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Inleiding

De aandachl van natuurbeheerdeís en nalu!È
waamemers ls lange tÍd vooÍal gericht ge-
weêst op vogels en planten. Dit had tot gevog
dai ook het natuurbeleid zich daar vooíàl op
richtte. Daar is inmiddels vercndêring in ge-
komen. De aandacht heefl zlch veíbÍeed naaí
andeÍe gewerveden ên naaÍ ongewervelden.
Sinds 1995 staaf daarom ook de ibellen in het
middepunt van dê belêidsmalige beangslel
ing. D t artikel zet uiteen hoe dat zo gekomen
is en welke rol libellen nu n hel natuurbeleid

Historie

De Nedeílandse natuuóeschêÍming weÍd
vanaf begin deze eeuw vooral gedragen door
ínensen die geïntefêsseeÍd waren ln flora en
vegelatie of in vogels. Nog sieêds is hetzo dat
de meesie waarnemlngen van organismen
gedaan worden ln deze gÍoepen. De waarde
van natuuriereinen werd dientengêvolge
vooral bepaad aan de hand van planlen en
vogels {aangevuld met een begrip als natuuF

Hel waarnemen van libellen was nog beperki
loi een zeer kleine groep van speclalisten. fvlel
namê dooÍ de invloed van dejeugdbonden (tif
dens excurses en kampen leerde men immeís
alleílei groêpen kennen) raakien ook andere
groêpen in de belangsielling. Ivaar dat had nog
weinig gevolgen voor hei bêheeÍ van en het
beled ten aanzien van de naluur

Opkomende interesse voor libellen
in hei natuurbeleid

In de jaren tachtig gÍoeide bij de beleidsmêk
êÍs de intêressê om bepaalde soorten en
soortgroepen mêeí aandacht le gêven. ondêr
andeÍe het subsidièren van de aanles van poe-
en voof aÍnfibeèn wefd succesvol. Dit weÍd
bevestigd in hel Natuurbeleidsplan (MrNrsrERE

vAN LNV, 1990). Een aparie paragraaÍ wêrd

gewijd aan het soortenbêleid, als aanvu Ling op
hêt gebiedsgerchle beleid om de Ecologische
Hoofdstructuur ie rea iseren. Ook de onge-
werveLden weíden niet veÍgeten: de dagvlin-
ders en de libellen werden as gêhele groep
opgenomen, Ínaaf binnen de lilst van circa
1800 aandachtssoorten namen dez€ met ciÍca
150 sooden een beschelden plaals in. Voor de
dagvlinders was nÍniddels a een soort-
beschermlngsplan vercchênen (MrNrsrERÉ vaN

L&V, 1989), mei daarn een oveízicht van te
nemên bescheÍÍn ingsmaalrege en. Ten aan
zien van dê libellên wêrd gesteld dal gerichte
beheersacliv tellen, vooÍ jchlingsactiviteten en
onderzoek zouden moeten plaatsvinden in de
pLanpedode (1990-1998). Een soortbescheÍ-
mingsplan werd kenne ik n et nod g gevonden.
De vooÍtgang van de uitvoering van het
Natuuóeleidsp an werd gerapporteerd in
MeeiaÍenprogmmÍna's Natuur en Landschap
(IVJP-NL). ln het lwêede N.4JP-NL werd gemeld
dat bij de libellen vooÊ de Leucoffhinia-
soorten aandacht zouden krjgen (MrNrsrERE

vaN LNV, 1991) In dalzelfde jaaí weÍden acht
sooÍten libellenweitelilk bescheÍmd doordaÍze
onderdeweÍk ng van de Naluurbeschermings-
wet weÍden gebÍachtr Groêne glazenÍnakeÍ
(Aeshna viridis), Rivieffombout (Gomphus
tav,pes), Oosrêl jkê witsnuirllbe (Leucorrhinia
a/blfrons), Sie ijke wilsnuitllbêl (Leucorrr,nta
caudalls), Gevlekte w tsnuitlibeL (Leucolh/rla
pêctola/ts) Gafíellibel (Ophiogonphus cecitia),
BÍonslbe (Oxygeslra óudlsri)en Noordse win
letjufret lsynpecna paedisca). In de praktijk
bleek dit overigens weing waaÍde te hebben.
In her deÍde IVJP-NL weÍd alsnog aange-
kondigd dêt er eên beschermingsplan koÍnt
([,4]nisterie van LNV 1992), maaÍ daaÍ ls tol op
heden nog geen gevolg aan gegeven.

1995: l ibellen,lcri igen een
volwaarorge praats

Bij de uitvoêring van hel NatuuÍbeleidsplan
beek sleeds duideljker dê bêhoefte aan Íichl
lijnen voor de Íêgionale en lokale utwerklng
van de Ecologische HoofdstÍuciuuÍ (EHS).
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Dêarom s het stelselvan natuudoeltypen onl
worpen. De functie van natuurdoêltypen
bestaai hierin dal de natuuÍ in Nederland s
ingedeed naaÍ iype ecosysieem, waaÍbij er
een bepaaLd le beíêiken kwalileitsniveau s
aangegeven (u tgedÍukt in soorlen en naluur
lilke pÍocessen). De natuufdoeliypen worden
weergegêven op beleds- en beheerskaarten,
waardoor d!idelÍk woídt welke typen natuuf
(met een bepaalde kwalitêlt) een provincie of
beheerder in een bepaald gebied wenst. Het
slêlsel is gepubliceerd ln 1995 (Bar el a/.,

1995t l\,,1N srERrE vaN LNV, 1995), maaÍ nret
conceplen werd algewerki vanaf 1993 (JANSEN

et á1, 1993).
H€i slelsel van natuurdoeltypen is opgebouwd
volgens een aantal indelingscÍiteÍia:
1. Fysisch-GeograÍische Regio: vanwege de

regionale vercchilen in landschêp, bodem

2. beheersÍategie: ván nagenoeg-natu uA jk
en begeleid-naÍuurlijk op landschapsschaal
tot hali naluurijk oÍ multiiunctonee op de
schaal van landschapselementen;

3. m ie!/slandpaats: vocht, nuÍiênten, zuuÍ-
graad, zoutgehaltei

4. vegelatieslrucluur: mel name door beheer

In lotaal zjn êÍ 132 natuurdoeltypen ondeÍ-
scheiden. Omdat de EHS bedoeld s als íniddel
oÍn ecosysleÍnen van (lntef)nationaal belang
veilg te stellen en uil te bÍeiden, moest bij het
beschrijven van de natuuÍdoelypen in beeld
gebfachi woÍden wat (intêr)nationale waaÍden
zijn. Gekozen is voor twee aspectenr natuuÊ
ijkheid ên blod versiteit. Een Ínaat voor de
naluurijkheid is ultgewêrkt dooí de vieÍ ge-
noemde beheerstrategieén le onderscheiden.
De biodlversiteii is uilgewerki vla een ijsl mei
doeLsoorlen: soorren waarvan we welen dal ze
nalionaal oi niemationaal bedreigd zijn en
waaÍvoor dus een ecoogische stÍuciuur op
nalionaal niveau noodzakelilk is om ze te
behouden en de gelegenheid te geven zich te

Selectie van doelsoorten

Doelsoorten van het naiuurbeeid zijn soorten

1. Op nalionaal oí inteÍnaiionaal niveau
bedreigd ziln ên dLrs aándácht vanuit hel
natuuÍbeleid nodig hebbenl

2. e. die daarom een indicator zijn voor de
kwa itêit van nal!urgebieden in de
Ecologische HoofdsiÍuctuuÍ (BAt et a/.,
1995).

Om de funclie van kwaliieilsindicator ie
vervulen, moeten soorten meetbaar zljn vooÍ
degenen die de Ecoogsche Hoofdslructuur
reaiseÍen. DaardooÍ valen al vee soorten-
gÍoepen af, omdat eí in de praklijk le weinig
kênnis voorhanden is of te weinig mensen
beschikbaarzijn om sielselmatig le moniioren.
Het kennsaspeci speelt ook een belangÍijkê
rol bj het kunnen bepaen ván de lrênd in
voorkomen en de huidige (inter)nationa e ver
spreiding. DaaroÍn zijn eÍ uit sechts zêven
groepen doelsoorten geselecteerd: zoog'
dieren, vogels, reptieLen, amíbieèn, dagvlin-
ders, libellen en hogêre pantên. Voor vlssen,
steke huidigen en kreeflachtig-^n zijn selectes
gemaaki met een zêeÍ vooropig karakteÍ, die
moelen worden herzien als er betere
gegevens ztn.
Hoewel een aantál van zêven soortgroepen op
zich niet vee is, is het loch eên duidelijke siap
vooíwaarts als we het vergelÍken met de his
torische aandacht vooÍ soorigÍoêpen blj bêleid
en beheer Het is mel name belang jk dal nu
de ongeweÍvelden nadíukkelijk in beed
gekomen ziin. Dat was ook hárd nodig, omdat
ongeveer tegelijkerlijd bleek dal juisl de
groêpen van dagvlindêrs en libellên íelatiei hêt

FigÍí. l
l'ifc4re un doelsoortcnsclcctici it', ir , itr cn tr.

3xr1ei 7ii1r d. crt.Soieà, ui d..h.o(.r
S,'ldn,g ,,{.r ,rd: Í', rz', ,t.- rtul t, \\1r.: nL

liíiur.nn'{rti^ rÍ diEt l/ribt i = i,n'tdritnt'It
funtnt,t. | = n.lxnf iul tu tht N.lttlth^.

. = di^nÍt, ft,r it Íht N.tlnlr,,l:

l3netlrttu 2(l): l0 15



hoogstê aantal bedreigde sooÍten bevalten
(ANK et ar, 1994). Het opnemen van libellen
als doelsooÍt heeÍi oveígens wel oveÍediírgs-
kracht gekost, met name omdat er twrÍels
bestonden omtÍent de mogelijkheden om
libellen te moniloren.
Voor alle soorlgroepen is dêzêlfde selectiepío-
ceduíe gevolgd, die inhoudldat peÍ soorl wordt

1. of Nedeíand inlernalionaal gezien een
Íelatief grole betekenis heeÍl voor hel
behoud van de soort O;

2 of hel voorkomen van de sooat in
NedeÍland eên dalende trend vertoond (t)i

3 of de sooÍ thans zeldzaam is in Nêdê and

De soorten die aan lwee oí drie van deze cÍi-
lêda voldoen, worden als doelsoorl gese-
lecteerd: zie iguuÍ 1.

Naar de afkortingen van de dre crilerá woÍdl
de methode ook we de mêthode van de itz-cÍ -
teÍa genoêmd. l'lel ls echter niel jlist om de
doelsoorten als itz-soorten êan le duidên
omdal dat slêchls de soorten zijn d e aan alle
drie cíleria voldoen (de meeste doelsoorten
voldoen aan slêchls twêe criteÍia).
ConcÍeet is dil voor de libellen als volgt inge-
vuld Hêl ÈcÍilerium is afhankelijk van een
combinatie van de ligging van Nedeíland in het

veÍspÍeidingsgebied (hoe centralêr, hoê be-
lang jker Nederland is) en het aandeel dát
Wesl-Europa heeft in het verspreidingsgebied,
waaÍbij geldt dat het versprcidingsgêbied niel
gíoler mag zijn dan de WeslPalearctis, hel
faunagebied waaÍtoe Europa, WeslRusland,
het líidden-Ooslen en Noord-Aííka behoren
(SrEpEL el al. 1993). Voor drie soortên gêldl
dal Nedeíland centraal lagt in het veÍspÍei'
dingsgebied en dat WesfEuropa minimaal
100/o inneeml van dal verspreidingsgêbied
(andeíe combinaties kwamen bij libellen niel
vooÍ). Deze i-soorlen zijn Bauwe glazenmakef
(Aeshna cyanea), GlassnijdeÍ (Arachylron
pratsnse) en Azuuryaletjfiíet (Coênagtion
puel/€). Stíoo wijsl oveíigens op een aantal
probemen bijdeze manier van i-soortenselec-
lie (SrRoo, 1997). HijheeÍt daar n geljk, maar
de besch kbêre versprêid ngsgegevens alen
momerteelgeen betere man eÍ van seecleíen

De nationale gegevens voorde libellen werdên
geput uil WasscHER & VaN ToL (1993). Dê t-
soonen moetên minimaal eén UTM-hokíre-
quentieklasse achleÍuitgegaan zijn tussen
1950 en 1990 (daaíaan voldoen 23 sooíen).
De z-soorlen mogen in 1990 niet algêmener
zÍn dan tameltk zeldzaam' (daarêan voldoen
26 sooíten).
Combinatie van de cíteía levert een doel-
sooÍtenltsl op mel negentien lz soorlen en één
il-soon lBrachttron pÍabnse: de naam van dal

blad is goed gekozen). Deze 20 sooden ziin
gepubliceêd in het Handboek naluurdoelfypen
in Nedeíand (BÁL eÍar. 1995).

llodc Liist en herziening
d(,elsoortcnliist

De dala waarmee de nailona e sluálie in beed
is gebracht, ziln nmiddêls nogal verouderd
Door het allasproject hebbên wê inÍn ddels een
vee beler inzicht in onze ibelleníauna. De
gegevens ziln gebruikt voor hel opstellen van
een offciéle Rode Lijsi van bedÍeigde en
kwetsbare ibellen in Nederland (wÁsscHER &
KETJL, in vooíbeíêiding). De |tst met doel-
sooíen zal (veÍschijni waarschijnlijk in 1999)
aangepast woÍden op basas van deze Rode
Lijst. Dit wordl moselijk gemaakl doordal bij
alle Rode Ltslen de t- en z'crileria worden
gebruikl op een gelijke wíze als bt de doel-
sooÍtenselectie. Het i-cÍilerium wordt bij de
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Rode Lijslen niet gebruikt en geldl dus alleen
voor doelsoorten, omdal hel voor hel bepalen
van nalionale bedreagdheid niet íelevanl is.
Oe píêciêsê invulling van de I en I'criteÍia |s
wat anders dan in 1995. De lsoorten zin nu
de soorten die minimaaleen achteíuitgang van
25olo vertonen in de verspreiding op atlasblok-
basis tussen de peÍioden 1900 1950 en na
1990. De z'soo(en komen na 1990 hooguit in
197 atasblokkên voor {12,5% van het totaal
aanta ondetz ochie blokken).
De categoíeén van dê Rode Lijst zjn gedeÍr-
nieerd volgens label 1. VooÍ êen nadere onder-
bouw ng zie WasscHER (iu vooÍbeÍeiding).
In tabel 2 woídt een oveÍzchl gegeven van de
hudige lijst van doelsooÍien, de veÍwachte
Rode LJstsoolel en de verwar hle danpàssrnq
van de doelsooÍiênlilst.
De discrepant es tussen de drie ijslen zjn als
volgt te veík aíen. Dê Rode Lijsl is langer dan
de huidige doelsoorlenlijsl omdat er meer en
belere gegevens beschikbaaí zin en de cÍite-
ria wat íuimer zin DaaÍ slaat legenoveÍ dal de
Kleine fanglibel lonychogonphus rorcipatus)
niel meer als inheems wordt beschouwd. De
Rode Lijst is langeÍdan devêruachte herziene
doelsoonenlijsl, omdat de categorie gevoelig
geen doêlsoort woÍdl en omdat soorten die
vóór 1950 zijn uitsestoruen (in dit geval de
Rlv€Íombour lconphus navee.)) evenmr.,
doelsoort wofdên, omdat hel n et redelijk is om
het succes van terÍeinbeheer {ook)af te meren
aaa hêt lerugkomen van soorten die a een
halve eeuw zijn uitgestoÍven
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Doel. Rode Doel.
soonên LUsl sooíen

sooí '95 98 '99

Áóslna,sosce/es Iz kwetsbaar \z
Aeshna subarchca lz kwetsbáar ,2

Aashna viidis tz bêdreigd tz
BÊêhytrcn prclense il kwetsbaar nz

Calopleryx vnqa É bed.eigd lz
Coenagrian arnatun D vêrdwenen \z
Coenagíian hastulàtuft tz emslig bedreigd tz
Coenagrio, rercuriale lz verdwenen U
Cordulegaster boltoni lz bedreigd u
Gonphusllavipes veftiwênen
Gonphusvtigatissimus E bedreigd u
Lesles vi@s t2 kwetsbaar 12

Lerconhinia albifr@s h bedreigd u
Leu@r.hinia @u.klis tz vêrdwenen lz
Leu@fthinia .lubia - kwetsbaar lz
Leuconhinia peclorafis bedreigd n
Libellulafulva lz kwetsbaar lz
NehalênnÊ speciosa lz verdwênen rz

Anychogonphus íatcipatus tz -
Aphiogamphus cecilia - errslg bedreigd lz
Anhekum btunneun gevoerq
Aihetan coerulescens tz kwelsbaar rz
Somatochlóra arctica lz kwelsbaar rz

SonetochlorallavanaculaÍa ernsrigbedreigd tz
Synpecna lusca tz bedreigd lz
Synpecna paedisca iz ernsrig bedreigd tz
Synpetrun deptessiusculun - gevoeig
Synpetun pedenaÊIum - gevoelig

aÍname <25% gevoelio

afnams25-50% kwelsbáaÍ

atnámê 50-75% bedÍeisd

afname 75í00% ernslig bedreigd

vêrsPrêldlng 1-5% vêrspreidinq 5-'12,5%
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l)e nrl van doelsoorten

Aan het publiceren van eên soortenlljsl lrebben
we op ziclr nog niels. Het gaat êrorÍ dat êr n

de praktilk iels mee gedaan wordt. Zoa s hier
bovên a vêrmeld, hebben de doêlsooíien de
rcl van toetssteen voor de fea sate van de
EHS Dat bêtêkênt dat de ovêrhed pas tevre
den is over een onderdeel van de EHS als eÍ
een bepaald percentage van de relevante

Weke doelsoorlen relevant ziln vooÍ zo'n
gebied is aÍ le ezen uit de beschÍllvingen van
de naluuÍdoellypen de voor het gebed
gekozen zjn. Bij e k nat'ruÍdoêlype ziln in BaL

eiai. (1995)de doelsoorlen genoemd dle daar.
van voor hun vooÍtbestaan aihanke jk zln
lmeeslal zln soorlen ov-.rigens aÍhankel lk van
meefdere natuurdoeltypen en dus wofden zê

ook meerdere keren genoemd) Uit deze
manier van loedê ing van soonen aan natuur-
doeltypen b ijkt dat doelsoorlen niet de Íunctie
van ind catorsoorlen hebben Doelsoorten woÍ
dên bt een nailrurdoeliype genoemd om de
plannenmêker te atlenderei op het belang van
het type voor die doe soorten. Als er in een ier-
rein geen doelsooden voorkomen, belekent
dat, dal hel lerrein geen btdrage leved aan hei
beho!d van bedrelgde soorten in NêdeÍland.
Voof een onderdee van de EHS is dál in
beginse net aanvaardbaar omdat de gehele
EHS bedoêd s as habtat vooÍ niet alêen
algemene maar zeker ook bedfegde sooden.
Daarom zalde beheerder moeten streven naar
verbeleíng van hel terÍen zodang dal de
doelen wèl sehaa d woden. U teraard kornen
daaÍ ook vaak exteÍne maatregelen bj krtken,
zoals veÍbeteÍing van de wateÍhuishoud ng

f)c tocl(orrs(

De rljksoverheid heeÍt lnmiddels
beLeid ontwkkeld om bj de sub
sid èring van teÍíeinbeheerders meer
stuíng te geven aan dê keLrzen van
natuurdoelen en ook'aíle rekenen op
het Íesutaai (vlrNsrERE vaN LNV
1997). Het is op dit rnomenl nog
ondudeljk oÍ hel daadwêrke jke
voorkomen van doelsoonen ondef di
res!ltaat valt, oÍ dat gênoegen woÍdt
genomen mel de aanwezsheid van
eêr bepaalde vegetaiie Juí'llsche
(on)mose ijkheden speen hierbjeen
groie Íol, mel name moel de waag
beanlwoord worden in hoeveÍe
luÍldisch haÍd te ínaken s dat ai-

wezighed van doelsoorlen te wilten s êan een
verkeerd beheer n ieder geva ls het zo, dal
de overheid dudetk heeÍ1 gemaakl dal de
doelsoorten een wezenllk ondeÍdee van hel
resultaat vormen oí daar nou op aigerekend

Om dat te onderstrepen s onlangs de beslis
srng genoínen soongroepen
ste selmatg le mon loren, om zo een re alie te
kLnnen eggen lussen geb êdsbesch ê rming en
m ie!beheer enerzilds en hel voorkomen van
(doe )sooÍten anderzitds. Dit NelweÍk Ecolo-
gsche N4onitoring (NEM) omvat n! voor het
eerct ook de groep van de be en.



Omdat hêt bij deze beslissing ging om het in
beeld bíengen van landehjke tíends, omval dit
onderdeel van het NEM slechts een vÍij
beperkl aantal mêêtpunlen. Een aanvullende
monitoring op teÍeinn veau s noodzake ijk, zij
het (Ínogeliik) m ndef Ífequent. D I jaar vinden
er onderhafdelingen paals met de têÍíêinbe-
heerders om na te gaan welke mogeljkheden
hiervoor ziin. Het zou heel mooi ziin als zi de
pÍioÍiteilen van de oveÍheid ondeÍschrijven en
dus ook voldoende aandacht geven aan de
libellenl
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Bal, D, 1998, The rolê of d..gonfliés in the
oulch naturê policy. Brachytron 2 {1): 10-í5
The Dutch nalu.ê policy is based on general

nalurê conservalion in delinêd aÍêas and con-
cÍete policy íor 'larget species. Those lárger
speciès are selecled wilh lhe c leia inler
nálional imporlance oí the Oltch popllation
'regatv€ lrsnd n occurence and ?áfenêss ln
1995 the í.si iargel sp€.es list oÍ dragonfies
was publshed. Be€lse oíthe €{end€d nfoÊ

mation .êceived lhrough rhe Allas-prcjecl, il
was possible to make a Red List oí endan-
gered d.agonflies in The Nelhe ands. Íhis list
wll bê published in r998. W lh this inÍorhal on
a new iargèt.speces lisl w I be made, which
probably wil be plb ished in 1999. In this arll-
celhosê lhÍeê ists aregiven and comparêd. a
discussion is sianed in what way lhe large!
species can be lsêd in the (praclical) policy.

odonata, The Ne$enánds, narufe polcy, Red

Lsl largêl speciês conserualron,
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