HOUTPANTSERJUFFER
Lestes viridis
2006-2010
De Houtpantserjuffer is nog steeds een
algemene soort in Zeeland, hoewel er
een opmerkelijk verschil zit in het
aantal hokken waarin deze soort is
waargenomen. Op de onderstaande
kaartjes valt vooral de afname van het
aantal stippen in Zeeuws-Vlaanderen
op, maar ook in de rest van de provincie
zijn er in 2006-2010 minder stippen.
Alleen op Walcheren is het aantal
stippen in beide perioden ongeveer
gelijk. De percentuele afname in de
provincie komt voor een belangrijk deel
door een afname in Zeeuws-Vlaanderen.
Het is de vraag of er sprake is van een
reële afname, of dat de “verdwenen”
stippen slechts aangeven dat de soort in
minder hokken is genoteerd.
Berekeningen geven aan dat de
Houtpantserjuffer een afname toont van
ruim 13%, daarmee zou het één van de
sterkst afgenomen soorten zijn.
2011-2013
Geen bijzonderheden.

Periode t/m 2005
VW 24 mei 2002
LW 15 november 1999

Periode 2006-2010
27 mei 2010
4 november 2010
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TANGPANTSERJUFFER
Lestes dryas
2006-2010
Een sterk toegenomen soort voor
Zeeland: in de periode 2006-2010
was er een stijging van 3,2%, van 2
naar 5 uurhokken. In de periode voor
1999 is zij niet geregistreerd, daarna
is er één waarneming bij Groede op
16 juli 2001. De nieuwe plekken waar
deze soort in 2008 en 2010 is
waargenomen, zijn de Schotsman, de
Braakman en de kop van Schouwen.

2011-2013
Deze soort heeft zich niet
verder uitgebreid, er waren
4 waarnemingen in
Zeeuws-Vlaanderen en 1 bij
Burgh-Haamstede.

Periode t/m 2005
VW juli 2001
LW id

Periode 2006-2010
3 juni 2010
20 september 2008
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TENGERE PANTSERJUFFER
Lestes virens
2006-2010
Met 6 uurhokken is deze soort flink
gestegen in onze berekeningen (2,4%). De
biotopen van Clinge, Braakman, Schotsman
en Meeuwenduinen op Schouwen vertonen wel enige overeenkomst
(voedselarm, rijk begroeide oevers met zegge en russen). Maar al met al gaat het
hier om een zeldzame soort, ook in de rest van Nederland, en gaat het
waarschijnlijk om zich
tijdelijk vestigende
zwervers.

Periode t/m 2005
VW 10 augustus 2005
LW 12 september 2004

Periode 2006-2010
14 juni 2009
8 september 2008

2011-2013
In 2013 werd een populatie ontdekt in Oranjezon,
verder 7 waarnemingen in
Zeeuws-Vlaanderen en 1
bij Dishoek.

ZWERVENDE PANTSERJUFFER
Lestes barbarus
2006-2010
Deze soort staat erom bekend na invasies langdurig talrijk
voor te komen, en dat was in de atlasperiode ook het
geval. Maar in de periode 2006-2010 is de Zwervende
pantserjuffer duidelijk in aantal en verspreiding achteruit
gegaan, wat ook bij enkele andere invasiesoorten het
geval is.

2011-2013
Deze soort lijkt in de meeste
regio’s verder achteruit te zijn
gegaan, behalve in ZeeuwsVlaanderen, waar de soort in
meer kilometerhokken is
waargenomen.

Periode t/m 2005
VW 18 mei 2000
LW 8 oktober 2004

Periode 2006-2010
2 juni 2008 2009
11 oktober 2010
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BRUINE WINTERJUFFER
Sympecma fusca
2006-2010
De Bruine winterjuffer is inmiddels al enige jaren een vaste
verschijning op enkele plekken in Zeeland, m.n. in de duinen
van Walcheren, in de plasjes langs de A58 bij Rilland en op
verspreide plekken langs de Belgische grens. In de periode
voor 1999 waren er slechts meldingen uit 3 uurhokken,
daarna tot 2005 steeg dat naar 13,7 uurhok. Ongetwijfeld ook
door het intensieve zoeken door de hele provincie toen.
Inmiddels zijn in de periode 2006-2010 3 uurhokken minder
geregistreerd, maar dat laat het stabiele beeld wel intact, omdat er minder
intensief is gezocht. Opvallend is dat er geen melding voor deze soort is gekomen
van de Eendenkooi in St. Philipsland, waar de soort zich leek te vestigen.
Dit is de enige soort die als volwassen dier overwintert. In een telpoging in de
winter van 2008-2009 werd intensief gezocht, maar niets gevonden. Wel werden
5 exemplaren rondvliegend gezien op 15 maart 2009 bij de Kaalkopplas,
Oranjezon. Ook in het seizoen 2009-2010 werden op deze plek tussen de
braamstruiken exemplaren gezien. Dit bevestigt wel dat de soort zich er heeft
gevestigd, maar dat was al
bekend vanwege de
vondst van huidjes van
uitgeslopen dieren.

Periode t/m 2005
VW voorjaar 31 maart 2005
najaar 9 juli 2050
LW voorjaar 28 mei 2004
najaar 30 oktober 2005

Periode 2006-2010
voorjaar 4 maart 2010
najaar 11 juli 2010
voorjaar 3 juni 2008 en 2010

2011-2013
De Bruine winterjuffer
lijkt achteruit te zijn
gegaan, er zijn geen
waarnemingen meer
gemeld uit West-ZeeuwsVlaanderen, de Braakman
en Zuid-Beveland.

najaar 1 oktober 2010
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