
13 ContactBI. ned. LibellenOndorz. No. 10. Nov. 1985

Odonatologische vergaderingen

Verslag van het achtste internationale odonatologische congres

Traditioneel begon het congres op zondagavond met een informele

bijeenkomst. Dit werd een gezellig weerzien van vele bekenden. Het

wetenschappelijk programma duurde van maandag tot en met vrijdag. Waren

de eerste lezingen gewijd aan het leven en werken van dr. Lieftinck, de

thema ‘r van de meeste andere lezingen lagen op het gebied van de

taxonomie, fysiologie (thermoregulatie, histologie), oecologie

(territorialiteit, spermacompetitie, populatiedynamica, faunistlek) en de

ethologie (voortplantingsgedrag). Opgemerkt moet hierbij worden dat het

wetenschappelijk niveau van do lezingen sterk varieerde, waarbij do

interessantste bijdragen werden geleverd door Ola Fincke over competitie

bij boomholte-bewonende libellen in Panama, John Waage over manipulatie

van oviposltie-substraten bij Calopterix on Peter Milier en Michael Siva-

Jothy over spermacompetitie. Tengevolge van de afwezigheid van een aantal

aangekondigde lezinghouders én de aanwezigheid van een aantal niet-

aangekondigde lezinghouders waren er nogal wat wijzigingen in het

programma.

Op de woensdagochtend vond de S.I,0,-businessmeeting, de

tweejaarlijkse, algemene vergadering van de S.Ï.O., plaats, waarop

jaarverslagen» het financieel overzicht en de plannen voor de toekomst

Het tweejaarlijkse Odonatologische Congres van de S.I.O. was dit jaar

relatief dichtbij, het werd van 18-23 augustus gehouden te Parijs,

Frankrijk. Dit congres, inmiddels het achtste, dat was opgedragen aan de

onlangs overleden odonatoloog dr. M.A. Lieftinck, kende ongeveer tachtig

deelnemers, waaronder 13 personen uit Nederland. Opvallend was zowel het

ontbreken van de Japanse odonatologen als het relatief grote aandeel

jeugdige deelnemers.

Het onderkomen in Parijs was zeer sfeervol. De lezingen werden

gehouden in een monumentale collegezaal in het Museum National d’Histoire

Naturelle. De deelnemres hadden vrije toegang tot dit museum, dat onder

andere een aantal spectaculaire fossielen van libellen herbergt (zoals

Meganeura monyi ,
het grootste insect dat ooit heeft rondgevlogen). De

wandelgangen werden gevormd door het aangrenzende park van de Jardin des

Plantes.
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gepresenteerd werden. Zo werden plaats en datum van het negende

Internationale Congres vastgestold op Madras, India, december 1987.

Vermeldenswaard is verder de verkiezing van Philip S, Corbet tot erelid

van de S.I.O.

's Middags was er oen workshop met betrekking tot de stand van zaken

van, en de problemen mot de kartering van libellen in het kader van het

European Invertobrato Survey-project. deze workshop stond onder leiding

van Jan van Tol en Marian Verdonk.

Do workshop onder leiding van John Waage, over territorialiteit bij

libellen en de moeilijkheden bij het gebruik van dit begrip, die

donderdagnamiddag werd gehouden, heeft de aanwezigen ruim stof tot

nadenken gegeven.

Het wetenschappelijk gedeelte werd traditioneel afgesloten met een

seminar van Philip Corbet over do huidige onderzoeksproblemen op

libollongobied.

Zaterdag en zondag was er gelegenheid tot deelname aan de "Post-

Symposium Collecting Tour" naar do "Brenne" in midden-Frankrijk. Diegenen

die aan hot Eerste Internationale Odonatologische Studontenkamp hadden

deelgenomen hadden deze streek echter al bezocht, zodat voor hen vrijdag

hot eelnde van hot congres betekende.

Ock dit koor weer bleek dat hot informeel met elkaar discussiëren over

do onderzoeksproblemen op libellengebied één van do waardevolste

onderdelen van een dorgelijk congres is.
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