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Recensie

Recensie:

Die Libellenfauna Sachsens

Th. Brockhaus & U. Fischer,

2006.

Natur &Text, 427 pagina's.

ISBN 3-9810058-0-5. prijs € 59,90,

bij sommige internetboekhandels

goedkoper.

Een ander positief punt van dit boek is

het hoofdstuk waarin de voor libellen

bijzondere gebieden genoemd staan. Dit

geeft een goed overzicht waar bepaalde

soorten te vinden zijn en wat de mogelijke

vakantiebestemmingen zijn. Waarschijnlijk
kun je de soorten die in Sachsen te vinden

zijn ook wel op andere plaatsen in

Noordwest-Europa vinden en mis-

schien zelfs wel makkelijker. Toch

herbergt de libellenfaunavan Sach-

sen een aantal leuke soorten en het

lijkt zeker de moeitewaard om eens

te gaan kijken. Zo is de Taigaglans-
libel te vinden in de zuidelijke berg-

gebieden van Sachsen en is de

Gaffellibel plaatselijk vrij algemeen.
Helaas zijn er net als in veel andere

landen in de loop der jaren toch ook

wel een paar klappers verdwenen,

waaronder de Donkere waterjuffer

en de Dwergjuffer.
Al met al is het een fraai boek dat

prettig is om door te bladeren. Het

is een boek dat zeker thuishoort

in de boekenkast van een libellen-

liefhebber en wil je compleet zijn

voor Duitsland dan zijn er nog maar

dertien boeken te gaan. De atlas

van Thüringen is net verschenen en

het wachten is nu op de volgende

deelstaatatlas, die van Nordrhein-

Westfalen misschien?

Jaap+H. Bouwman

En dat is nummer drie! Na de uitgave

van een libellenatlas voor de deelstaten

Bayern en Baden-Württembergs is dit de

derde atlas in Duitsland over de libellen-

fauna van een enkele deelstaat. Mocht je

een compleet overzicht willen krijgen van

de libellen van Duitsland dan zullen er

waarschijnlijk nog dertien atlassen moe-

ten worden aangeschaft, toch een mooie

boekenkast vol. Een vaak terugkerend

probleem bij de dergelijke regionale atlas-

sen is dat de meerwaarde ten opzichte

van eerdere uitgaven beperkt is. Veel

van dit soort atlassen sommen steeds

weer opnieuw allerlei algemene en soort-

informatie op die ook in andere boeken

terugkomt.
Is nu het boek “Die Libellenfauna Sachsen”

de moeite waard om aan te schaffen? Het

boek is in ieder geval bijzonder kleurrijk

uitgegeven met een mooie stevige, harde

kaft en de foto’s zijn van goede kwaliteit.

Een positief punt is dat er in deze atlas

met name aandacht wordt besteed aan

de soorten, de inleidende hoofdstukken

beslaan slechts veertig pagina’s, terwijl er

250 pagina’s besteed worden aan soort-

teksten. Binnen de soortteksten is ruim

aandacht voor bedreiging en bescherming
van de soorten. De kaartjes zijn helaas

aan de kleine kant en daardoorwat lastig
leesbaar.


