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In het tweede, uitgebreide, deel

wordt een overzicht gegeven over

het voorkomen, het biotoop en de

bescherming van de Drenthse libelle-

soorten. Bij elke soort wordt een

tekening van de soort gegeven,

terwijl voor de minder algemene

soorten verspreidingskaartjes per

gemeentezijn opgenomen.

Het prettige van dit huidige

verslag is dat allerlei beheers-

instanties gewezen worden op het

mogelijke belang van libellen en hoe

hiermee in beheersadviezen reke-

ning kan worden gehouden. Verder

kan middels deze publicatie inzicht

verkregen worden in het vóórkomen

van libellesoorten in de provincie

Drenthe, zodat waarnemingen en

inventarisaties in Drenthe in een

breder kader geplaatst kunnen

worden. Als een van de belangrijkste

tekortkomingen van dit verslag kan

Na Zeeland is Drenthe nu de

tweede provincie waar een overzicht

is samengesteld van de huidige

kennis over de libellenfauna. Eerder

heeft in het Contactblad, van de

hand van dezelfde auteur, al een

samenvatting gestaan van de hui-

dige stand van zaken met betrekking

tot de libellen van Drenthe.

Naast enige inleidende en

begeleidende hoofdstukken bestaat

het rapport uit twee belangrijke

delen. Het eerste deel is een "inde-

ling naar biotoop" van alle in

Drenthe voorkomende libellen, een

indeling die is gebaseerd op het

CUWVO-rapport (Coördinatie-

commissie Uitvoering Wet Veront-

reiniging Oppervlaktewater). Hierbij

moet opgemerkt worden dat het

indelen van biotopen, en het indelen

van libellen naar biotoop een

bijzonder ingewikkelde materie is en

blijft, waarover nog steeds grote

verschillen van mening bestaan. Het

getuigt dan ook van moed om toch

hierover zaken aan het papier toe te

vertrouwen, in de hoop dat elke

publicatie op dit gebied ons dichter

brengt bij een algemene concensus

over dit probleem.



ContaclBI. ned. LibellenOnderz. No. 18, Nov. 1989 11

ik het ontbreken van literatuur-

verwijzingen noemen. Hierdoor is

met name in de opgestelde modellen

onduidelijk welke gegevens afkom-

stig zijn uit eigen veldervaring van

de auteur, en wanneer een bepaalde

indicatorwaarde afkomstig is uit de

literatuur.

Het verslag is te bestellen bij

Staatsbosbeheer, Griffioenlaan 2,

3526 LA Utrecht.
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3582 AC Utrecht


