nederlandse naam

wetenschappelijke naam

vroegste datum

laatste datum

Weidebeekjuffer

Calopteryx splendens

25-apr

2-okt

Bosbeekjuffer

Calopteryx virgo

25-apr

24-sep

midden mei - midden aug

Zwervende pantserjuffer

Lestes barbarus

5-mei

21-okt

begin juni - eind sept

Tangpantserjuffer

Lestes dryas

16-mei

28-sep

begin juni - begin sept

Gewone pantserjuffer

Lestes sponsa

1-mei

18-okt

midden juni - eind aug

Tengere pantserjuffer

Lestes virens

1-jun

4-nov

eind juni - eind sept

Houtpantserjuffer

Lestes viridis

5-mei

17-nov

midden juni - midden oktober

Bruine winterjuffer

Sympecma fusca

4-feb

6-dec

begin maart - begin okt **

Blauwe breedscheenjuffer

Platycnemis pennipes

16-apr

8-okt

half mei - begin augustus

Speerwaterjuffer

Coenagrion hastulatum

28-apr

4-aug

half mei - half juni

Maanwaterjuffer

Coenagrion lunulatum

9-apr

8-jul

Azuurwaterjuffer

Coenagrion puella

9-apr

30-sep

half mei - begin augustus

Variabele waterjuffer

Coenagrion pulchellum

9-apr

4-sep

begin mei - begin juli

Gaffelwaterjuffer

Coenagrion scitulum

2-mei

8-sep

half mei - midden augustus

Kanaaljuffer

Erythromma lindenii

22-mei

30-sep

half juni - half augustus

Grote roodoogjuffer

Erythromma najas

19-apr

24-sep

midden mei - midden aug

Kleine roodoogjuffer

Erythromma viridulum

5-mei

9-okt

Vuurjuffer

Pyrrhosoma nymphula

2-apr

30-sep

einde april - begin augustus

Lantaarntje

Ischnura elegans

7-apr

23-okt

begin mei - midden augustus

Tengere grasjuffer

Ischnura pumilio

16-apr

3-okt

einde mei - begin september

Watersnuffel

Enallagma cyathigerum

15-apr

25-okt

begin mei - eind september

Koraaljuffer

Ceriagrion tenellum

13-mei

27-sep

begin juni - eind augustus

Zuidelijke glazenmaker

Aeshna affinis

2-jun

3-okt

midden juli - begin sept

Blauwe glazenmaker

Aeshna cyanea

16-mei

20-nov

begin juni - eind oktober

Bruine glazenmaker

Aeshna grandis

18-mei

30-okt

begin juli - midden september

Vroege glazenmaker

Aeshna isoceles

2-mei

16-aug

midden mei - midden juli

Venglazenmaker

Aeshna juncea

5-jun

27-okt

half juni - eind september

Paardenbijter

Aeshna mixta

3-jun

9-nov

eind juli - eind oktober

Noordse glazenmaker

Aeshna subarctica

20-jul

2-okt

eind juli - eind september

Grote keizerlibel

Anax imperator

15-apr

15-okt

midden mei - eind augustus

Zuidelijke keizerlibel

Anax parthenope

1-mei

20-okt

half mei - eind augustus

Zadellibel

Anax ephippiger

22-apr

8-nov

kan bijna gehele jaar **

Glassnijder

Brachytron pratense

16-apr

31-jul

eind april - begin juli

Rivierrombout

Gomphus flavipes

9/juni (exuvie) / 24 jun (imago)

6-okt

midden juni - begin september

Plasrombout

Gomphus pulchellus

25-apr

25-aug

midden mei - begin augustus

Beekrombout

Gomphus vulgatissimus

22-apr

24-sep

begin mei - begin augustus

Kleine tanglibel

Onychogomphus forcipatus

6-mei

10-sep

half juni - eind augustus

Gaffellibel

Ophiogomphus cecilia

13-jul

1-aug

half juli - begin augustus (NL: juli-augustus) *

Gewone bronlibel

Cordulegaster boltonii

6-mei

27-sep

begin juni - eind augustus

Smaragdlibel

Cordulia aenea

12-apr

30-aug

begin mei - eind juli

Hoogveenglanslibel

Somatochlora arctica

12-mei

21-sep

begin juni - midden augustus

Gevlekte glanslibel

Somatochlora flavomaculata

23-mei

3-sep

begin juni - half augustus

Metaalglanslibel

Somatochlora metallica

7-mei

25-sep

eind mei - eind augustus

Platbuik

Libellula depressa

16-apr

31-okt

begin mei - midden augustus

Bruine korenbout

Libellula fulva

17-apr

9-aug

half mei - begin juli

Viervlek

Libellula quadrimaculata

10-apr

3-okt

begin mei - midden augustus

Zuidelijke oeverlibel

Orthetrum brunneum

17-mei

12-sep

Gewone oeverlibel

Orthetrum cancellatum

6-apr

9-okt

half mei - eind augustus

Beekoeverlibel

Orthetrum coerulescens

1-mei

3-okt

half mei - half september

Witpuntoeverlibel

Orthetrum albistylum

6-jul

1-sep

ju!li - augustus *

Vuurlibel

Crocothemis eryhraea

5-mei

30-sep

begin juni - eind augustus

Zwarte heidelibel

Sympetrum danae

22-mei

11-nov

half juni - eind september

Kempense heidelibel

Sympetrum depressiusculum

23-mei

1-nov

eind juni - begin september

Geelvlekheidelibel

Sympetrum flaveolum

29-jun

14-okt

midden juni - midden september

Zwervende heidelibel

Sympetrum fonscolombii

2-mei

12-nov

eind mei - half oktober

Zuidelijke heidelibel

Sympetrum meridionale

17-jun

16-okt

begin juli - begin september

Bandheidelibel

Sympetrum pedemontanum

28-jun

31-okt

begin juli - eind september

Bloedrode heidelibel

Sympetrum sanguineum

22-mei

21-nov

half juni - eind september

Bruinrode heidelibel

Sympetrum striolatum

21-mei

10-dec

eind juni - eind oktober

Steenrode heidelibel

Sympetrum vulgatum

1-jun

14-nov

begin juli - eind september

Sierlijke witsnuitlibel

Leucorrhinia caudalis

21-mei

26-jun

half mei - eind juni

Venwitsnuitlibel

Leucorrhinia dubia

19-apr

9-sep

half mei - begin augustus

Gevlekte witsnuitlibel

Leucorrhinia pectoralis

5-mei

1-aug

half mei - half juli

Noordse witsnuitlibel

Leucorrhinia rubicunda

9-apr

23-jul

half april - half juni

Oostelijke witsnuitlibel

Leucorrhinia albifrons

9-jun

19-jun

midden juni *

* zeer recent in België, weinig gegevens
** atypische vliegtijd

hoofdvliegtijd
midden mei - eind aug

eind mei - begin juni

midden juni - begin september

begin juni - eind augustus

