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Sinds de slari van het Landelijk líeetnet Libel-
len in hel píoetraar 1997, zijn er in dÍie vol-
ledige jaren lbellen geted. Dil gezamenlljke
project van De VlndêÍstichting en het Centraal
Bureau vooÍ de Slalisiiêk is in die drie jaren
enorm gegrosid. Het beLangrikste doelvan het
Landelijk lveelnet Libellen is hel volgen van de
aantalsonlwikkeling van libellen. Her pÍojecl
wordl medegefinancied door hel ExpeÍtise-
centíuÍn van het minislere van Landbouw
Natuurbehêer en Visserij.
Bijna hondeíd lellêÍs lopen lijdens hel telsei-
zoen inmiddels 325 routes. In dit artikel wordt
een overzichl gegeven van enkele opvallende
resullaten uit de eerste jaren van hel lelwerk.
Oe keuze hiervan is willekeuíig, maar dê hier
gepresenteêrde Íesultalen geven een goed
beeld hoe resultalen uit het Lande ijk l/leetnet
Libellen te gebru ken ziln.

Veldwcrk crr verwerking

Tekoules liggen in ztn gehee in een niet
vêíanderend bioloop en messtal dned aan
de oevef van een ven, plas oÍ kanaal. Een
têlÍoute is maximaal 0,5 km lang en vedeeld
in secties van 100 m. Op de eerste seclie
(die ondeNedeeld is in tlvee stukken van
50 m) woíden alle libellen geleld: alle juffers
(Zygoptera), heidêlibellen lsynpeÍrun spec.)
en de oveÍigs echle libellen (AnisopteÍa). As
de roule langer is, worden op de volgende
seclies van 100 m alleen de echle labellen
geteld, met uilzondêring van de heidêlibellen.
Deze sooígroep vliegl vaak in zulke hoge
dichlheden, dat eên goed beeld van de teÍ
plekke aanwezige populatiê al op de eerste
100 m kan worden verkregen. Vêel ibellenrou-
les zijn maaí 100 m lang oÍ, als dit vanwege
de terÍeinomstandigheden niet mogehjk is,
soms iels korler. Deze routes vên 100 m oÍ

mindêr worden in lwee geliike stukken (van
dus meeslal 50 m)opgedeêld.
In dê praktjk kunnen eÍ weleens praktische
prcblemen ontslaan bi de u tgezêtte roules.
De oevervegelal€ kan bijvooÍbeeld zo hoog
opsch eten dal tellen in de loop van de zomer
brjna onmogelik woídt. In de meesle gevallen
worden de labellen dan geteld vanaí vaste
dooíkijkpunlen oí worden delen van de oeveÍ
al bj het u lzêtten oveÍgêsagen. Een êantal
telroufes wordt ook vanaÍ hel water vanut
kano oÍ Íoêiboot geteld. Belangrijk is dal
de route jaaÍlijks steeds op precies dezelÍde
manier wordl geleld. Alleen dan zÍn de gegê-
vens bruikbaar om landelijke oí Íegionale
trênds le berekenen.
De têllingen vind€n eenmaa per twee weken
plaals tussen half mei en beg n septeínber. Dil
koml neêr op n€gen tellingen peÍ sezoen voor
6ên volledig gelelde routê. De lellingen mogen
alleen uitgevoeÍd wordên als hel weertype aan
een aantal vooMáaÍden voldoet. Hel moel
zonnig zijn (bewolking minder dan 75%), niet
te windeig (windkracht m nder dan 4 8) en
vri warm (tempeÍatuur hogeÍ dan 17'C). Tel
ingsn dienen bovendien alleen op hst wamsi
van de dêg plaats le vinden tussen 11.00 uur
's ochlends ên 16.00 uur 's middags. Verder
woíden alleen die libellen gereld die binnen
een vastê aÍsland van de oeveÍ vliegen (2 m
vooÍ juÍíers en heidelibellen, 5 m voor ds ovê-
rige echte ibellen)i de ovêÍige libellen woden
buten beschouwing gelaten. Een !itgebreide
beschrijving van de lelmelhodê is le vindên
in KÉTELAAR & PLATE (1999) en achlergrcnden
bij de melhode en sen evaluatie van proeftel-
lingen ztf le vinden in KEÍELMR & vaN DER

WE DE (1997).

Iloutcs, tellers en vcrlverking
De tekoules kunnen worden ingedeeld in lwee
verschillende typen, namelijk algemen€ rcules
en soorlgerichte roules. Op de algemene rou-
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de soorlgerichte routes stechls driemaat in de
hooÍdvliegttd van de betÍêíende sooÍr qoletd
De huidige seneratiê te têrs besraal vo;íat uil
vniwlligers die hel teuk vinden om jn hun vriiê
trid naar libellen te kiken Maar ook naluurbe_
neerdeTs van bijvoorbeetd Vereniging Nátuuí
monumenten oí staalsbosbeheer voeÍen tet-
rrngen uit. Hoewet tibeien een sleeds grotêÍe
aandacht bij de wabrcchappen innemen, zijn
waÍerschapsmêdewerkeÍs nog maar wern,g brl
Ierrngen vèn hel Landetiit [,,têelnet Lrbelen
betrokken. Een aanlat vrÍwiÍige têÍerc heeft
zrch op íegionaaloÍ prcvinctaalniveau gêorga-
nrsêerd rn een libettenwerkgrcep. Veet te ers
worden door de activiteiren van deze tibelen_
weÍkgÍoepen gemolivoeÍd ên de ênthousiasme-

Íende weftang van derge_
like groepen seefr het hui,
dige tibelenwerk in NedeË
tand eên naeuwe jmputs.
Aan het einde van het tet_

'1:: i sêizoen worden de gege,
vens Ingestuurd en veÊ

, werkt bii hêl Centraal
Eureau voor de Statistiek
(CBS) n Voorburs. Na
Invoenng In dê compuler
en een eeríê controte dooÍ
hel CBS krijgen de le eÍs
êen uttdráaiom le controie
rcn op nog aanwezigê fou-
len. Al mel alduurl hêt ka-
ject tot een volledig gecon-
lro eefd bsstand bijna sen
jaar Dil liiki lang, maar is
noodzakelrik om berouw-
bare analyses te kunnen

Na hei proeiaar 1997 en
drie volledige jarên teltên
(1998 2000) waren er nier
mrnder dan 467 foules
beschreven. Hiervan was
60 6% algemeên (n=283)
en 39,4% soodgerichl
(n=184). De tigging ván de
te routes over Nedeftand is
le vinden in Íguuí 1. Circa
100 routes zijn inmiddets
drremaa getetd en n totaal
ztn eí in heljaar2000gege,
vens binnen van ongeveer
325 Íoutes (íisuuÍ 2)

res worden gedurende de gehete letpedode
alle soorlen libetten getetd. Op êon soortge_
ncnre íoute wordt maaí één sood geletd. Dit
type route wordt gebÍuikt om populaties van
vooral zeldzame en bedreigde soo(en van
de Rode Lijsl le votgen. Omdat de Rode
Lrisl-soorlen door hun zetdzaamherd te weinig
op gewone routes woÍden gezien worden
specraar voor oeze soorien routes uilqezet
op plekken waar zich nos qoede popuÈlies
bevnden. [,4et behutp van deze soorlgêrichtê
monlloflng kunnen voor sleêds meer zêld_
zame soorten betrouwbare uilspraken woÍden
gedaa. over een evenluete toe oí afname. ln
leg_enslelling tot de atgemene Íoures (negen
lerlngen gedurende het hete seizoen) woíden
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Tabel I
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aantal percentagevan
routês de algemene rout€s

55,3%
98,802
67,10/r
58,8%
44.2%

42.54/ó

66,4%

41,4%
45,9%

69,6%
48,T'/.
40,3L
49,2L

I

1998
watetsnÉtd\Enalagnacyathiserun) 10.685
Lantaaíi\je llschnura etesans) 6.783
Arurfuatêíjutíet(Coenasrionpuetia) 3.560
v eNtek \Libetuta quadrinacutata) 2.430
Gêwone paftserjuíer (Lestes sporsa) 2.1s3
,t999

WareísnulíellEnallagnacyathigetum) 2A.435
lantaantle llschnura etesans) 10 41 7
AtuuBareirÍÍet\caenagnónpuetta) 5.4a7
cewone pantseiufid (reíês sporsa) 5.204
vieNtek (Libe utê quadtinacuiala) 5.164
2000
Waresnrfre(Enàllàgnacyathige.un) 32.373
Lanraantjè\tschnuÊeteqans) 12.005
AanutuaÍelrtÍet(Coenasrionpuela) 9.509
Gewone panlsêtuífer (LesÍes sponsa) 6.528
vievlek\Libelulaquadrimacutata) 6.233

Resultaten

Het belansrikste doêl van hei Landelijk [,1êet
net Libelên is hêl vogen van de aanials-
ontwikkeling van libellen en van eên aantal
Rode-Lljstsoo(en in hel bijzondef. Verder kan
de iníoÍmatie oveÍ voor en achlerutgang
van soortên gebruikt worden voor de onder-
bouwing en evaluatie van het naiuurbeled,
btvoofbeeld oÍn le zien oÍ het succesvol is
geweest. Bovenden kunnen de rêsultalen uit
de libellenmonitoring gêbruikt worden voor
ecoogisch ondezoek. Van a deze aspecten
koml iêls teÍug in de hierna uilgewe*le voor-

De stÍging in hêl aanta routes per laar komi
lot uilinq in zowel het aanlal gêlêldê soorlen
als ln hel aantal getelde individuen. n 1998
werden 41 sooften libellen geleld (c rca 37.000
indviduen), in 1999 was dat opgelopen tot
46 soorlen (circa 74.000 individuen) en in
2000 ioi 50 soorten (bijna 92.000 individuele
libellen). In de iop vijf van waargenomen
sooden ziln in de dre teljaren geen grcle
vê6ch llen zchtbaar (tabel 1). De Watersnutrel
(Enalagma cyathigerum) domineeÍ al jaren
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de lêlingên ên wordt op sommige routes
waaÍgenornen met duizenden exemplaren op
jaarbasis. Het Lanlaarnije (/schrura e/egars)
wordt ek jaar op het hoogsle aantal routes
aangeÍoffen. Dii is, gecoÍrgeerd vooÍ hel
aandeêl soortgerichte routes (waaíop het Lan
táêrntje n ei wordt geleld), bilna 80% van hei
loiaalaanta routes (tabel 1).
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De Bosbeekjutrer lcatopteryx vtrgo) ll grul
3) is een schaarse. beekbewonende soon In

Nede and. In hel Landelijk Meetnet Libellen
zijn lol en mel 2000 in zeven beeksyslemen
tellingen uilgevoerd. A1 dêze beken liggen in
de provincie Nooíd BÍabant met uilzondeÍ ng
van de Oude GÍaaf in het Weerlerbos diê
(net over de srens) n de provncie LimbuÍg
is gesitleerd. n 1999 werden n tolaal 998
Bosbeekj!ffe6 seleld. In 2000 wafen dat er
niet minder dan T.627. De beangíjksle beken
voor de Bosbêekjuíer ziln de Reuse en de
Rovertsche Leil in de oÍngeving van Tiburg
Hrer kunnen onder goede omstandgheden
hondeíden exemplaren op een lelroule van
ongeveeí 1 km lengte woÍden waaÍgenomen
ln Íiguur 4 is het veóand weeÍgegeven lus-
sen de male van mêandeÍing van een beek
en hel voorkomen van de Bosbeeklufier. Om
de tellingen onderling veíge ÍkbaaÍ te maken
zitn de aanla en weergegeven a s het aanla
indiv duen per 100 m beek, gecordgeerd voor
het aantal telingen per seizoen Omdat er
in 1998 nog geen routes vooÍ de BosbeekjLif-

íer waren, zijn de dichlheden n Íigu!r 4
gebaseerd op tellingen in de seizoenen van
1999 en 2000 De male van meándering is

weeÍgegeven als de verhouding lussen de
korlste afsbnd tussen het begin en het eind
van de leiroule en de lengte van de leiroule
zelí, die dus langs een slingerende beek alUld
lênger is. Een verhouding van 1 geêft daaÍom
aan dai eÍ gêen mêandering rs Foe hoger
het gela op de horizonlale as in igulr 4
hoe groteÍ dê mate van meandenng Voor de
Bosbêekluffer is naast de wateíkwaliteit (denk
aan walerlempeÍaluuÍ. organische belasling
en zulrsloÍgeha le). ook de mate van vaÍate
van dê bêek belangíijk. In een sleík Íneande-
rendê beêk is een gÍote vaÍialie aan bijvooF
beeld stroomsnelheden aanwezig en ook de
slíoomsnelheid is een stuíende íaclor rn hei
voorkomen van beekjuffers (GrBsoNs & ParN,

1992). Hoewel de Íeaie nog niêl bjzonder
sterk is (regressie-coèíiciènt = 0,81), lkên
hogêre dichihêden vooÍal voof le komen n
gêvarêefde, stefk meardefende beken. Een
!itzondedng lijkt de silualie n hel l\,'lerkske (het
open vierkanlje in lguur 4). een gÍensbeek

Een mannetje van de BosbeekjutreÍ (Caiopleryx
vtrso)

Male af Calopletyx Jngo
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ten zuiden van Breda De dlchthed is hieÍ
nos vrlj laag, maar de beek slingert stêrk en
verloont volop vaÍialie. Hier wordt de aatsle
jaren hard gewêrki aan een veÍbeteÍlng van
de waterkwaliteit en de veMachl ng is dan ook
dai de dichthêd van de Bosbeekjuffer h er nog
veÍdeÍ zal k!nnên loenemen.

Groene glazerfraker
Het Landelijk Meetnet Libelên rcht z'ch :n
het bijzondeÍ op de bedÍêigde libe lensoorlen
n Nedefand door mddel van soorlgeichie
rouiês. Dê Groêne glazennaket \Aeshna viri-
d/s) s zon voorbêeld van êen bedreigde
sooir waar hei Landêljk lleetnet Libelen z ch
specáal op richl Voor algemene sooden,
die zo algemeen zijn dat het niet mogeijk
s onr ale localies te tellen, geldt dal een
representalieve sieekproef van tenminste 25
ocaties voldoênde is oÍn betrolwbare ndexen
te berekenen. Van soorten d e zo schaars zijn
dat d I niel moselijk is, worden zo moge ik a lê
populaties geteld.
[4omênieel woÍdt het voorkomen van dê ze d
zame Groêne s azenmaker op 26lelroules bij-
sehouden (Ísuur 5). De spfêding ovef Neder-
land deki de bêangÍíksie populatiês, hoewel

van meandering
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in FÍiesland nog uilbreid ng gewensl s. De
Groene glazenmakeÍ is hieÍmêe éen van dê
besi getêlde Rode Lilstsoorten n Nederand.
Ook van de meesie andere bedreigdê ibel
ênsoorlen is de dichlhed in het Landêljk
N,,leêtnêl Libellen voldoende.

Libcllcn in Couda: hct eifect vàr
natuuÍvÍiendelijke oevcrs
In Gouda zjn door de genreente op meerdere
locaiies binnen de stadsgrenzen naluurvrier-
dellke oevers aangelegd. Dêze onlwikkeing
dateert van 1993 en a na eên paaÍjaaÍwaren
de resrlialen van dêze ngrepef zichtbaaf. Er
ontstond een wêeldeÍige oeveruegetatie met
een laágveenu tstral ng van btvoorbeeld Gele
lis (/ts pseudacorus), crote lsdodde (Iypha
/alfolia), Koninsinnenkruid lEupatonum can-
nabinum) en hiet en daar zefs WatêráaÍdbe
\Potenti a patustris). Deze vesetaiie werd niel
ÍÍeer zoa s lot dan toe gebruikêljk, elkê week
gemaaid, maar hooguit iweêmaal per jaar
en vaak lrelemaa net Erzochten voop amÍ-
breën een schuilplaats ir de oêvêNêgêlate en
medeweíkeÍs ván de gemeente Gouda trcÍfen
ook vee nsecten, waaronder ibellen aan (vaN

BEKKUM, 1998t fvlosÍERr & HErKooF, 2000).
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De vraag hoevee posliêve invloed derceliike
nêlu u rvr endelijke ngrepen op dê libelleniêuna
hadden, ag vooí de hand Daarom zijn er in
hel seizoen 2000 in Gouda op lien plaatsen
libellen geleld tangs zowel natuurvriendelijke
oevers als langs lmditionele, nisl aangepasle
oêvers. De têlrouies hadden allemaal een
lengte van 100 m en binnen de mogêlijkheden
werd gezocht naaÍ een zo veel mogeltk vêF
geltkba.e telÍoute langs een lradilionee oevêÍ
on-i een vergelijking mel de nalu! rur endelijke
oeveÍ mogelijk ie maken. BÍ voorkêur lag de
lraditionêle oêvêÍ op dezelfde manier geèxpo-
seeÍd len opzichle van de zon ên was hêtwater
van veígelilkbaíe (meeslal dezelfde) kwaltel
Bovendien moest de lradiuonelê tegenhangel
van de naluurvriendelijke oever op niêt meer
dan enkele honderden meters aísland laggen
Op deze maniêr werden lien lelroutes vaslge-
sleld die in het sêizoen 2000 gemiddeld ruim
achl keer (6'9) gelopen werden dooÍ tien bl
het projecl belrokken wijwilligers.

In totaal weÍdên 19 verschlllende sooílen
libelen wáargenomen lidens de tellingsn in
Go'rda. Slechts 12 soodên wêrden gezien
langs de líaditionele telroules en alle 19 soor
ten, waaÍondeÍ de GÍoene glazenmaker en de
Vroege glazenmaker (Á. isosce/es), werden
langs de natulr rvr endelijke oeveís gezien.
PeÍ dubbelroute werden significant meeÍ indi-
viduen (ANOVA; p<0,01) en ook signiíicanl
meef sooÍten libelen (ANOVA; p<0,01)gezien
langs de nátuurvriendelilke oeveí (ijguur 6).
l\,,leer resullaten zijn te vinden in HErKoop Er
aL. (2001).
l\,4ede op basis van deze positieve resultalen
is het huid ge beleid in de gemeente Goudá er
op gerichl om zoveel mogelitk nieuwe oeveís
natuurvÍiendeltk in le richtên. Een natuurvíien-
delike oevêí zal niel langer een exlraalje
zÍn maar in pÍinclpe za bij reconstructes
van oeverc n de gemeênle Goudá áltild een
naluurvriendelike oever worden aangelegd,
lênzij hel op die locatie door omslandigheden
absoluul niet kan (HErKoop & K EVr, 200i).
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Signalerendc cn evalucnnde rol

Hel Lande ijk l\,,|êehel Libe len maakt
deel uit ván het Nehv€Ík Ecologische
Moniioíing (NEM) Dil is eên slelsel
van meelnettên waarmee populalie-
ontwikkelingen n de flora en fauna
van Nedeíênd worden gevolgd. Het
NEM volgt dus de aantalsonrwikkelin-
gen van veel verschillende sooÍlen
planten en dieren, waaÍonder bedrêig-
de soorlen die de belangslell ng hêb'
ben van hel nalionale natuuíbeeid.
OooÍ de riiksoverheid worden bij-
voorbeeld sooíbeschermingsplannen
opgesteld voor (inler)nalionaal zeld-
zame en bedrcigde soorlen in Neder-
land. D€ plannen moeten een soorl
(ot een groep van sooÍen) er weeÍ
bovênop helpen en zorgen voor duuÊ
zame pop!lalies in Nederland. Voof
tien soorlen libelen slaan deÍgeliike
plannen op stapel. De Groene gla-
zenmaker, die als 'bedíeigd' op de
nationale Rode Lijst staat (WasscHER
EÍ aL., 1998), is één van deze soorlen
en deze libel is met (lol nu toe) 26
telroulês goed le volgen in het Lande-
lijk l\,4eetnel Libelen. Er zjn inÍniddels
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íegionale soorlbêschêrrn ngsplan
nen voor de pÍovincies Noord-Ho-
land (WasscBER & KaPTEYN, 1997),
Groningen (KEÍELMR & VaN DE

WETERTNG, 2000) en UÍecht (DE

JoNG, 2000) veíschênên. Boven
dien is er een landelijk bescheF
mingsplan voor de Gíoene glazen
makeí uitgekomen (DE JoNG & VER

BEEK,2001) Voor dÍie andere moe-
rassoorten, namelijk de Donkere
wa\eíjuíeí lcoênag don a matum).
de Nooldse winteíuíer (Sy.npecma
p€edlsca) en de Gevlekte witsnuil-
li6e) lLeucarrhinia pectoralts) ls
inm ddels een basisdocumenl vooÍ
een beschermingsplan moêrassên
opgesteld (KETELMR ET aL., 2000).
Een (soort)beschermingsplan woÍdl
oveí het algemeen pas opgesteld
wann€er wordt gesignaleerd dal
het niel goed gaat met êen soorl
(oÍ een groep van soorlen) en
een meelnel kan hierbaj dus êen
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duidelijke signaleÍende íunctie hebben. In een
soorlbescheÍmingsplan worden allerlei beheer-
maalíegelen voorgesteld die posilief voor een
soorl zouden moêten uilpakken en ook hieÍin
heeÍl een meêhêt eên belangÍijke íLrnctie.
Omdat de GÍoene glazenmaker zo volled g in
het Landelrjk Mêêtnet Libêlen opgenomen is,
heefl hel meetnel een duidelijke êva uerende
functe bij de uitvoering van de vercchi ende
beschemrngsp annen voor deze soort. Ook if
hel geva van Gouda b ijkt de positieve rol van
deze evaluefende Íunctie van hel Landelijk
[,4êetnel Libellen.

Itepcrl(iD8cn in de l.vens$iize
Na drie jaaÍ lellen blijkt dal het Landeltk
À,4eelnel Libellen een duidelijke plaals binnen
hel NElvl heen gêkíegen. In grole delen vên
Nederland ztn veel tellers actief en, hoewel dal
voor veel soorten nog niêt precies bekend is,
bestaatde indruk dal veel sooÍten libellen in hel
h!idige meetnêt voldoendê goêd geteld wor-
den. Dil geldl vooralvooÍ een aanta zeldzame
soo(en, zoals dê SpêêÍwaleíjufret lcaenagrion
haslulalun), de BosbeekjufieÍ en de Groene
glazsnmak€Í die vÍjwel integÍaal geted woF
den. Toch zijn er ook enkele duide ijke bepeÊ
kingen Sommige soorten zÍn dooÍ hun levens-
wijze moeillik telbaar. Winterjuffers (Sympecrna
spec.)zjn bilvoorbeeld vooral actief n de late

nazomeÍ en hêt vroege vooíaar De tellingen
van het Landêliik Mêêtnel Libellen slarten
begin mei(wat na de gÍootste piekactiviteit van
de wintêriutrêÍs is) en eindigen halí september
als de w nterjutrers nog volop vliegactiviteit
verlonen. Bovenden zin de meeste winter-
jufferc in de nazomeÍ niet direct langs de
waleíkant te veMachten, leffijl daaf wel de
meesle telÍoutes lggen. Net als de wintêdul
feÍs wordên ook de Íornbouten \conphidae)
nog slechl door het Lande ijk l,leêhel Libe len
gedekl. Ook bij deze sooden s dat vooral te
wijten aan de ecologle van dê vêÍschi endê
sooden romboulen. De mogelijkheid om door
syslemalische tellingen van exuviae belrouw-
bare lellingen voor Íomboulen te onlwikkelen,
wordt op dil momênt ondêzochl

Bcpcrknrgen h de vedcling van tclíNtcs
E€n andeÍe beperking in het Lándêlik l,4eehet
Libêllên is de vêrdeling van de lelroules oveÍ
Nederlênd. Zoals bljkl uil ÍiguuÍ 1 is er reeds
sprakê van êen behooÍlijke dekkng, maar er
zjn ook onderbemonsleÍde regios. In vÍijwel
e ke provincie ziln slreken aan te wjzen wáar
telÍoutes I euwe informalie op zouden kunnen
lêversn. n somm gedelen van Zêeland, Noord-
Brcbant (Íguuí 7), Linrburg, Noord-Holland,
Fdesland en Groningen zijn in grote gebeden
gesn lekoules gelegen. Dit kan belangíilke
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consequenlies hebben vooÍ de Íesullaten ln
lrêi Landê jk [4eetnet Libe]en. VooÍ landelijk
algemene soorler mel nog onvoldoende rcu-
tes in het meetnel, s hel duideljk dal êr nog
geen belfouwbafê indêxen gepresenleerd kun-
nen worden [r]aar ook a s voor een bepaade
sood op hei eerste gezichl wel vodoende
Íouies zjn (meer dan de vustregel van 25
tekoutes), kan er loch spfakê zjn van êen
onderbeínonstering. Zo komt bivoorbêeld de
Gfoene gazenmakêÍ ílwweg ln twee gebe-
den n Nedefland voor Het eercte is het
laagvêengebiêd van Holand en Ulrechl in
het westen van Nedeíand en het anderê
gebied igl in laagveen van overijsse, Fries-
land en Grcningen. In beide gêbiedên liggen
voldoende te Íoutes om de Groene glazênÍna-
kef goed te volgen, r.êar theoretisch kan
het zo zjn dai beide populaliês verschillende
tÍênds aten zien. Als n één van de lweê
gebieden veel mêeÍ têlfoutes liggen n ver
getking met het andere sebied, kan de lan-
delijke ndex stefk beïnvloêd woíden dooÍ
de resuliaten uil hel gebied met de meeste

LrttrnL 4 n hdttn t lKhn Hrn.tur, ,r Nd0r/.rr"-
,d,, Ar.r (i{rrlri{r, hrílhlun, dtrn,/ H/r.rr;
nt l^ atl ,r,t) rtln tÍt\ i't Ntdl lrnhdtt h,1tt,,,t!

lelroutes. De veireken ng wordi nog sieÍker
als de goed getede populatie in pÍincjpe van
mindeÍ bêlang zo! zjn, bilvooíbêeld omdal
deze veel kleiner van omvang is. Dus ondeF
bemonsler ng in êen voor êen bepaa de soort
essentiêe reso geeft onbelrouwbare uitkom-
stên. Om dit op te ossen moet eí bil het
berekenen van de indêxen feken ng worden

sehouden met de verspreiding van libelen-
soorten over Nederland. De basisgegevens
d e voor dêzê weging noodzakêljk zjn om de
resu talên van hei Landelijk Meeinêi L be lên
ie optimalseren, ziln in het nalaaÍ van 2001
beschikbaar gekomen (GRoENENDUK, 2001).
As deze gegevens in hei Landê jk l,4eeinet
L be lên geimplemênteerd zijn, za nog duide-
lijker worden vooÍ welke soorlen ef in welke
gebieden êÍ nog têkoutes nod g zjn

Dankwoord

Wij zijn trots op de vele vrijwil sers die elke
keer opneuw de libê lêntellingen utvoeren
langs de tekoutes en we wllen ze daaÍvoor
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heel hartelijk bedánken. we hebben er alle
vertÍouwen in dal met hun inzet hel Landeltk
lvleetnel L bellen zrjn waaÍde zal blÍven bewij-
zen en n kwa iteit zal loenemen
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Summary
GioErENorJK, D., R. K€TÊLAÁR & C- PurÉ,
2001. The Dutch or.sonfly ilonitorlng Sche-
mèr some rcsults afier ihe tiFi thrêê yêars
ot countinq. B.áchÍrcn 5(lD): r9-27.

Ths Oulch Dragoníy Monilonng Sch€me slats
ted i. 1997 wilh a probalionary y€a.. From
1998 onwards lhe number oÍ moniloring plots

incÍêêsed quickly lo more lhan 325 in 2000.
About40% oí lhe plots concerns single species
sitês, which arc counled lhree lÍnes a yeaf
durns lhe peak oÍ occurence oÍ lhe counled
species At al oiher sites al dragonÍly spêcês
are counied nne times a yeár Coontings are
mostly donê by volunteers betlveen May and
SêptêÍnbêf using a slandardised Ínêthod.
Resulls are used to calculate yearly indices íoÍ
each spêciès and Íor conserualion purposes
íoÍ endángêÍèd speciès lite Àésrna viíits
a d Calopteryx vngó In addilion. rssulls a.e
also used lo evaluale @nserualion measu.es.
In lhe ciiy oÍ Gouda Ío. inslance, dragoníy
numbèÉ and diversity proofed to be highèr
along ecologically Íestored banks in the cily
compared wth nor restored localiriès.
Altholgh more monltorng plots a.e needed
Íor á more powe.ful analyss, it s concludêd
Ihat the Dulch D.agonÍly Montoring Schêm€
is à useÍullool in lhe @nseruation and prol€c-
tion ot dragonÍl es and lheÍ habtats n Ths

Moniloíing. methodologÍ The Nsthênands,
Qdo ara, caloptedt itgo, Aeshna vhis.lis
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