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Inleiding 

In Vlaanderen gebruiken we de IUCN criteria en richtlijnen 
• inschatten van de kans op uitsterven van een soort 
• universeel en algemeen aanvaard systeem 
• objectieve criteria over alle groepen heen 
• prioritering in natuurbeleid en –beheer  

• maar niet enig  
• ook historische afname 
• potenties voor herstel  
• Natura 2000, Prov. Prioritaire soorten  

 
Aandachtspunten 
• Data van laatste 10 jaar of 3 generaties 
• historische achteruitgang slechts gedeeltelijk mee 
• IUCN Green list: mate van historisch herstel 
 

 



IUCN criteria 



Data 

Libellenwaarnemingen periode 1990-2020 
- niet op genus of familieniveau 
- records (nog) niet te beoordelen/afgewezen 
- records op gebiedsniveau -> best punt of km-hok niveau 
- occupancy model: geen records van larven en larvenhuidjes 
 

Databank Data > 1990 
Bruikbare data > 

1990 

Occupancy 

model 

LVV 61.718 61.718 60.928 

wng.be 503.524 498.370 493.336 

Totaal 565.242 560.088 554.264 

https://waarnemingen.be/


Welke categorieën 



Criteria 
A. afname van de populatiegrootte (trend in verspreiding of in 
aantal individuen) 
 

B. grootte van het verspreidingsgebied, samen met 
achteruitgang, versnippering en/of schommelingen 
 

C. kleine populatie, samen met achteruitgang en/of 
populatieschommelingen 
 

D. zeer kleine populatie of voorkomend op een zeer beperkte 
oppervlakte 
 

E. gemodelleerde inschatting van de kans op uitsterven 
 

 



Criterium A- Populatietrend 



Criterium A- Populatietrend 
Occupancy modellen 
- aan- of afwezigheid van een soort 
- Onvolledige soortenlijsten of kans op gemiste soorten 
- Corrigeert voor variatie tussen jaren en zoekinspanning 
- Schatting van jaarlijks aantal bezette km-hokken 
- Trend van de laatste 10 jaar (gefit over 30 jaar) 

Afname Coenagrion lunulatum 
- 0,73% per jaar vanaf 1990 

- 7,4% per jaar vanaf 2010 

- Crash +/- 2016  



Trends Meetnetten na 6y 



Trend laatste 10 jaar 

Trend verspreiding 

< indicatief trend 

populatie 



Criterium B - verspreidingsgebied  

Areaalgrootte EoO 
Minimale polygoon van alle punten 
2019-2020 
 

Oppervlakte AoO 
Bezette km-hokken 2019-2020  



Criterium B - verspreidingsgebied  



Criterium C & D - kleine populaties  



Criterium C - kleine populaties + 
negatieve trend  

25 locaties 



Criterium D - zeer kleine populaties  
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Vergelijking met vorige Rode Lijsten 

De Knijf & Anselin 1996 De Knijf 2006 

• Enkel trendcriterium, geen IUCN 
• 1996: periode 1940-1965 vs 1990-1995 
• 2006: dubbel trendcriterium 

- Historische trend voor 1950  
- recente trend 1995-2004 

 



Vergelijking met vorige Rode Lijsten 
Rode Lijst Index 

• Methode om Rode Lijsten over de tijd te vergelijken 

• los van de gebruikte beoordelingsmethode 

• 0 = alle soorten zijn uitgestorven 

• 1 = geen enkele soort is bedreigd 

 

 

 
 

 

Butchart et al 2006, 2007; Bubb et al. 2009 



Vergelijking met vorige Rode Lijsten 

Tweevlek  
Sierlijke witsnuitlibel 

Geelvlek heidelibel 
Kempense heidelibel  
Steenrode heidelibel 

Maanwater 
Speerwater 
Venglazenmaker 
Hoogveenglanslibel 
Zwarte heidelibel 

Gewone bronlibel 
Bronslibel 
Beekrombout 



Conclusie 

Algemeen iets beter met libellen 
 

Soorten van voedselrijke plassen 
• habitatherstel  
• herinrichting voormalige visvijvers 
• toename tuin- en zwemvijvers 
 

Toename zuiderse soorten 
• klimaatgerelateerd  
• vaak weinig habitatkritisch 
 

Soorten van stromend water 
• verbetering waterkwaliteit  
• maar nog onvoldoende 



Conclusie 

Soorten van matig voedselrijke plassen: gemengd beeld 
• tijdelijk droogvallend 
• winners: pansterjuffers, S. meridionale, A. affinis 
• losers: water tot laat in de zomer 

 
 

 



Conclusie 

Soorten van vennen: (zeer) slecht  
• stikstofdepositie 
• IAS vissen  
• warme temperatuur 
• droogval van permanent systemen 
• slecht of te intenstief beheer 

• belang van struweel en jonge 
bomen  
 



25 jaar Rode Lijst 

• negatieve trend niet gestopt 
• Vensoorten schuiven per 10 jaar 

een categorie hoger   
• negatieve impact blijft of neemt 

zelfs toe (o.a. IAS) 
• geen enkel soortbeschermingsplan 
• Libellen liften niet mee met 

algemeen venherstel 
• Specifieke maatregelen nodig 

 
 

 



Meer lezen 

Downloaden 

https://www.vlaanderen.be/publicaties/iucn-
rode-lijst-van-de-libellen-odonata-in-
vlaanderen 
 

https://pureportal.inbo.be/nl/publications/iucn
-rode-lijst-van-de-libellen-odonata-in-
vlaanderen 
 

Of geert.deknijf@inbo.be  
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Dank 
• Alle waarnemers van libellen 

 

• libellenvalidatoren: Erik Moonen, Dirk Eysermans, Peter 
van der Schoot, Robert Pieters, Birgitte van Passel… 
 

• Foto’s: Erik Moonen, Dirk Eysermans 
    Paul Pugh, Robert Pieters 


