
ContactBl. ned. LibellenOnderz. No. 10. Nov. 198511

Het eerste internationale studentenkamp voor libellenonderzoek, in

Palluau-sur-Indre, Frankrijk (7-17 aug. 1985)

Dit kamp werd in eerste instantie door Marcel Wasscher en Leo

Beukeboom georganiseerd voor de student-deelnemers van het S.I.O-congres

in Parijs. Wegens het geringe aantal opgaven van student-deelnemers is de

aankondiging van het kamp ook verspreid binnen de I.Y.F., de internatio-

nale overkoepelende organisatie van jeugdbonden voor natuurstudie en

natuurbescherming.

Negen dagen lang hebben de 22 deelnemers van het kamp zich bezig

gehouden met libellen. De deelnemers kwamen uit Duitsland (9 personen),

Nederland (7), België (5), Zweden (1) en Zwitserland (1). Onder de

wispelturige, Franse zon werden excursies gemaakt langs de rivier de

Indre, het beekje bij St. Genou, naar de plassen van de Brenne en

allerlei kleine plasjes en visvijvers in de omgeving van Palluau. Voor

ons Nederlanders waren er heel wat nieuwe of bijzondere soorten te

bewonderen; o.a. Sympecma fusca, Boyeria irene, Aeshna affinis, de

prachtig rode Crocothemis erythraea en Orthetrum albistylum met zijn
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Er ia onderzoek gedaan naar het gedrag van verschillende Orthotrum-

aoorten, met nadruk op het territoriuragedrag. De dieren werden

individueel gemerkt en gevolgd. Ongeveer tien mensen zaten vier dagen van

10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds rond een zandplas en maakten vele

gedragsprotocols.

Hot was een geslaagd kamp met veel gezelligheid, lekker eten, oen

goede organisatie en veel libellen, oftewel: voor herhaling vatbaar.

Karin Verspui Westerkade 27bis, Utrecht

JULI (2)

IX’ roeiboot zaait een baan

van vuistgrote orkanen

achter zich aan en

achter zich aan,

en wordt ruisend naast

het riet gemeerd.

Het regent haast.

Het onweert.

Nog niet.

Wolken dag staan

op de wolken duister.

Op het waggelend water ligt

brandend spinrag.

Het gekruiste witte

licht waar

de libel nog wat

mee vliegt, gaat zitten

maar nu is dat

onzichtbaar.

LEO VROMAN

Almanak, 1965.

witte achterlijfsaanhangselen.


