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Inleiding

Nu hel veldweÍk voor de Atlas van de NedeË
landse Libellen is aígêrond en ê€n goed beeld
ls verkregen van de ectuele versprêiding Van
libêllen in Nedeíand is een peÍiode aangebro-
ken waarin nieuwe prioíileiten voor het libêl-
lenondezoek in Ned€Íland moelen worden
vastgesield. Bij het afwegên van die pdori
teilen speelt een belangÍijke Íol in hoeverre
bestaande of nieuwe activiteiten bÍ kunnen
dragen aán een belsÍe bescherming van
ibellen in Nêdefland. Hêl verzameen van
waarnemingen gaat onverminderd vooÍt. Hêt
databesland kan echter niet gebÍuikt worden
om gedetailleeÍde informatie oveí de vooÊ en
achteruitgang van lbêllên te geven. Monitoring
daafentegen is wel een geschlki middel om dlt
le beÍêiken, Deze inÍormatie is vooml belan-
g jk om h€l Nederlandse natuurbeleid te eva-
lueren. De soorlen ván de Rode Lijsi (Was-
scHER, in druk) spelen daarin een vooraan-

Libellenmorlitoring

Monitoring b€tekent zowel controleren', b69€-
leiden als zorg hêbben voor'. Als lerm uil dê
ecoogie komt Írontoíng ne€r op het vast-
stellen ván populatietrends. lvet resultatên van
eên moniloringpÍogíamÍna kunn€n uitspÍaken
worden gedáan oveÍ voor- oÍ achleÍuitgang
van de Nedeíandse libelensooden. AÍhán-
kelijk van het aantal meetpunten kunnen uit-
spraken worden gedaan op zowel landelijk als
rêgionaal nivêau. Als een monitoringprogram-
ma wordl gekoppeld aan mil euva riabelen,
kunnen uitspraken worden gêdaan oveÍ dê
oozaken van een eventuele vooÍ- of achteruit-

sang.
Van veísch llende diergroepen loopt reeds een
monitoíngprogÍamma, zoals voges, dagvlin-
dêÍs, zoogdieren, Íeptielen ên amÍbieèn. Een
monitoíngprogmmma vooÍ libeilen past go6d
tessen deze groepen omdat libêllen belang-
rjke lndicaiorên zijn ven het aquaUsch mileu
(zowel chemische als fysische kwalitsit)

(CoRBÊT. 1993). Bovendien zljn veel libellen
kenmerkend vooí een landschao dat meer is
dan alleen hêl voorlplanlingswater, zoals de
Bosbeekjufíêr (C€lopteryx v/go) (WassorER,
1988) en de Beekrcmboul lconphus vulgatis-

Er zijn nog weinig eNaÍingen voorhanden met
hel monitoren van libellen in NedeÍland. ln het
Bargerveen worden door de Stichtlng BargeÊ
vêen in het kader van het ondêÍzoek nááÍ de
voeds6lecologie van de Grauwe klauwieÍ de
onlwikkelingen in de libellensland biigehouden
(mond. rned. H. EssErNK). ln hêt builenênd
zijn iets meeÍ ervaíingên. In Wallonië loopt
reeds een aanlal jaÍen e6n monitoíngpÍo-
gÍamma {GoFFARÍ & DUFRÈNE, 1993). In dit
monitoringpÍogramma wordt alleen jaarlijks de
aan- of afweziqhed van een sooÍt op de moni-
toringslocaties v€stgestêld, en niêt in welke
aanlallen dê verschillende soorten êanwezig
zjn. De bruikbaarheid van de methodg van dil
píogÉmma is nog ondêrwerp van d sc!ssie. ln
Groot-Britlanniê zijn íichtlijnen voor de moni
loring van libellen opgesleld (lllooRÉ & CoRBEr,
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1990i BRooKs, 1993), maar een monitoÍing-
progÍamma rs nog net van starl gegaan
lVooRE (1991) pÍesenleeÍde Íesullalen van
een regaonale monitoinq ovet 27 jaat van en-
kele kleine plassen en poelen. In Vlaandêren is
men bezig mel hel opslarlen van een moni

Om íneer nzcht te kÍiigen in de ríroge ijkheden
voor een monitor ngprogramína van lbe ên in
NedeÍland, en om eef belrouwbare rnethode
op le stellen is een haa lbaarhe d sslud ie ul
gevoerd waarvan de Íesullaien recenl ver-
schenen (vÁN oÉR WEroE & KErÉLMR, 1997). In
dit aÍrikel gaan we koít in op de belangíijksle
conclusies van deze haalbaarheidssludie lêls
uitgebÍeider zullen we slilstaan bij bÍuik-
baêrhed van tellingen van lbelen langs de
wateÍkant (dichtheden).

l)c vooryesteldc nronitoringsmethodc

Het opslellen van een moniloringmelhode is
noodzakelijkerwijs voor een groot deel ge
baseerd op expert kennis Slalistisch is een
meetnet alleen achleÍaí le evalueÍen Wel is
hel mogeljk om op basis van bestaande ken'
nis u tsprakên te doen oveí wat waaÍschijn rjk
de meest deale mêthode s Binnen het kader
van de haa baarheidsstLrd e zjn vee libellen-
waarnemeís betrokken geweest bt het opslel'
len van de methode en is vee kennis gebíuikt
van de methode van hel dagvlrndermeelnel
(vaN SwÀay, 1996) Recent is het dagvlinder-
meelnel op haar gevoeligheid doorgemêlen
(vaN SrREN et a/, 1997). HieÍuil bleek dal vooÍ
dagvlindeís minimaal 25 populaties moelen
woíden geted. Wanneer een soort minder
populates in Nederand heelt moel gestÍeêfd
woÍden naar een ntegÍále telling van alle
populaties. Dit uilgangspunt 2a dê bass vor-
men voor de opbouw vai hei libe enmeetnet
Een lwêede punl waar Íekening mee moet
worden gêhouden is hel Íeil dat de meesl ide-
ale methodê in de pÍaklijk niet uilvoeÍbaar zal
blijken le ziin Omdat een grool dêel van hel
monitoringwerk dooÍ vÍrjwilligels moel woden
uitqevoeíd zin daarmee bepeÍkende rand-
voorwaarden aanwezrg zoals de lídsbesieding
dooÍ vrijwilllgers Ook s h€t niet elke dag hêl
ze Íde weêr n Neder and, zodal niet e ke tel'
ling onder dezeiÍde omsland gheden zal woÊ
den litgevoeíd. Steeds moel opnieuw de aí'

weging worden gemaaki lussen datgene wat
ideaalzou z jn en dalgene wat haalbaar is Hei
doel van de haalbaaÍheidsstudie was om met
name deze puntên áf tê wegen en na te gaan
oí hel zinvol is om een meelnet libellen op te
slênen mel hel huidige polenlieelaan waarne

Wij h€bben als uitgangspunt gênomen dat bin
nen het ibelênmeêtnêt popu atetrends geme-
ten moelen worden dooí het tellen vên lbelen.
Net noleren van alLeen aan- oí afweziqheid
leveí volgens ons niel voldo€nde resullaat op,
ook niet als dit op zeer veel locaties gebeurl
oaaÍnaasrhebben we vaslgesreld dar tellingen
langs de wale*ant oveÍ hel algemeen de
besle resultalen opleveÍen, omdat de aan-
tallên op deze plekken een aardig beeld geven
van de popu atiêgÍoolte (zie veÍder in dil
artkel) Têllingen dienen hel liefsi over het
hee land ondêÍ dezelÍde weeísomslandig
heden uitgevoerd te worden, en wel dan wan
neeÍ libellen het rneesl aclief zin. Hiervoor
hebben we een aanlal cÍiteÍia vastgesteld
waaraan een lelling moel voldoen wil deze
''geldag zijn (tabel 1). Deze crite.ia zijn op-
gesteld aan de hand van expert kennis en lile
raluurcnderzoek. Opsemerkl wordl dal deze
cÍlera thans geevalueerd woÍd€n en mogeljk
nog woÍden gewjziqd. Voorlopig woÍdt aan'
gehoLiden dat veí geldige le ingen per sooÍt
per locatie een goed beed geven van de
populate omvang binnen eenjaar ndepíak-
tijk komt dit neeÍ op zeven lot negen tellingen
peí locatie waarbij allê soorlen mee woÍden
genomen soorlgerichlê meetlocalies hoeven
minder vaak geteld te woíden.
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1 De relling is vericht in dê hoofdvheglijd van de
soorl. die vástgésteld is als de lijd tussên dê 30e
en 70e percenliel van hel aanlêl waarnemingen
lussen 1990 en 1996.

2 De lêling is veíichl ond€rgo€dê w€eGomstandig
h€de,r (zoas temperaluuÍ bov€n de 17 "c).
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Uit onze stude bleek dat transeclle ingên
belere Íêsullatên opleveíen dan punllellingen.
hoêwel punttellingen in slêcht loegankelijke
biolopen noodzakelijk zullên blijven Een tran'
secl is 100 meter lang waaíbij Zygoptefa en
Sympefrum-soorien peÍ 50 mêter worden
geie d en dê ove ige Anrsoplerd oeÍ 100 ieler.
Voor Zygopl€ra en Synpetrum-sooden wordl
twee meteÍ oeveÍ en drie mêleí walêr geleld.
vooÍ de oveÍige AnisopteÍa twee meleí oêver
ên vijÍ meleí water Oe Íuimtê lussen deze
gre_ze1 so'dl bes(houwd à1" neest lbe e.-
rijk en gezien as hst bereik waaÍb nnen
libellen nog betÍouwbaar kunnên woíden
gedeleímineerd, ook door minder eruaren

Naasl hel Íeal dal libellen zich
min of meer concentreíen langs de waleíkant
ls er nog een Meede reden om ju st hiêr de
rad'uh n dê lê linger le leqger Op deze w,jze
worden nar.elilk de d eren geleld die in ieder
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lehnura elegans
E.tlhranna vnidulun ns "'
Ertthrcnna najas
Aeshna viidis
Synpeltun sanguineum ns "
Sympaxun vulgatun

gevaldee nemên aan de vooílplanting, ofdaêr
allhans aclieí een biidÊge aan proberen le
leveíen. Pas uitgeslopen diercn woÍden niel
meegenomen in de tellingen
Dêze basismethodê is voof vrijwel a e sooíen
bruikbaaí behêlve voor de Noordsê glazen-
Ínaker ,Aeshra subarciàa en de Gevekte
glanslibêl (Somatoch/ora ftavonacutata).
Á suba/cl,ca is in de vlucht niel tê onderschei-
den \an A juncea lwaaffiee hel voor de lêal-
sle soorl ook moeilijk is de Drcnlse populalies
te volgen). Van S. ftavomaculata s de eni1e
vaste popu ate bijBude, waa. niet du de ijk s

waar deze soort zch píeciês voortplant.
Enkele Íecent in Nederland leruggevonden
soorlen ziJn niêl beschouwd omdat zij zich
waarschijnlijk niet in Nedeíland voorlplanlen
zoas de RvieÍomboul lcomphus ílavipes)
(HaBRAKEN & CRoMsacÈrs, 1997). Een ulge-
werkie monitoringÍnelhode is gepublceeÍd
door KETELAÁR (1997)

Het \r':rarncnrerseÍ1ect

Binnen een moniloÍ ngprogfaÍnÍna moeten
waarnemeGeffêcten zoveel íriogehjk woÍden
veÍmeden. om iels meer gip tê kriigen op
deze effeclen weÍden tijdens lwee dagen
expeÍimenlen uilgevoerd langs dê Kromme
Rade, in h€l laagveengebied bij HilveÍsum.
Door vif waaÍneÍners ínel verschillendê er-
vaÍ ng mel libellenonderzoek wêÍden vijí lran-
seclen door elke waarnemeÍ elk tweemaal in
êen soort carrouse geteld. WaaÍnemer A
begon met tíansecl A waarnemer B met l.an-
sect B enz De volgende têlíonde lêlde
waaÍnemeÍ A Íansecr B. waanemeÍ B lÍan-
secl C, elc Omdal naast efleclen van waar-
nêmêrs ook efÍecten van tijd en trafsecl een
belanQdjke ro spelen zilf deze dde effecten
aíhankeliik van elkaar geloetst met een
ANOVA (Anêlysis OÍ Variance). In tabel 2 zijn
de Íesullalen weeígegeven.
Ondanks het feil dal zowel zeer ervaÍen als
wenig ervaíen waarneíneís deêlnamên aan
lret ondeÍzoek bleken de waamemersefíecten
nog mee le valen De Groene glazênÍnaker
(Aeshna vtridls)we"d door een êantal mensen
op 17 auguslus gemisl. Dit is fliel opme*eltk
omdal een aantal mensen deze soorl die dag
vooÍ hêl eerst in hun leven zag Op beide
dagen bleek bii de tell ngen van SympeÍ!fi-
sooÍten ook een duide Ík waamemerceÍíect op
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te Íeden. N,4el name de onervaren waarne-
meÍs hadden moeite om deze b,{eê soorten
(waarvan er op beide dasen vee juvenieen
rondvosen) te orderccheiden. Bij de overiqe
soorien, ook bij de beide Er]4hromma-soorlen
waÍen de waarnemerseÍÍect$ niet sgn Íicant.
Waarnemerseffecten lijken vooí veel sooden
d'.rs mee te vallen, maaÍ voof een aanlal lastig
te onderscheiden sooden (bjvooÍbeed in de
ges achten Synpetrum, Leucarrhinia er
Lestes) kunnen waarnerneÍsefÍecten aanzen-
lijk zijn. oÍn aan dit pfobleem lêgeÍnoet te
komên za êen mon loí ng pÍogíam ma woÍdên
uitgevoerd met mensen die een redelilke
ervarlng hebben oí de le iellen sooden een-
voud g kunnen heÍkennen.

Hct waarnerncn van dichtheden:
een betrouwbare maat?

De mon ioringmethode s met name ge-
baseerd op hei tellen van ibellên angs de
wateÍkaft. De vraag kan echter gesield wor
den in hoeveÍÍe de dichtheden van vowassen
libellen langs de walerkant een bÍuikbare maat
zijn voor het vaststellen van popu atetrends.
Het ls naÍnelijk niet zo dat alle libe en bj hel
watêr aanwezig zijn.

Maximrlc di.hrh.d.r (irrh rL.n,r50 rdcr..!rD
yrn enkcl. ronr.rooÍcn hrrss (hic \.rncn in

nltltrrrltl(tti r: (itnlnrnrrkl5o nnh| nrn).J a,n(
rtnua ,\riA rlol: rtj\t it !rL Ntthdlakls in

Voor een monitoringprogramma ls beangrÍk
dat lrends in de tijd worden vastgesteld. Hel
schatten van dê werkê ijke popu ailegrooÍle is
van gering belans (ze ook PoLLARD & YaïES,
1993). Wal wel belangrÍk is dai jaaflijkse
schommelingen in de vastgestelde aantaien
daadwerkelijke schommellngen in de popu-
latiegÍooite wêeíspiegelen en dal de dichtheid
van llbe en afhankelijk is van de kwalileit van
het biotoop Om een idee te geven van veÍ-
schilên n dichtheden van een soort bij ongê-
vêer dezelfde b oiopen zjn de dlchiheden die
in 1996 zijn geted langs dÍe heidevennen in
tabe 3 weefgegeven
PaJUNEN (1966a,b) en Í\,,looRE (1991) seven
aan dat de kwa iteit van het bioloop een bêlan-
grijke invoed heeÍt op de dichlheid PRENoER
casr (1988)toonde aan dat bij een aanial aan
stromend wateÍ gebonden libellensoo.len veÍ
banden ie eggen ziln tussen dichtheden van
adulte libellên en milieu omstandigheden. LENz
(1991) vond tijdens een studie bij twaalí
plassen een oveÍtrigend posltei vêÍband
tussen de aanwezigheid van ovipositieplaal
sen en ibe lefdiversiteit en eên negaief veÍ-
band tussen de Íoíegraad en libelendiver
siteii. BUCHWALo (1991) vond een duide ijk veF
band lussen waieÍchemie, vegêtatie en vege-
latreslructu u r en de aanwezigheid van vijÍ ibel-

lensoorien van kwelmiliêus. Dêze conclr.rsies
komen overeen ínet wat de meeste libellen-
waarnemers ook in hei vêld êrvaren:ovêÍ het
algêmeen is de dichtheid van een bepaalde
sooit een redelijke maat voof de kwa iteit van
het biotoop vooÍ die soort.
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langduriger bêzet dooí helzelfde mannetje. Dê
d chthed van Libellen aan het waler is in beidê
siluaties vergeliikbaar, maa. de populátiegroof
te niet. De AzuuNaleÍjufÍeí lcoenagrion puel-
le) is een voorbeeld van een we nig ieÍritorale
soorl [looRE (1995) concludeeít dat ook dezê
soorl de aanlallen langs hetwaler Íeguleerl. In
een êxperimenlelê opzet toonde hj aan dat
oorspíonkelijkê dichtheden werden herstêld
wannêeí individ uen wêíden loêgevoegd oÍ vêÊ
wjderd uit een keine populatie. HLj ioonde,
evenals Ka6ER (1984) aan dat voordeze soorl
de omgeving van een voorlplanlingswater íun-
geerl aLs opvang en opsaq'van individlen
wánneer de dichtheid lángs hel wateÍ boven
respeclieveli,k ondêr het maximum was
gekomen,
Dil mechanisme, waarover veídeÍ nog weinig
bekend is, betekent een voordeel en €en na'
deel voor de opzet van een I be Lenmsetnet.
Het nadeelzit in hêt gevaardat er bltkbaar nog
€en polentieel aan mênnen in de omgeving
aanwezig is die aan de voortplsnting dêelnê-
men en niet worden geleld Er is echter geen
alteÍnatief om dsze mannen welte tell€n, want
van veel sooÍten is nlet bekend waaÍ ze zlch
pÍêciês bevinden builen hel water. Het
vooÍdee vooreen r.onlloÍ ngprogramma is dat
de dichlheidsregulatie een dempende invloed
zal hebben op de schommelingen van de
dichtheid in de tijd (zowel binnen een dag als
over meerdere dagen). Effeclen van tijdstip
van dê dag en leldalum woíden daarmee min-
der. We meíken op dal de soo(aÍhankelijke
dichtheid pe. sooÍt ook weer aÍhangt van de
kwalileil van hel biotoop (zie eeÍder). Ook is
hel pÍecieze mechan sme nog niet duidelijk. Zo
geeíl PaJUNEN (1962 en 1964) aan dal teíÍitoÍi-
alileil tussen manneljes bli Leucorrhinia-soor-
len kan verdwijnen bll een hoge popu atiedí!k
zoals e€n influx van mannen van eldeís.

Dichihcde cn monitoring

In het bovenstaánde hebben we aangegeven
dal de dichtheid van libellen langs hel walêí
vooÍveelsooden een indicalie is van de popu-
latiegrootte en van de kwaliieit van het bioloop
Verandeíingen in de aanlallen langs de wêlêÊ
kant kunnen daarmee worden gekoppeld aan
veranderingen in biotoopomstandigheden, oi
op nalionale schaal aan processen als veÍ-
mesting, veÍdroging en vezuring, Enige voor.

l)1, l'l.eunl)our ((;,,,/)lrrr /,rlrdlrr) i\ ..r \,xn
lNld \an.en írfl (lic l.(ir tr rclld is
(n,nphu\ lrrl.h.lhtr r\ d,.!nnt'ft,,lr \Mn\ nllitll

Op lwee punten is voorzchligheid vereist: Tên
eercle zijn êen aántal libellensoorten (deels)
migranlen, biivooÍbêeld PaárdenbÍler (Aeshra
mixla) en Geelvlekheidelibel lsynpetrun íla
veolum). De wisselingen in de aantallen weeÍ-
spiegelen biideze soorten niel de NedeÍlandse
pop!latiegrooltê, Ínaaí die !it het b'r tenland.
In iníuxen zrjn ste aÍhênkelijk ván bepaálde
klimaatsomstandighêden. Moniloring heeít voor
deze soorten welnig zln omdai pas op zeeí
lange lêÍmijn lÍends kunnen woÍden bepaald.
Ten lweede lijkl bjj een aanlal libollensooden
spÍeke te zijn van een mechanisme dat kan
woíden omschíêven als een soonsaÍhanke-
lijke dichlhsid . Dál wil zeggen dat dichtheden
langs het watef geÍixeeíd woíden op een vooí
die omstandigheden toegeruste dichtheid-
À,4ooRE (1952, 1953 en 1964) wês de eeÍste
d 6 op d l Íenore€n wees. Eei aantal ondeÊ
zoekêÍs hebben dit thema uitgeweÍkt en von-
den dat bij een aanlal soonen geen verband
aanwelg is lusser de dichtl'eid langs l'er
wateÍ en de populatiegrootle- KasER (1984)
heeft voor de Blauwe glazenmaker (Áêshna
cyanea). eèn sood met duldelljk terÍitoÍiaal
ged€g, êangetoond dat manneljes bt een
hogê popL ated'uk (veer lrarneles àanwezig
in de omgeving van een wate0 een teÍÍitofium
maar koí kunnen handhaven. Wanne€r de
populatiedruk laag is, wordt een terÍitori!m



zichtigheid is geboden mel hel vaststellen van
lÍends van soorlen die in zeer lage dichtheden
vooÍkomen, zoals Ánax tmpemlor en Aeshna
cyarea. Op een locatie as vaak slechls ruimle
vooÍ êen ofMee individuen, ongeachr de wer-
kelike populaliêgrooltê. Soorlen van dil lype
hebben echleÍ over het algemeen slerke
zweÍrneigingen. In goede' jaren zullen meer
exemplaÍen gaan zweruen en op monrtoring-
ocaties worden gezien waar zij normaa net
worden vastg€sleld. Daaímee kan op nato-
nae schaal moge jk toch een uitspíaak wor-
den gedaan over de lÍend van dêzê soorien.
Ook moet vooÍzchtgheid belracht worden Ínet
soorten die juist vee bu ten het water worden
gezien zoa s de Pasrombout \Gonphus pub
cheiirs) en de Bruine winterjuffeÍ (Sympêcma
iuscá). Tellingen angs de wateÍkánl leveren
waaÍschijnlijk le weing resutaat op Eên
mogelik alteÍnatief voor deze sooÍien zun spe-
ciale Íoutês 'op het dÍoge .

Hct enthousiasnre order .l\aar ncnrc|.j

Een monitoÍingpíogramma kan pas van slaí
gaan als eí voldoende vÍtwilligeís zijn om
rcules le lellen HieNooÍ is een enquête Íond-
gestuuÍd naar alle wêarnêmêrs diê recenl
waaÍnemingen van libellen hebben nqestuurd
DaaÍu t bleek een grooi enthous asínê voor het
meedoen met een monitoÍlngp.og.amma vooí

libellen. Van de 126 mensen die huo enquète
leÍugstuurden waÍen 94 mensen geinle.êsseeÍd
om mêê le doen en gaven 55 mensen aan mini
maallwee dagen permaand lewillentellen Á€n
de voorwaarde van een enthousaast vÍiwilligeF
snelwerk lijkl daaÍmee voldaan te ztn.

Libellerrmonitoring in Nederland

De Vlinderstichtng coórdineerl hel belen
monitoringprcgramma in Nederland in nauw
oveíeg met de Nederandse VeÍenig ng voor
Libêllenslud e. N,4onitoÍing d ent vaak op lntef-
essante locates tê gebeuíên, wánt met name
de zeldzame en/oÍ kwetsbaÍe soorten hebben
de hoogstê píoritel oÍn gemeten te worden
Daaroír zijn er ook mensen nodig die bereid
zijntegen ÍeiskostenveÍgoedlng populalesvan
deze sooften wal verdeÍ wêg tê lellen l\,4ensên
diê geinleíessêerd zrjn om aan het monitoÍing-
píogramma bij te dÍagen dooÍ Íoutes te lellen
kunnen contacl opnemen met dê eerste

llnltil l<,hlnnt

I t I). \'hi'|$tn/lnl|
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Monitorinq of dragonfliês in Thê Nêther-
laÍds. Brachlrron 1(2):4/r 50.
Thè cLrenl meihod to monilor dragonflies if
Íhe Netherlands isoutlned. Counls oí dragon-
flies are carriêd oul along lhe shore of repro
duction siles. A count s va d only when some
condtions are satisiiêd ike Íne weathef, iime
oÍ lhe day and limê ofthe year. Íhe use olden
siliês álong lhe water is discussed and il ls sel
forth that denslties reÍlect actual populáion
size and nd.êclly refecl thê quá ty oi lhe
reprod!.lion sile. lt is expecled ihal lhe sensi
rivity of ihe disclssed monilonng Ínêthod s
satisfactorily Íor most species. For some
species, namely thosewilh exlremey ow dên-
silles, lhose whch spend mosl oi ther lime
away lrom waler and migrants thê sensillvty s
lkelyloo low to assess fiends.

Odonata, monitoring, densities, melhodo ogy,
review, The Netherlands.
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