popLrlalie van de Keine
k ng kort na elkaar van een popL

be lAnychaqamphtls forcjpat{rs). beide
aên de RoeÍ in L mburg Spectacula r was ook
hel veÍb lÍ van lwee dagen van een Zadel be
lHentanax ephipplg-.r) n een lu n n Alkmaar
tang

De ontdekking van een nieuwe pop!late

SpeeMaterluffer lcoet)altnDn hastLlatLnÍl) op
N4a pie ln NooÍd Brabant s blzonder voor
een soorl dle een sierke achleruitgang kent
n 2001 vonden eÍ een aanla opzenbaÍende
oniwikkelingen paats Zo werd voo.tpanling

de

van de Rlvie.rombout (Gotnphus t'lavtpes)
langs de lJsse vastsesteld en was nê 28 jaar
de Gevlekre glansibe \Sotnatochlan flava
acuiara) weer lerug op de N4ê p e n Noord

Bfabant. VeÍdeÍ werd de Noordse w nterj!ffer
(Synpecna paedtsca) voor het eersi bultên
de twee bekende populalies waargênoÍÍen en
we in de Lndevalle in Friesland (KEÍELAÁR Er

ar

2001).

zuidelijkê glazenmaker Áeshna affinis

In

1999

zln

veê

opvêllend

waaÍnem ngen

vond er ln êusust!s
een inÍlux vanuit het zliden paats De vind

ik

paats n het Kokkenda bl BeÍgen aan

Zee

(Noord No and) s de meesl noofdellke tot nu
1oe Blde Vogepoe op Rockanle zijn afgelo
pen laÍen rege rnat g indivdlen waaÍgenomen.
Toch s voorip ant ng van deze soort h eÍ nog
sleeds n et mel zekerheid vaslgesteld n 2000
waren er êanzienllk mrnder waaÍnemingen eil
n 2001 werd soort a een van de Voge poei op
Rockanje gemeld (nog n et seke!Íd)

Tibur!

Kaaisloep (129-394)
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aLgustls

1999

Vessenr. Groot Lrleef (r50 332J 25 .oqlstus
1999 lm en 1v K Goudsmts

zc. PWN Kokkendà
lnr M Wasscher

(r04-sr3)

24

Bloemerda.. Ken.êmeÍd! nen (r00 491)

19

Be€en .an

augustLs r999

alguslus 2000. 1m J Tromp
Casícum {103 506) r9luni2000 1m. G Keil
Rockanje Vogelpoe {062 434) 3áLguslus 1999.

Ooslvóóhe. Ooslvoornse Meer (066 438). 2r
auglsrus'1999 rm. D. Groenendjk
Rockanje. Voomes Du

|

(062 43.1).

1999 'lm. D Grcenendlk

2r

augustus

Twente In de jaÍen

Noordsê glazenmakêr Aeshna subarctica

In

is de

Noordse glazenmaker van
CWNO calegore 1 naaÍ categoÍie 2 gegaan
dat w zeqgen dat de soori alleen bulen
de bekende gebiêdên (in dt geva DÍenthe)

1998

beoordeed moelen worden Dit god voor de
ontdekking van versch llende populat es in het
Fochteoé.veen (gÍensgebed van DÍênthe en
FÍiêsland) n 1999
Smide Fochte oètuee. (223-558) 13 sèptêmbêr
1999 lm . G Abb ngh
Smide Fóchte oèrveen (223 558) 13 seplembêr
1999 3eruvae.gesl onbepaad. G abbngh

h

erna is de Bosbeekjuffef

in age aanta ên angs de Dirke gezen
De Lltte. Dnkel Lltterzand (267-433). 16 lun
1999.'lm. K Goldsmts

Donkerê watêrjuffêr CoênagÍion armatun
n 1999 weÍden na een perode van 43 jaaÍ
weer DonkeÍe waterjLffeÍs in Neder and waêtr
genomen Aangenomen wordi dai de soort
nool weg is geweest uit de Weerribben Een
! lvoefge beschdv nq van de ontdekking van
deze klene populalie woÍdl gegeven in VÀN
oER HEJDEN (2000)

weeÍibben (190'532) 9 me 1999. 5 copu a.

Fochreloo Fochteoêrveen \224 558) 21 )r
1999 I exdv ae, gesl onbepaá d G Abb ngh

Fóchlêloó Fochteloervee. (222 558) 9jul 1999
1m en I exuvàe gèsl ónbepaad G Abbngh
Fochteloo Fochteóerveef (223-556). l8 septembef 1999.7 èxuvlaè, gesl ónbepáald. G

SpêêMáterjuÍfer Coerasri on h astu I atu n
Eer kritsche sooÍl(iguuf 3)waaÍ Íeceni veel
ondeÍzoek naaÍ de ecoogie en versprelding is
sedaan (KErErÁ^R. 2001). Het s dan ook ver
heugend

zuidelijke keizerlibel 4nax parthenope
EÍ is een opvallende loename n hel aanta
waaÍnem ngen nadai de sooí in T997 voor

dal

n 2000 op de Ma p e

waêrd een neuwe

Maasl cht ÉNC -Groeve (176-314). 3
2m. rJ A Faasen (riguLr r)
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In de perode 1999 2001 werd éen waarne
mins buiten de bekende vndplaatsen veF
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Bosbeekjuff er Calopteryx virgo

Va keis
popLrlalie

L

arvenhu djes te zoeken
Ku nderplas (182533) 27 iu. '1999.
imágo oesl onbepaê d T dê crool

bi

(zl het kêinê)

Valkenswaard l,loenven Mape (159 371). 14
mei2000. 8m J van Deft
Valkenswaad Mape (159 369) 1.1 me 2000.

het eeÍsl n lange tld weer werd gezien n
1999 vond er een bescheiden nvase plaats
n Nooftlwêsl-EuÍopa (PaRR Er ar. 2004) dle
n Nederland resuleerde n waarnemjngen op
vier verschil ende ocalies Bijzondef is dat Tim
Faasen in zowelde ENC sÍoeve (Maaslrch0
als bl Waa rê êen mannetje ln dê v lcht wist
le Íotografefen De Zr de ijke keizerlibe s ook
n 1998 in de ENC sÍoeve waarsenomef.
daafom kan hel de moeiie onen her naar
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Vuurlibel Crocothêmis erythHea
Buiten de vaste populaties in LimbuÍg is de
VuuÍlibel in 1999 en 2000 op enkele nieuwe
plekken gevonden. De vindplaats bij Gramsbergen (OveÍijssel) is de nooÍdelijkste n
Nederlánd lol dusver
Hêibloên (188-369). 10 jul 1999. 2m. J Slêals
Echt (192 342), 25 jur 1999, lm. J Staáls
Ween, Weerle.bos Coluspeel (175 368), 19 juni
2000. 1m.. F. Raemakers
Heibloem (190-368), 31 mei2000. 1 re6 imago,
gesl. onbepaald, J staats
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A kmaatsNood, Pr

Heenáveen DêuÍnsche Peel(189,379) 12 Êeptember 1999. im. J. KeBlen & J. v.d Bosch

Gevlekte wilsnuitlibêl

land doorgedÍongen (DEN ÍooM & SoMMER,
2000). Opmerkelijk was de vangsl van e€n
indivdu in 1999 op een heideved len zuiden
van Tilbuíg, ver van de tol dan toe bekgnde
populaties. In 2001 werden tijdens een NVLexcursie voor het eeÍsl RivieÍÍomboulen langs
de lJssel aangêtíofÍen.
Goirle, Regre H6id6 (130-391) 11

ju

1999 1m.

Devenler, ossenwaard. lJssel (206 474), 7 ju
2001, 1 exuviae gesl onbepaald, R. Kele aaÍ

i
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Zadellibel Hemi an ax eph ippiger
Nos maar vrii rcc€nl (1995) s de Zade bel
vooÍ het eerst uil Nederand gemed (EDELMR
Er aL., 1996) in een jaar dat ef een groiê ifva,
sie in gehee Europa paatsvond Na nog een
waaÍnemang in 1996 is in 2000 de deÍde en
meesl noordelijke waa.nêming van de soort
gedaan in een tuin inAlkmaar
emslraal60 (111-519), 29 mei

2000, 1v, drveEe waariemers (rigu!r4)

2000,2m E Pullên

RiviêrÍombout Gomphís íavípes
Oe RvierÍomboul is in 1999lot in WeslNedeÊ

:2Ol)l),

Devenler, OssenwaaÍd, Ussel (206174), 7 iuli
2001,2u vers. R Kêletaar

Grámsbergen Vlslerborg (244-515) 4 augustls

someren. Beuven. StÉbrechtse heide (173-379).
1 ju|i2001, 1m,A B@sveld
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JaaÍltks wordt de soorl op nieuwe plekken
gevonden, maaÍ vaak gaal het daaíbij om
zweÍvers oÍ kleine en tiidelijke populalies.
In 1998 werd voor het eeísl sinds 1960 €en
kleine populalie n de duinen onldekt (ijsbaan
Castricum). D€ soorl werd op deze localie ook
in 1999 2000 en 2001 semeld (niel opnieuw
gekeurd). In 2000 weÍd de sood ook op lweê
andere localaes in de duinen van Noord-Holland aangetÍoÍíen maaÍ hieóij gaat het waaF
schinlik om zwerveÍs
Bij Westerbroek (Grcningen) werden zowel in
1999 ás in 2000 waarnemingen verrcht en
waarcchijnlÍk is hier êen lÍdeljke populalie
geweest. Sindsdien kon de soorl hiBr net
meer worden leruggevonden. Dê waarneming
individuên bij Rottige l\leenthe in

van veÍsê

Itrtltt,t,lrt li
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2001 duidt ook op een populalie. Voor de
wáarnemingen bij hel Ottema-Wiersmareservaat (Ffiesland), Slaverden, LeemputÍen (Gel-

d6 ánd) ên Dê Logt (NooÍd-B rabanl)

zrjn gêen

asnwijzinsen vooÍ voortplanting.
Veenwoudên, Ottemá-Wiersmareseruaal (192583), 19juni íS99,1s, D. SlienslÍa
wolvega. Roflige Meenlhe (19G540), 12 mei
2001, 2 m. veE.

R

.J

A N.

Weeribbên (192-533),9 mei 1999. 1 imágo, gesl
onbepaald. HC deHeer
Staveíden. Leempunen (178-476).

l5 mei2000.

De Losl (144 395).3juni2000 1m.,

G Ketl

Den Heder, GÍaíe ijkhe dsdu fen í10-551)
Mánger

Cállaolsoog. Zwánenwater (109-537),

2000,1m,R

(GERAEDS

3

I

luni

Manger

Melick, Roer (199-351),30 augustus 2000. 1v

GaÍÍellittel Ophiogomphus cecilia
De Gafíellibel (fguuÍ 6) was sinds de veeÍt geí jaren van de voÍige esuw uitgesloruen In
NedeÍland. Nawaaínemingen van eên mannelie en een vÍouwUe aan de Geleenbeek (ZuidLimbuÍg) in 1995 werd de sooÍt in 2000 met
acht exemplaÍen bij de Roer (Limburg)gezien
(GERÀEDS, 2000). Vondsten van larvenhuidies
n 2001 maakten duidelijk dal het hieÍ daadwerkelijk om een popu atie gaat In GERAEDS &
VaN ScHATK (2005) woÍdt een overzicht gegeven van de waaÍnemingen van de GaÍÍelllbel

bÍ de Roer.
Melick, R@r (199-351), 30 auguslus 2000. 2 m.,

Kleine tanglib€l
O nyc h og o m p h u s

& VaN SCHAK, 2004).

Kelelaar

Wêslerboek (240 578). 31 mêi 1999,2m

judi2000.1m,R

tanglibel (Íguur 5) op 25 augustus 2000 en
gemeld als onbevestigde waarnem ng in HERrvÀNs & KALKMAN (2002) s laleÍ nooll bevestgd.
Na de eeÍsle vondst in 2000 zijn er in de ja€n
erna hêrhasldeLijk individuen waargenomen
en ztn in 2003 laruenhuidjes aangetrotÍen

toíê Ip atu s

Na sen waámeming ln de 196 eeuwên in 1947
is d I de derde waêíneming van een imago in

Zuf

LimbuÍg en Nedeíand. Eelderwerdên in 1995
langs de Maas in Zuid-Limburg t\rvee laívenhuidjes aangêtÍollen (FaasEN, 2000). Éen
waaÍneming van 5 individuen van de Kleine

Limbuíg ên een pop!latie in de AchteÍhoek. In
de peíaode 1999 2001 werden eÍ geen nieuwe

dêlijkê oêvêrlibel OÍthetrum brunneum

Dê Zuidelijke oeverlibel heeÍl de aíg€open
jaren een bêperkt aantel populaties n zuid-

;
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iË
!1$l

Figuur 5 & 6
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Twente. 27 me 1999. 1v veÉ 5 imágo gesl
onbepaad. K Goudsmts
vasse VasseÍhel (253-492) 15 jun 1999 lm

populalies ontdekl Van de ondersiaande locawas het sÍ kt gezien n êt nodig om waar
nemingen le kê!ren l\,,laar onrdal het om een
ze dzame soorl gaat en omdat bewijsmaleraal
t ês

llollen A1 (226 47,1) 20lun 2000.

voof handen was hebben we de waarnemingen we gekeuÍd Hel zou goed zln a s er een
nieuw ovezichi wofdt gemaakt van deze soort
Btunssum Rode Beek (197-326)

l2

augLslus

2000 lm P Schrlvershóí
V I l4eeÍlefsqroeve (']8,1319) 1,1 august!s
2001 lm J M Boost,ên

copua. J

Gevlekte glanslibel
So m ato ch I orc fl av o ma cu I ata
Sinds 1999 is de G-.vlekte slans bel (igu!Í 7)
bezig met een bescheiden opmars ln 1999
wed de soon waargenomen n de Weerribben
en de Wieden Voora de waaÍneÍning van T0

ndviduen ult de WeeÍrbben
Bêekoêvêrlibêl O'.ttrêlrum coe íu Ie sce n s
De Beekoeverlibel heeÍt zch in de perode
1999 200T gelede jk wal veÍdeÍ Lritgebred
De n 1999 gevonden popuate in Twente is
de meesl noordetke in NedeÍland In 2000
is de Beekoeverlibel op een nelwe plek in
Oveflssel gevonden (llolten langs de A1)
WaaÍnem ngen in 2001 op deze ocalie maken
d!idelijk dat h êÍ inderdaad een pop! at e aan

I

ztn

opvallend

dudi dit op populaties
2001) n 2000 wefden eÍ

HooqslwaarschijnLijk

aldaar (MENSNK

meerdere waarnemingen gedaan n de bulrrt
van het GÍêveschutven. Gezen de aantallen
waargenomen exemplaÍen en de biotoop teÍ
plaatse kên een popuate van de Gevekte
glans ibel ln de buud van de Va kênswaardse

visvijvefs niel worden uiigesoten Hoewe eÍ
sindsdien nog meer waarnemingen in deze
oíÍgeving gedaan zÍn s hei nog sleeds net
aangeioond dal hef ook daadwerkelllk een
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populalie sanwezig is. In 2001 is de soorl voor
het eeÍsl sinds lange tijd waargenomen bij de
IValpie. Vedere waaÍnêmingen op de l/lalpie

Liisi van (nog) niet gekeurde waarnemingen; geen bewiis ontvangen

na 2001 wijzen eÍop dál de sood zich hieÍ
waarschijnlijk voortp anl.
Wèeffbbên (192-535), 17

ges orbêpááld. G

Zuidef ijkê glazênmaker Áeshna aífinis

jul

1999: Zeeland,St. Philipslànd, eendenkoo
1999: Zu d-Ho land, Rolterdam

1999, 10 imago,

À,lensink

DwáÍsgÈchl (199-525), 15 juni 1999,

lm.

T. de

Zuidef Íkê Keizerlibel Ánax patthênope
1999:Zêeand Oranjezon
2000: LimbLrg lttervoorl, Mjverbro,.k

Wêerbben, Venebosch (192 535), 26juni2001,
Và kênswaard, Greveschutven (163

376), 3 j!

Groenê qlazenmaker Áeshra viridis
1999:overisse Gramsbersen

i

B

2000,2m. K Goudsmits
Vakenswáard, Grevêschutven (163-375), 3 tlii
2000, 1m., K. Goudsm ts
Vakenswaárd. Tongerêepven (162 376), 2luli
2000, 1m, K Goudsmts
Valkenswaard, Veenmoeras [lálpie (159-371), 16

junl2001, 1m., J. van Delft

osbe e kjutle(

C a I o pte ry x v i rg o
2000 Noord-Brabanl Udenhoul, De Brand

SpeêrwareÍjuffer Coeragrion hastulatum
2000 FÍiesland Boswachlerij Appelschá. vák
2000: Groningen,Stadskanaa TióhêlbeÍg

61

Riviêrrombout Gompl,us f/avipes
2000: Limburg, Aan de [,laas, Grênsmaàs

Gêvlêktê witsnuitlibel

Leucoffhinía pectorclis
Waarnemingen van Bruine winterjuffeÍ wordên

2000: Fevoland, B ddingho 2e. Ha.derbos
2001: OveÍissel, Weèfribben

vanaí 1999 niet meer beooÍdeeld. De ondeÍ,

Zuidef ijkê oêveíf ibel OrÍhetrum brunneum

Bruine winterjuffer Sympêcma tusca
staande wáaÍneminsen van bijzondere locaiês ztn echler nog wel gekeurd.
Til

9tè

Jsbáan Tlligre (262-492) 29

tlni

2000,

Ouddorp, voorma ig ilsbaantle \455426),25 nei
2001. 1 imago, gesl. onbepaad P Schrijverhóí
Rockanje, Schapesorsèpad auàckjeswater
Voornesduin (064 430) 4 augustus 2001 2
mago, ges. onbepàáld. P Sch.jvershoÍ.

1999: Nóó.d-B.abanl, Bergeilk, P ateáur

Afgekeurde waarnemingen
osbe ekjuítêr C a I o p te ryx v i rg o
2000 Ovèrijssel. Hàrseveld
Groênê glazênma ker Aeshna vtridis
1999 Gelderland, Doelichem
B

'1999 Overissel, oohársum. Agêle.broek

Vuul|ibel
Noordse winterjuffêr Sympecn a paed i sc a
Dll is de eersle waameming builen de bêken,
de gebieden te weten de Kuinderplas en de

Friesland waargenomen (KETELMR

Er

othem i s eryth raea

geekoêverf ibêl Orttetn m coerulescens
1999r Cederànd Doetichem
2000: NooÍd Brabá.t. Maren Kessel
2001: NooÍd-Brabánt. Maren Kessel

WeeÍílbben. Het lijkl een 'oveíoop-eÍÍeci' tê
zijn van de WeeÍÍibben waaÍ êên srote popuate zil n 2001 zijn oveÍwinlerende individu€n
op mêeÍdeÍe niêuwê plekken n Dfenthe en

C rcc

1999r GeldêÍand Staverden

Gevlektê glanslibel
Somatoc hlora fI avomac u lata
2001: Lmbufg, Herkenbósch. L,leinweg Roven

AL.,

2001), maar dêzê waárneminsen konden nog
niet beoordeeld worden.
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This is lhe third report oithe Dutch Commitlee for
records oÍ rare odonates. ln lhis reporl recods in
the perod 1999 2001 are.eviewed. Acceptabilily
is judged independenlLy by each olthe commiltêe
membeÍs, based on the documênlaiion avalabe
(eg dèsdptiois. dÉwings pictlrês or co lected
matêriál). Ofeach ácceptêd record the provin@,
neaóy cny. locáton (ál 1 km" leve), dále(s),

numbfl gendêr and obsêtuêrs árc given.

In

addilion, nol (yel) acceplêd rccords and rccords
recelved wilhout documentalion are lisled.
- lvosl memorable moment in 1999 was
'999te)discovery óÍ Cóenagdón àtnaton aÍteÍ
thê
43 yeá6 oí ábsence. Durnq a well-vis têd NVL
excursion to'De Weeribben á smal populalion
was found. The naturê reserue De Weeribben'
was also the locátion íor lhe discovery of á new
population oí the rarê Sonátóchloh flavómacu/atá. In lhe €nd of June and the bêginning órJoly
there was a small iníux oÍÁrêx panhenape like

elsewhere n Norlhweslem Eurcpe), iolowêd
in august by numêrous rêcords oí Aeshrá áftn6 pÍóbábly àlso lhe €slh of an iníux. In the
prov nce of FÍiesland the írst re@rds outside
the provincê Drênthe oÍÁeshna subarctica weÊ
made. ln 1998 ard 1999 Coenagnon lunuiatun
was reporled íor the Dutch waddênsêa-islánds

- Highighls oi the year 2000 weÍê lhe
dlscoveÍies wthin two days of a populatión of
Ophioganphus @cilia and a póssiblê populálon
ol OnychogonphLs fotcipatus bolh at the river
Roeí. Alemale ól Henianax ephippiget Íound ir a
garden in the city ofAlkmáar onsUtuted ihe ihird
rêcod oÍ this spêc es in lhe Netherlands. Noie
worthy was the dscovery oí a new populátion
Caenagnon hastulatum, à spêciês which showed
a slrong decline in recentdecades. Rêproduction
oÍ Coenagion lunulatum was Íound ln the dlne
2000

2001 - ln 2001 Gomphus tav&es rêprodoction
was proved in the rivêr lJssê|. The rare somálo
chloÊ flavotuaculala wàs E6rdêd n lhe naiure
resetue'De l\,laLpie wêlê thê spêcies had been
absentior over a decade. The Íilst rêcord oulsidê
ihe h{o known reproduction localions oÍ Sympscma paedlsca was made ln Friesland in 2001.

IGywords
Odonalá, anisopte€, ZygopteÉ, records, rare
species, 1999, 2000, 2001, The Netherlands,
CWNO.
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Soorten waar-voor bewijs iodig is
Om het bêstand berroowbaar te holden wordl het
jaadijks secontrel*d op wemde waameminsen.
Oil kunnen waaÍnemingên zijn die buitên de
b€kendê vlegljd vallen oÍ waarnemingen d ê bu tên
hel bekende versp.eidingsgeb ed llggen Van eên
aanlal zeldzáme soonen worden dê wàárnemngen
gekeurd doo. de Commissie wàarnemingen
Nededandse Odonaten (CWNO) Tàr opzlchle vai
vorg jaár is ef een aartaiwjzisinqên doorsevoêfd n
dê soorten dis gekeuÍd worden. Van een deelvan de
sooÍlen rcel ahijd een besónjvinq rcrden gemaakl
(label 2) Van andere soorlen woden allÊên de

waarnemingenseke!rdvánuuÍhokkên(5x5km)waar
de sd in de alselopên vijÍjaar (199s'2003) íiet is

deer (waar je sewoon hel beesl beschÍtfr) êi een
speciiiek deel wáar je de kenmerken ien opzichle
vá. de geljrendê soonen beschdjtl. Veel me.sen
hebben de neiging om de algemene beschítving
over te slaan. Als beoordelaar s het pretlig ook dlt
dèelerbÍ lê hebben. Nàdalje een bêschrijvng hebt
gêmaakt Ínoêt je deze nog êven nalezên en nagaan
oÍ ie aan dê hand van de beschÍjvins zower hêt
genus als dê soo.teenduidis kan heÍkennen.

ií të lev.rcd?
Een be$hdivinq kan legelik mel je Íomulieren
worden opgestuurd naar Oe Vlinderslichtinq of peÍ
e-mail met iekening ol Íoto als àtlachmenl naáÍ:
Ikle b€schriivingen

váslgesteld (tabel 3). Bij €en aanlal sooÍten hoeven

-labcl2.

dê waamemi.gen Ut êên deel van de provincies

Srn,((r !rr (lWN()..rtr-goÍie l. \'rr dcz.
s!'Íen,!orl.r alle,vnrÍNninren g.o'tn)lcc'n.
nrr nnrond.rnrg \an r.^{t$\anr tenrnr{rn \rr

niel sekeurd

le wodên Het gaal heÈij

om

soonên die regionêal nièt zeldzaam zin en v€rder

loenêmên Een vooÍbeeld hieNan is de Vuuíibêl
lctocóthehis erythrcèa) d\e ln zlideltk Nedênand
stseds v6rd€r loeneemt en daar nu regonaal
algemeen

is

!r.rr.tfdc c\.nrtn2rr olrll^tfdc p('tnrhtie hnlrer
iNr (he?dÍ(|. iMr rls (lc cerÍc \vxn,ncnrin!)

I

Wel bljfi het zaak om deze soorlen

te delemanêÍen Ook bêsch jvingen
e. bewismaleiaal var waameíningên die st kt
gesproken nèt geconlroeerd ho€ven te worden
zorgvuldig

Coenagti@ rercutiale

blijven welkom Deze worden wêl searchiveerd

sn konnen later geb.uikt rcrden als er

alsnog

twijíel ontstaai Zo blijfi hel nunig om folo s van
bjvoobêeld w nlerjuíers (sympecDa spêc.) uil
Fri€slánd gowoon toe te sluren.

O n tc h ogo rA h u s ío rcip at u s

Wanneer fr,f,t ik een lÉschrijvnrt makeÍ?
1)Staat de sood in tabel 2? zo ja, dan atíd êên

2)Slaai de sooÍt in rab€l 3 en is de soon i. het
betrefends uufiok in dê aígelopen pedode (nu
1999 2003) niel waáÍgenomen. Zo já. daf atíd
èen besch.ijvins makên

3)ls de waarnemi.s opherkelÍk oí

bijzonder,

bÍvooóeeld Grcte íoodoógiuÍí.. lErythrcmna
nêÈs) op Te6chelling. zo ja, dan altijd een
Hoe maak ik cen beschrijving?
Hei bêsre bowijsmateriaa wofdt .aluurltk álttd
nog gevomd door een íolo of in hèt geval ván êen
huidje door het huidje zeli Vaat É hel laslig een
goede b4ódjving te m6ken van êen vol*€ssen
libêien. Hierdoor kdgt de CWNO nogal êeis
bèschrijvins€n die niet aÍdoêndê zjn doordal de
wáámemer gêwoonr€g véÍgelen ts om simpele
zakên als btvooóeeld klêur van hel achlerlijÍ oí van
dè polen optê schÍijven Hel is allÍd het besle om in
het veld êleen beschrijvlng tê nraksn. Je wêel dán
nog p@cies walie hebt qêzien en áls je bedenkldai
je iets niet g@d gezien hebl kun jê nog prob€rcn
de libèl lerug le vinder. Daàrnaast s hel goêd om
j€ bêschrijvng op le bouwen uil een alsemeen

|n&hflt\t

synpetrum nêndionalê

Táb.|3.

(lwN(){Íe8o.ic 2. Vnr d.7. s(x'Ítcn
$ràirFninscn A(c,nnr{te((l vrn
(u vnrkcn wlnr d. s{Ítrt ii dc xlgcl)pcn p(rn c
Soonetr ran

N(ldcn
(

rll.

I{rr)t20o3) ricr

is

vr\rlcsrcld.

Aoshna tubarcticd (alleen nieuwe
Caloptery* vngo

{alee.

n

euwe

Coenagnon hastulaton

Crocothènis eryhêoa lallèèn ni€uw€ hokken buiten
Zeeland, NooÍd-Brabaíten Limbu.g)

Leo@Íhinia petoÊ|is

Oíthetrun coe.utescens (alleen nieuwe hokkên
buiten Noord-aÉbanl en Limbuq)

Son at oc h 1otê ll avo n a c u I al a
paedis@ lalleen nieure hokken builên

Synpma

de Wedbben, Orenth€ en Frieslánd)
Synpettun dê p,e s siu sculu n
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