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Verslag zesde bijeenkomst van Nederlandse Libellenonderzoekers

Na de lunch was er een voordracht door Ad Mol over libel-

lenlarven in een eutrofiëringsgradiënt in de Maarseveenso

plassen. Hierna hield Marian een voordracht over de resulta-

ten van haar onderzoek naar verschillen tussen Ischnura

De zesde bijeenkomst werd op 16 mei j.l. in Amsterdam gehou-

den. Er waren 16 personen aanwezig, namelijk A. Anselin, G.

Keyl, G. Koster, A. Mol, E. Nieboer, H. Olff, J. v. Os,

I. Pfeiffer, B. v. Poelgeest, P. Schoort, F. Smit, H. en J.

v.d. Vegt, M. Verdonk en M. Wasscher,

De morgen begon met een discussie onder leiding van Marcel

Wasscher over de wenselijkheid van een officiële lijst van

Nederlandse libellenamen. Alle aanwezigen vonden dat er een

dergelijke lijst moest komen, hoewel men dacht dat een moge-

lijk gevaar is dat Nederlandse namen foute determinaties in de

hand zouden kunnen werken. Daarom zouden namen niet te sugges-

tief moeten zijn en zouden in publicaties in ieder geval we-

tenschappelijke namen gebruikt moeten worden. Een voordeel van

een dergelijke lijst is de standaardisatie van Nederlandse na-

men, die al in populair-wetenschappelijke boeken gebruikt wor-

den. Verder zouden zulke namen de libellenstudie voor jongeren

gemakkelijker maken.
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elegans en I. pumi lio. Hierop vertelde Plm Schoorl over een

waarneming van massale trek van Libellula quadrimaculata op

Vlieland. Na de thee hield Anny Anselln een praatje over liet

voorkomen van Somatochlora arctica in België. De dag werd af-

gesloten met drie korte films over verschillende levensstadia

van Cal op tery x splendens.

Het was een succesvolle dag. Iedereen deed actief mee aan

de discussies. Vorder verklaarde Han OUT en Leo Beukehoom

zich bereid de coördinatie van de libellenstudiegroep van de

jeugdbonden overtenemen.

Pim Schoorl Lod. Boisotstraat 20-1, Amsterdam


