
Zopas is het boek ‘Libellen van 
België: verspreiding – evolutie 
– habitats’ verschenen, een uit-
gave van de libellenwerkgroep 

Gomphus in samenwerking met het INBO. 

Het boek kwam tot stand met de hulp van honderden vrijwil-
ligers. Zij noteerden waar zij libellen zagen en aangevuld met 
historische gegevens werden meer dan 65 000 waarnemin-
gen verzameld.

In België komen 69 libellensoorten voor. Daarvan werden 
66 soorten ooit in Vlaanderen waargenomen, behoort 26% 
tot de Rode Lijst en is al 10% uitgestorven. In Wallonië is de 
situatie vergelijkbaar. De soorten die kenmerkend zijn voor 
voedselarme tot matig voedselrijke wateren, zijn het meest 
bedreigd.
Soorten uit Zuid-Europa, die hier tot 20 jaar geleden zeer 
zeldzaam waren, zoals de vuurlibel en de zwervende hei-
delibel, worden nu veel meer waargenomen, waarschijnlijk 
omwille van de opwarming van het klimaat.

Een andere opvallende trend is dat een aantal soorten, die 
in de loop van de 20ste eeuw duidelijk achteruitgingen, het 
vanaf begin jaren ’90 weer beter doen. Een voorbeeld hiervan 
is de weidebeekjuffer, een kenmerkende soort voor matig 
zuurstofrijke beken en rivieren. Dit kan erop wijzen dat de 
waterkwaliteit aan het verbeteren is. 

Het boek beschrijft alle libellen die in België te vinden zijn, 
met verspreidingskaartjes en foto’s. In afzonderlijke hoofd-
stukken komen ecologie en levenswijze, habitats en Rode 
Lijsten aan bod. Er wordt ook een woordje uitleg gegeven 
over de geschiedenis van het libellenonderzoek in België en 
over de organisatie van het atlasproject.

Je kan de ‘Libellen van België: versprei-
ding-evolutie-habitats’ verkrijgen bij 
Natuurpunt vzw
Coxiestraat 11 - 2800 Mechelen
e-mail: winkel@natuurpunt.be

Geert De Knijf, geert.deknijf@inbo.be, tel 02 558 18 45
Anny Anselin, anny.anselin@inbo.be, tel 02 558 18 26

Libellen van België in kaart gebracht

De achteruitgang van akkervogels is een 
van de actuele aandachtspunten in het 
natuurbehoud.  Een grondige kennis van 
de ecologie van akkervogels is nodig 
om de juiste beschermingsmaatregelen 
te kiezen. Het akkervogelbeheer moet 
ook in te passen zijn in de dagelijkse 
landbouwpraktijk.

Het INBO organiseert, in samenwerking 
met Vogelbescherming Nederland en 
Natuurpunt, tussen december 2006 
en lente 2008 twee symposia en twee 
excursies over dit thema, afwisselend in 
Vlaanderen en Nederland. 
Het eerste symposium vindt plaats 
in het provinciehuis van Leuven op 
zaterdag 2 december 2006.  Hier staan 
de ecologie van de meest typische 
akkervogels en de effectiviteit van 
beschermingsmaatregelen centraal. 
Praktijkvoorbeelden van geslaagde 
projecten laten zien dat akkervogels 
ook in de lage landen nog een toekomst 
kunnen hebben. Het tweede symposium 
(in Nederland in 2008) zal zich 

buigen over de nauwe relatie tussen 
akkervogelbescherming en duurzame 
landbouw, met duidelijke insteken voor 
het beleid.
Op 2 december gaan de voordrachten 
in op de populatiedynamiek van 
akkervogels in Noordwest-Europa. 
Ook soortbesprekingen met de meest 
geschikte beschermingsmaatregelen 
voor patrijs, geelgors, grauwe gors, 
kievit en veldleeuwerik komen aan bod. 
Voorbeelden uit het buitenland worden 
toegelicht zoals het succesvolle project 
‘Grauwe kiekendief en agrarische 
natuur in Groningen’ en strategie_n voor 
populatieherstel in Groot-Brittannië, 
met aandacht voor vragen als “hoeveel 
maatregelen hebben we nodig?” en 
“welke andere organismen profi teren 
wel en niet mee?”

Meer info over het symposium vind je op 
www.inbo.be/akkervogels. 

Akkervogelsymposium op 2 december 2006 
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Maarten Hens, 
maarten.hens@inbo.be, tel 02 528 88 85


