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Inhoudsopgave Bruine glazenmaker
Aeshna grandis 

Bruine glazenmaker (Aeshna grandis)

Kenmerken: 
- 70-77 mm.
- Zijkant borststuk met twee gele   
 banden
- Lichaam grotendeels bruin
- Vleugels oranjebruin

Habitat:
Rijk begroeide wateren, meestal in 
bosrijke omgeving: vennen, plassen, 
laagveen, sloten etc. Sporadisch ook bij 
langzaam stromend water.

Vliegtijd en gedrag
Van begin juni tot in oktober, vliegpiek in 
augustus. Bruine glazenmakers zijn een 
groot deel van de dag actief, soms ook 
’s ochtends vroeg en ‘s avonds laat. Ze 
vliegen in een rustig tempo hoog door de 
lucht, meestal op beschutte plaatsen

Levenscyclus: 
Duurt een of twee jaar. De (eerste) winter 
wordt als ei doorgebracht. Uitsluipen 
gebeurt van begin juni tot in september, 
met een piek in juli en augustus.
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Vroege glazenmaker
Aeshna isoceles 

Glassnijder
Brachytron pratense 

Glassnijder  (Brachytron pratense)

Kenmerken: 
- 54-63 mm
- Borststukzijde geelgroen met twee vrij   
 brede zwarte naadstrepen. 
- Achterlijf en vooral borststuk zijn opval  
 lend donzig behaard
- Vorm van de gekleurde vlekjes op het   
 achterlijf is smal en lang
Habitat :
Grootste dichtheden in laagveenmoerassen. 
Verder in vegetatierijke plassen, poelen, vennen, 
sloten en kanalen.

Vliegtijd en gedrag: 
Vroeg: eind april tot en met eind juli, met een 
duidelijke piek in mei en juni. In juli kan de 
glassnijder nog in lage dichtheden rondvliegen.

Levenscyclus:
De larven overwinteren twee of drie keer, vaker 
dan andere glazenmakers. Uitsluipen gebeurt 
vroeg: van eind april tot begin juli, met een piek 
in eind mei tot begin juni.

Vroege glazemaker (Aeshna isoceles)

Kenmerken: 
- 62-66 mm
- Grondkleur achterlijf en borststuk oranje  
 bruin. 
-	 Achterlijf	met	fijne	zwarte	lijnen
- Bovenzijde segment 2 met citroengele   
 spijkervormige vlek. 
- Ogen opvallend smaragdgroen

Habitat :
Schone stilstaande wateren met een goed 
ontwikkelde verlandingsvegetatie en 
oevervegetatie. Vooral in laagveenmoerassen en 
plassen met vergelijkbare vegetatie, maar steeds 
vaker ook bij matig voedselrijke vennen. Soms 
ook bij 
vegetatierijke kanalen of traag stromende beken.

Vliegtijd en gedrag: 
De vroege glazenmaker behoort samen met de 
glassnijder tot de vroegst vliegende 
glazenmakers. In warme jaren kunnen eind april 


