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Libellenlarven kunnen in elke vijver leven, zolang er
maar geen vissen in zitten. Ook is het belangrijk dat er
verschillende soorten water- en oeverplanten in staan.
Een combinatie van planten onderwater, drijvende
planten, uit het water stekende planten en oeverplanten
is het beste. De vijver moet in elk geval voor een deel
in de zon liggen. Voorkom wel dat de vijver dichtgroeit,
dun de planten een keer per twee jaar uit.
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Een veel voorkomende ‘tuinsoort’ is de Vuurjuffer, maar
er zijn er nog veel meer.

Libellen eten insecten. Libellenlarven eten waterdiertjes.
Libellen en hun larven eten onder andere muggen en
muggenlarven en helpen zo de muggenstand op peil te
houden. Libellen zijn overigens echte roofdieren die er niet
voor terugdeinzen ook andere libellen en libellenlarven te
eten.

Ecologische peilstok

Omdat libellen als larve in het water leven en als
volwassen insect boven land en water vliegen, zegt het
voorkomen van libellensoorten veel over de kwaliteit van
water en het overgangsgebied tussen water en land. In
vervuild water, of in een gebied waar de oeverbegroeiing
de libel te weinig kansen biedt, komen libellen nauwelijks
tot niet voor. Voorbeelden daarvan zijn water waarin afval
wordt gedumpt of geloosd, water waarin veel meststoffen
voorkomen, en stedelijk water zonder waterplanten.
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Om libellen te zien hoef je niet altijd het veld in of op
excursie met een expert. Sommige libellen voelen zich
ook prima op hun gemak in een tuin.

Nuttige dieren

Blauwe breedscheenjuffer larve. foto©C.Brochard

Libellen in de tuin

Het doel van de Nederlandse Vereniging voor
Libellenstudie is het stimuleren van de studie naar,
en bescherming van, libellensoorten die in Nederland
voorkomen. De NVL kent ook een aantal provincialeen regionale Libellenwerkgroepen in Nederland.
De NVL werkt ook samen met een aantal andere
natuurbeschermingsorganisaties, zoals De Vlinderstichting en EIS-Nederland.
The Dutch Dragonfly Society NVL stimulates
research and protection of dragonfly species
occurring in The Netherlands.
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Libellen zijn insecten. Met de vlinders behoren ze tot de
grootste en kleurrijkste insectensoorten van ons land.
In Nederland komen zo’n 70 soorten voor. De grootste in
ons land voorkomende soorten zijn de Gewone bronlibel,
die zeldzaam is, en de Grote keizerlibel (hierboven), die
algemeen voorkomt.
‘Echte’ libellen en juffers
Libellen zijn te onderscheiden in ‘echte’ libellen, die over
het algemeen wat forser zijn en rusten met de vleugels
gespreid (zie boven), en juffers, die tengerder zijn en in de
meeste gevallen rusten met de vleugels dichtgevouwen
langs het lijf.
Libellen kennen twee levensfasen. Hun eerste jaren
brengen ze in het water door als larve. Na een, twee, soms
wel drie jaar komen ze boven water en sluipen uit om als
volwassen libel rond te vliegen, te paren en eitjes te leggen
in of bij water.

De NVL steunt ook onderzoeksprojecten op het gebied
van libellenstudie.
De NVL brengt tweemaal per jaar een blad uit,
Brachytron, met artikelen en mededelingen over libellen,
libellenonderzoek en natuurbeheer gericht op libellen.
Interesse? Lid worden?
Ga naar/go to: www.brachytron.nl
Zie ook/also visit facebook: NVL Libellenstudie
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Libellen

Libellen hebben geen angel en steken dus niet. Als een
libel wordt gevangen kan hij zijn poot of vleugel afbijten in
een poging vrij te komen, maar zijn aanvaller echt bijten
kan hij niet. Wat een enkele keer kan gebeuren is dat een
libel een arm of been van een mens in het water voor
plantaardig materiaal aanziet en er eitjes op probeert te
leggen. Dat is een gek gevoel, maar normaal gesproken is
het legapparaat niet sterk genoeg om door de menselijke
huid heen te komen.

De NVL organiseert jaarlijks een studiebijeenkomst
voor de leden. Tevens worden excursies georganiseerd
naar bijzondere gebieden of soorten.
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Libellen steken niet

