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Op zoek naar iets nieuws in NL Leucorrhinia caudalis – Rick Buesink

Libellen & de NVL

Samenwerking met EIS voor DNA-analyses



Mijtendiversiteit in NL

• Smit (2018)

• Hoog in laagveengebieden

• Max. 78 soorten per 10x10 km2

• Waarnemerseffect?

• 25 Arrenurus soorten op libellen

• Watermijten op libellen: extra 
indicator voor goede
waterkwaliteit?



Waar zitten de larven van mijten vooral?

Soorten hebben vaak specifieke voorkeur

• Onderzijde thorax, achter/tussen poten

• Onderzijde achterlijf

• Minder op vleugeladers, zelden vleugelbasis, poten, kop,…

Foto’s: Anne Krediet



Enerzijds waarnemingen
veld anderzijds op foto’s

Sympetrum meridionale Jaap Tromp in tuin
Hardinxveld-Giessendam op 5 augustus 1994

Lestes dryas Patrick Heijne

• Op waarneming.nl >10.000 foto’s bekeken

Voorbeeld Arrenurus papillator

• In NL adulten alleen bekend van 
Oostvoorne (Smit 2018)

• 10x op vleugels Sympetrum meridionale: 
vooral zwervers? (nog nooit bij S. 
fonscolombii in NL)

• Echter ook op borststuk Lestes barbarus
en L. dryas, laatste: twee potentiële
voortplantingsplekken in Oost-Twente bij
Rossum en Hartjesbos
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Al iets nieuws uit ‘t veld?

• Weerribben: Leucorrhinia pectoralis 
(mei wel mijten, maar niet in juni) en
Leucorrhinia caudalis (juni)

• Weerribben: Erythromma najas zeer
veel mijten en Libellula fulva nauwelijks

• Ven Zandveen Dwingelderveld: 
Ceriagrion tenellum (op foto’s 2x: 
Slangenkuil bij Vledder & 
Botersnijdersven bij Hatert)

• DNA-resultaten komen nog…

Leucorrhinia caudalis – Rick Buesink

Ceriagrion tenellum – Reinier Vries



2019

• Nieuwe excursies & kampje

• Komen mijten voor op libellen in je tuin?

Meedoen?

• Controleer & maak foto’s, zo nauwkeurig mogelijk

• Precies invoeren op (oude) waarneming.nl:
soort Arrenurus, op/in gastheer

• En/of mail waarnemingen naar
dominicdijkshoorn@gmail.com

mailto:dominicdijkshoorn@gmail.com


Inventarisatieformulier


