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Resultaten van de vragenlijst over het functioneren van de libel-

lenstudiekring

De verdeling van lidmaatschappen van verwante verenigingen

was:

Societas Internationalis Odonatologica (SIO) 5

Nederlandse Entomologische Vereniging (NEV) 5

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 5

De vraag
van waaruit men met libellen bezig was werd als

volgt beantwoord:

als hobby 12

als studie 3

als werk 1

Naar aanleiding van de wijziging in de bezetting van de

redactie aan het begin van dit jaar is er een vragenlijst ver-

spreid, met als onderwerp het functioneren van de libellenstudie-

kring. In dit stukje zullen de resultaten van de enquête gepre-

senteerd worden.

Er werd een teleurstellend aantal van 13 ingevulde vragen-

lijsten terug ontvangen. Van de 13 personen die de lijst invulden

waren er 4 jonger dan 25 jaar, 7 waren tussen 25 en 40 jaar en 2

ouder dan 40 jaar. De verdeling over de typen en aantal jaar lid-

maatschap was als volgt:

type lidmaatschap duur lidmaatschap

gewoon lid 8 6 jaar 4

jeugdbondslid 4 5 jaar 1

geen lid 1 4 jaar 1

3 jaar 2

2 jaar 1

1 jaar 1

niet ingevuld 2
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Over het functioneren van de libellenstudiekring

De doelstelling van de libellenstudiekring is het onderhouden

van contact tussen allen die in Nederland in libellen geïnteres-

seerd zijn.

1. Vindt u dat dit doel wordt verwezenlijkt?

ja 8

gedeeltelijk 2

nee 0

niet ingevuld 3

2. Vindt u andere activiteiten naast het contact houden belang-

rijk?

ja 10

nee 0

niet ingevuld 3

gespecificeerd: kennis verbreiden (lezingen) 9

stimuleren en opzetten van onderzoek 10

organiseren van excursies, kampen e.d. 6

bescherming van libellen 9

verstrekken van informatie over

libellenliteratuur 2

3. Wilt u zelf een actieve bijdrage leveren aan één van deze

activiteiten?

ja 6

nee 5 (waarvan "geen tijd" 3)

niet ingevuld 2

Over het Contactblad Nederlandse Libellenonderzoekers

Het uitgeven van het "Contactblad Nederlandse Libellenonder-

zoekers" is één van de wijzen waarop het contact tussen de Neder-

landse libellenonderzoekers wordt onderhouden. Het verschijnt twee

maal per jaar en bevat diverse mededelingen, informatie over
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onderzoek, waarnemingen, literatuurbesprekingen en persoonlijke

notities.

1. Leest u het Contactblad altijd volledig?

ja * 10

nee 2

niet ingevuld 1

2. Vindt u de inhoud van het Contactblad waardevol?

ja 12

nee 0

niet ingevuld 1

3. Welke rubrieken in het Contactblad interesseren u het meest?

mededelingen van SIO/EIS/jeugdbonden 7

verslagen van odonatologische bijeenkomsten 4

informatie over libellenonderzoek 12

waarnemingen 12

literatuurbesprekingen 7

4. Heeft u belangstelling voor nieuwe rubrieken?

informatie over libellenstudiekringen in

andere landen 4

wetenschappelijke artikelen 10

verspreidingskaartjes 10

tekeningen 5

opgave van publicaties in andere tijdschriften 1

rapportage van onderzoek 1
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5. Wilt u zelf een actieve bijdrage leveren aan êén van deze ru-

brieken?

ja 5

nee 5

niet ingevuld 3

6. Vindt u dat het Contactblad vaker moet verschijnen?

2x voldoende 7 (waarvan "vaker indien adequate

copy" 4)

4x 2

6x 1

niet ingevuld 3

7. Heeft u een contributieverhoging over voor een uitbreiding van

het Contactblad?

ja 10

nee 0

niet ingevuld 3

Over de libellencontactdag

De libellencontactdag wordt jaarlijks georganiseerd. Het pro-

gramma bestaat uit een aantal lezingen over libellenonderzoek en

wordt doorgaans afgesloten met een film of diareportage. Tijdens

deze dag is er gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen.

1. Bezoekt u de libellencontactdag ieder jaar?

ja 3

nee 8 (waarvan "datum ongelukkig" 3)

niet ingevuld 2
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2. Welke aspecten van de contactdag vindt u het belangrijkst?

het wetenschappelijke gedeelte 7

het onderling uitwisselen van ervaringen 8

de gezelligheid 0

de dia's of film 3

informatie over literatuur 1

3. Heeft u suggesties voor andere onderwerpen op komende contact-

dagen?

overzicht van de belangrijkste recente

resultaten van libellenonderzoek in de wereld 1

uitnodigen van professionele libellenonderzoeker 1

Conclusies en vooruitzichten

De libellenstudiekring blijkt in het algemeen naar tevreden-

heid te functioneren. Er blijkt een sterke interesse te bestaan

voor activiteiten op het gebied van onderzoek (organisatie, rap-

portage) en bescherming van libellen. Het animo om hier actief bij

betrokken te worden is echter beduidend geringer.

De inhoud van het Contactblad wordt als waardevol beschouwd,

met als meest gewaardeerde rubrieken de informatie over onderzoek

en de waarnemingen. Er blijkt ook een grote interesse voor nieuwe

rubrieken te bestaan, met name voor wetenschappelijke artikelen en

verspreidingskaartjes. Wat betreft de frequentie van verschijnen

vindt de meerderheid van de respondenten twee maal per jaar vol-

doende, maar heeft geen bezwaar tegen meer nummers indien adequate

copy voorhanden is. Hiervoor heeft tevens iedereen een (geringe)

contributieverhoging over.

De libellenstudiedagen worden door de meesten onregelmatig

bezocht. Als oorzaak is een ongelukkige datum in combinatie met

een late aankondiging meerdere keren vermeld. De lezingen en het

onderling uitwisselen van ervaringen worden de belangrijkste as-

pecten van deze dagen gevonden.
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Met betrekking tot een uitbreiding van de activiteiten van de

libellenstudiekring zal beseft moeten worden, dat deze op basis

van vrije tijd functioneert. Bovendien is de huidige contributie

slechts kostendekkend voor de productie en het verzenden van het

Contactblad en biedt dus geen ruimte voor andere vergoedingen

zoals bijvoorbeeld reiskosten. Alleen wanneer men bereid is ac-

tieve bijdragen te leveren kan een dergelijke uitbreiding plaats-

vinden.

Voor een frequenter verschijnen van het Contactblad zal er

meer adequate copy geleverd moeten worden. Bovendien zal dit een

verhoging van de contributie vereisen. Het opnemen van wetenschap-

pelijke artikelen en rapportage van onderzoeksresultaten is al

langere tijd onderwerp van discussie in de redactie. De hiermede

gepaard gaande werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het critisch

doornemen van inhoud en taalgebruik, vergen zeer veel tijd. Boven-

dien vereist dit een grote redactionele verantwoordelijkheid.

Daarom wordt gedacht aan het onregelmatig uitgeven van een spe-

ciaal onderzoeksnummer met beschrijvingen en verslagen van onder-

zoek (zie bv. het libellenthemanummer van de Stridula, vol. 6, no.

3, dec. 1982). Deze uitgave zou dan het "Contactblad Supplement"

worden. De redactie nodigt bij deze iedereen uit tot het leveren

van bijdragen voor het eerste nummer van genoemd Supplement. Ook

bijdragen aan andere rubrieken worden zeer op prijs gesteld, zoals

bijvoorbeeld literatuurbesprekingen en informatie over onderzoek.

Voorts ligt het in de bedoeling om in ieder toekomstig nummer

de verspreiding van een libellesoort in Nederland en/of omringende

gebieden te bespreken.

De libellencontactdag zal vroeger in het voorjaar gehouden

worden en eerder worden aangekondigd.

Rest nog op te merken dat de resultaten van deze enquête

waarschijnlijk niet geheel representatief zijn voor het totale

ledenbestand van de studiegroep Nederlandse libellenonderzoekers,

daar de formulieren door voornamelijk actieve leden zijn ingevuld.

Leo Beukeboom Helperwestsingel 31-22, 9721 BB Groningen, namens

de redactie


