
Con tactBl. ried
.
Libel 1 enOnclerz

.
No

•
h

. Sept. I 982 3

Odonatologische vergaderingen

Verslag van de zevende libellenstudiedag

De dia's van Brabantse libellen, die de heer Verbakel ver-

toonde waren erg mooi. Bovendien had hij interessante waarnemin-

gen van Ceriagriontenellum in Campina en Aeshna viridis eier-

afzettend in een sloot in de omgeving van Waalwijk. In deze

sloot van ca. 2 kilometer lengte waren ongeveer 20 vrouwtjes

tegelijkertijd aan het eierleggen.

Marcel Wasscher ging in op libellen als indicator van ver-

vuiling van 1aaglandbcken. Aan de hand van zijn vele gegevens

uit Zuidoost Brabant had hij bekeken welke factoren van belang

zouden kunnen zijn voor de verspreiding. Dit is onder andere liet

zuurstofgehalte, dat bepaald wordt door volume, verval, organi-

sche stoffen en temperatuur.

Na de lunch vergeleek Jeroen Dredenbeek de huidige libellen-

fauna van de Gorsselse heide met die van tien Jaar geleden. Een

aantal soorten werden nieuw gevonden, onder andere Lestes

dryas, Aeshna isos c eles, Libellula depressa, Orthetrum

De zevende bijeenkomst werd gehouden op 8 mei j.l. in Lei-

den. Er waren 25 mensen aanwezig, namelijk A. Anselin, J. Bre-

denbeek, K. Jansen, H. van der Keur, B. Kiauta, M. Kiauta, J.

Marbus, B. van Noorden, E. Pebesman, B. van Poelgeest, R. Reij-

nen, P. Smit, R. Sullock Enslin, J. van Tol, W. Verbakel, M.

Verdonk, H. Verhaar, J. Wasscher, M. Wasscher en J. Windig.

Vanaf 10.00 h. ontmoette men elkaar in de kantine van het

Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie. Een half uur later wer-

den we naar de andere kant van het gebouw geleid. Iedereen ver-

telde zijn of haar naam en wat zijn of haar ervaringen op li-

bellengebied waren. Daarna begon Dr. Geijskes met een voortref-

felijke voordracht over de libellenfauna van Suriname. Van dat

land zijn nu 97 soorten Zygoptera en 181 Anisoptera bekend.

Van een aantal soorten kregen we mooie dia’s te zien. Ook werd

van een aantal libellen de verspreiding in Zuid-Amerika ge-

toond. Het was interessant te zien hoe verspreidingspatronen

vaak overeenkomen en bepaalde zones, zoals het Amazone-gebied,

door sommige soorten gemeden worden.
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can cellatum, Sympetrum striolatum en S. vulgatum. Soorten die

nu niet meer aangetroffen werden, waren onder andere Aeshna

juncea, A. grandis, Cordulia aenea en Somatochlora metallica.

Daarna gaf Marcel Wasscher een voorlopige indeling van li-

bellen in biotoopgebonden groepen. De indeling in biotopen was

onder andere gebaseerd op stilstaand of stromend water en op

voedsel rijkdom. Er was voel belangstelling voor deze indeling

(geïnteresseerden kunnen bij Marcel een kopie vragen)

Na do theepauze liet Peter Geene een schitterende diaserie

in verv.1 oeipro jec tic zien van libellen. Door tijdgebrek hebben

we niet alle opnamen gezien, maar deze worden bewaard tot de

volgende 'libellendag!

Tenslotte kregen we een rondleiding langs de collecties van

liet museum. Er werd ons een indruk gegeven van wat er aan Ne-

derlands en buitenlands materiaal aanwezig is en op welke ma-

nier dit materiaal opgeslagen wordt.

Hot was een geslaagde dag; de sfeer was erg goed. Ik vond

hot vooral leuk dat er zoveel informatie uitgewisseld werd en

dat er zoveel interesse was voor eikaars kennis; zo wist de een

voel van fotografie, de ander van soortskenmerken, van de li-

bellenstand van vroeger of van nu, waardoor men voel van elkaar

kon leren.
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