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Acht soorten libellenin Nederland beschermd

Donkere winterjuffer

Groene glazenmaker

Rivierrombout

Gaffellibel

Bronslibel

Oostelijke witsnuitlibel

Sierlijke witsnuitlibel

Gevlekte witsnuitlibel

Sympecma braueri Bianchi

Aeshna viridis (Eversman)

Stylurus flavipes (Charpentier)

Ophiogomphus cecilia (Fourcroy)

Oxygastra curtisii: (Dale)

Leucorrhiniaalbifrons (Burmeister)

Leucorrhiniacaudalis (Charpentier)

Leucorrhiniapectoralis (Charpentier)

De meeste van deze soorten zijn ook beschermd door de zogeheten Bern

Conventie. Volgens artikel 24 van deNatuurbeschermingswet gelden de volgende

regels:

1. Het is verboden een dier, behorende tot een beschermde diersoort, te

vangenof te doden ofzulks te pogen.

2. Het is verboden een dier, behorende tot een beschermde diersoort, een

dood lichaam,ei, foetus, of larve daarvan, al dan niet geprepareerd, of een deel

daarvanonder zich te hebbenof te koop aan te bieden,

3. Het is verboden zonder noodzaak een dier, behorende tot een beschermde

diersoort, te verontrusten of zijn nest ofhol teverstoren dan wel te beschadigen.

Binnen de natuurbeschermingswet kunnen diersoorten wordenaangewezen

die 'beschermd' zijn. Sinds kort zijn ook enkele libellenop deze lijst opgenomen,
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alsmede een nest van een zodanig dier te bemachtigen, onder zich te hebben of

te koop aan te bieden.

In artikel 25 van dezelfde wet staan bepaald, dat het tweede en derde lid

hierboven genoemdgeen betrekking heeftop exemplaren 'ten aanzien waarvan

kan worden aangetoond, dat zij zijn verworven vóór de inwerkingtreding van

deze wet
7 .

Ik sta tamelijk dualistisch tegen het idee van opname van libellen in de

Natuurbeschermingswet. Enerzijds hebbenwe natuurlijk allemaal het beste voor

met libellenen kan opname in de NB wet een stimulans zijn voor effectieve

bescherming. Aan deandere zijde is overdreven soortbescherming stigmatiserend

en kan onderzoek aan de dieren schaden. In principe hoeft deze lijst het

libellenwerk in Nederland niet ernstig te belemmeren. De meeste soorten zijn

uiterst zeldzaam of al lang niet meer in ons land waargenomen.Maar ik heb

wel een verzoek. Wilt u onmiddellijk met mij contact opnemen (071-143844

kantooruren) wanneer u moeilijkheden ondervindt bij het verzamelen of

bestuderen van libellen? Wanneer u door een 'officiële instantie' bent

aangesproken (bijv. politie), zal ik indien nodig contact opnemen. Rapportering

van dit soort ervaringen is ook zeer waardevol bij verdere gedachten over

bescherming van andere soorten ongewervelde dieren.
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