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Als er een vervolguitgave zou ko-

men zou het misschien een idee zijn

om ook aandacht te schenken aan

literatuur betreffende biotoopbedrei-

gingen, zowel algemeen als plaatsspe-

cifiek. In het geval van bijvoorbeeld

zuidwest-Europa zou dit het duide-

lijk maken waarom een aantal plaat-

selijk niet zeldzame, rheofiele soorten

(zoals bijvoorbeeld Platyacnemis acuti-

pennis) vanwege de bedreiging van

hun biotoop toch als zeldzaam geclas-

sificeerd zijn.

Het betreft hier een zeer waardevol

uitgebreid werk met veel informatie.

Naast de functie van het aangeven

van de situatie en bedreigingen van

libellen in Europa op dit moment kan

het gebruikt worden als overzicht van

het vóórkomen van de behandelde

(onder)soorten in de verschillende

landen van Europa. Diegenen die

geïnteresseerd zijn in dit rapport

kunnen contact opnemen met J. van

Tol, Rijksmuseum voor Natuurlijke

Dit rapport is in eerste instantie een

literatuurstudie, aangcvuld met in-

formatie van een groot aantal libel-

lenspecialisten, die de status van de

Europese libellensoorten wil weer-

geven. Het werkgebied omvat in dit

rapport geheel Turkije; Europees

Rusland wordt echter buiten be-

schouwing gelaten. Uit de complete

lijst van Europese soorten en onder-

soorten (164 in aantal, hoofdstuk 6)

zijn er 64, die in detail behandeld

worden. Déze soorten hebben in Eu-

ropa een status die behoort tot de

categorieën: zeldzaam, bedreigd,

kwetsbaar, bedreigd in sommige delen

van Europa of zeldzaam in Europa

maar niet bedreigd. Van deze (on-

dersoorten wordt onder andere het

vóórkomen in de landen van Europa,

de oorzaak van achteruitgang en op-

merkingen over bescherming ver-

meld.

Voor het bepalen van de status zijn

veel criteria vermeld. Zo zijn alle

"Rode lijsten" van landen/gebieden

uit het werkgebied, voor zover deze

voorhanden waren, in een tabel opg-

enomen. Voor Nederland is hiervoor

gebruik gemaakt van de concept-lijst

van bedreigde soorten. Momenteel

ligt een definitieve lijst bij de redactie

van de Entomologische Berichten ter

publicatie. Het voorkomen op een

lijst van bedreigde soorten in een

deelgebied heeft echter niet direkt een

bepaalde status in Europees opzicht

tot gevolg. Over het algemeen lijkt de

indeling in statuscategorieën goed

afgewogen; voor enkele soorten is de

status mogelijk te heroverwegen. Zo

valt, gezien de Nederlandse situatie,

wellicht over het classificeren van

Coenagrion lunulatum als kwetsbaar

te twisten.
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