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Tweetalig Pools/Engels.

Van alle soorten zijn twee kaarten opgenomen.

Een kaart met UTM grid en stippen voor waar-

nemingen van voor en na 1990. In een land van

311.888 km2 met relatief weinig libellenwaarne-

mers is de dekking natuurlijk niet te vergelijken

met Nederland en Vlaanderen. De verspreidings-

kaarten zijn gebaseerd op 52.832 records en het

mag duidelijk zijn dat enkele delen erg slecht

onderzocht zijn. Daarom is een extra kaart toege-

voegd waar de waarschijnlijke verspreiding in de

vorm van een areaalskaart is weergegeven. Bij

elke soort is een korte beschrijving en interpreta-

tie van de verspreiding gegeven. De bespreking

per soort is zeer kort, vaak te kort naar mijn idee.

Enkele patronen komen bekend voor, zoals de

toename van zuidelijke soorten. Maar er zijn ook

enkele verrassende zaken, zo is de Gevlekte wit-

snuitlibel (net als de Speerwaterjuffer) nog “very

widespread” en doet ook Sierlijke witsnuitlibel het

beter dan ik dacht. Maanwaterjuffer lijkt echter

verdwenen uit het zuiden van het land en van

Vogelwaterjuffer is op dit moment nog maar een

populatie bekend. Donkere waterjuffer en Hoog-

veenglanslibel zijn volgens deze atlas erg zeld-

zaam, maar de ervaring in onze Lage Landen

wijst natuurlijk uit dat deze soorten ook moeilijk te

vindenzijn: waarschijnlijk zijn met gericht zoeken

nog veel nieuwe populaties te vinden.

Naar foto’s van habitats of libellen zul je, op de

foto op de kaft na, vruchteloos zoeken. Vooral

het ontbreken van habitatfoto’s is een gemis.

Omdatook gedetailleerde beschrijvingen van de

habitats ontbreken heeft dit boek minder waarde

dan het zou kunnen hebben. Een goede habi-

tatbeschrijving met kenmerkende plantensoor-

ten en het liefst enkele foto’s zou veel kunnen

Deze atlas geeft een overzicht van de versprei-

ding van libellen in Polen. Tot nu toe waren

gegevens over libellen uit dit land nogal schaars,

wellicht is dit toe te schrijven aan de politieke

situatie in het land tussen de Tweede Wereldoor-

log en het verdwijnen van het communistische

regime. Met het uitkomen van deze atlas is dit

veranderd: het boek geeft een goed overzicht

van de huidige verspreiding van de libellen.

De libellenfauna van Polen lijkt sterk op die van

Nederland en België. Van de 73 soorten die uit

Polen bekend zijn komen er maar drie soorten

niet op de Nederlandse of Belgische lijst voor.

Het zijn alle drie oostelijke en alpiene soorten.

Omdat ook de klimatologische en geologische

omstandigheden vergelijkbaar zijn met die bij

ons kunnen we de ontwikkelingen met elkaar

vergelijken. Zoalste verwachten zijn er veel over-

eenkomsten maar ik heb ook enkele opvallende

verschillen gevonden. Veel van de uit Nederland

verdwenenof hier zeer zeldzame soorten komen

in Polen nog wel redelijk verspreid voor. Dwerg-

juffer is hier het bekendste voorbeeld van, deze

soort heeft dan ook terecht een plaats op de kaft

gekregen. Maar ook Speerwaterjuffer, Gaffellibel

en Oostelijke witsnuitlibel zijn veel algemener

dan in Nederland.
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verhelderen, De habitatvoorkeur van een soort

kan sterk verschillen tussen landen, zo is Speer-

waterjuffer in Polen veel minder kritisch dan in

Nederland en Vlaanderen. Nu moetje dit aflezen

uit het zinnetje: “Inhabits a wide variety of stan-

ding waters, however it is a tyrphophyllic spe-

cies.” Er is ruimte genoeg voor een uitgebreidere

beschrijving, zeker omdat de twee verschillende

kaarten eenvoudig samengevoegd hadden

kunnen worden.

De zeer beperkte informatie bij de kaarten wordt

gedeeltelijk goedgemaakt door de bespreking

van toe- en afnemende soorten in een apart

hoofdstuk. Van de soorten waarbij een verande-

ring in het voorkomen is geconstateerd wordt in

dithoofdstuk besproken wat de oorzaken hiervan

zijn. In dit hoofdstuk wordt veel informatie gege-

ven die ik graag bij de soortbespreking gezien

had, zaken als habitatseisen en belangrijkste

redenen voor voor- of achteruitgang. Doordat

het hier weinig systematisch gegeven staat is het

niet eenvoudig na te slaan voor specifieke soor-

ten. Daarnaast zijn zowel de beoordeling van

de trend als de oorzaken van de veranderingen

het beste op te vatten als expert judgement. De

gegevens zijn niet onderbouwd dooreen monito-

ringsprogramma.

In deze atlas is een rode lijst voor Polen opge-

nomen. Opmerkelijk genoeg staan er slechts

zeven soorten op deze lijst: drie met uitsterven

bedreigd, drie bedreigd en twee kwetsbaar.

Ogenschijnlijk staan libellen er in Polen duidelijk

beter voor dan bij ons. Verrassend is de klacht

dat er veel middelen besteed worden aan de

Gevlekte witsnuitlibel en Gaffellibel (twee alge-

mene en niet bedreigdesoorten), maar dat Don-

kere waterjuffer, Vogelwaterjuffer, Hoogveen-

glanslibel en zelfs Dwergjuffer weinig aandacht

krijgen.

Al met al is deze atlas geen koffietafelboek vol

mooie libellenfoto’s, heeft geen uitgebreide

beschrijvingen van habitatvoorkeuren of het her-

kennen van libellensoorten. Maar wie heeft dat

laatste nog niet in de kast staan? Het is wel een

goede analyse van de ontwikkelingen in Polen

en daarmee een goed boek om de veranderin-

gen in ons gebied in een breder perspectief te

zien. Daarnaast is het hopelijk een belangrijk

boek voor Polen zelf en zal mede door dit boek

de rijke libellenfaunabehouden blijven.

Roy van Grunsven


