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Informatie over libellenonderzoek in Nederland

Het project ‘Verspreiding en monitoring van de Nederlandselibellen

(Odonata)’

Voor fase 1 is de volgende samenvatting van het project gemaakt:

1. Voordat kan worden overgegaan tot het opstellen van plannen voor

soortbescherming ofhet opnemen van libellen in een meetnet moet eerst inzicht

worden gekregen in de vroegereende huidige verspreiding van de Nederlandse

soorten,

2. Voor een juiste beschrijving van de huidige stand moet een ruim opgezet

onderzoek in samenwerking met amateurs worden uitgevoerd; een voorlopige

opzet van ditonderzoek is beschikbaar.

3. Het gecomputeriseerde bestand van EIS-Nederlandis nu demeest volledige

databankop dit gebied,

4. Aan de hand van debestanden van EIS-Nederland zal een overzicht worden

vervaardigd over de kennis van de verspreiding en het voorkomen van

Al weer enige tijd probeert de Stichting European Invertebrate Survey -

Nederland, namens de libellenonderzoekers, een subsidie te verkrijgen voor het

libellenonderzoek. Belangrijkste doel is het uitvoeren van de belangrijkste

werkzaamheden om te komen tot een samenvatting van de kennis van de

Nederlandse soorten libellen, en te onderzoeken welke debruikbaarheidvan de

groep is binnen de natuurbescherming. De subsidie is aangevraagd bij de directie

Natuur-, Milieu- en Faunabeheer. Na een reorganisatie heet deze directie nu

overigens NBLF (Natuur-, Bos-, Landschap- en Faunabeheer). Ook het 1KC

(Informatieen kenniscentrum), waarin o.m. het BIC (Biogeografisch Informatie-

centrum) is opgenomen,maakt deel uit van deze directie.

Het heeft er dit jaar korte tijd naar uitgezien, dat we snel zouden kunnen

beginnen, maar helaas bleek ook nuweer het geld snellerop dan de ideeën. Het

is op dit ogenblik (november 1991) nog volledig onduidelijk of we in 1992wel

op geld mogenrekenen. Onder meer door uitspraken in de TweedeKamer mag

de ruime financiële steun aan het vogelonderzoek niet worden verminderd,

zodat de 'beleidsruimte' vrij gering is.
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Nederlandse libellesoorten, alsmede over de verspreiding van te onderscheiden

oecologische groepen.

5. De resultaten zullen worden gepubliceerd in een intern rapport met

verspreidingskaarten per soort, opgedeeld in de perioden tot 1950, 1950-1980,

sinds 1980. Deze gegevens zullen debasis vormen voor de tweede fase van het

project.
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