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Verslag van de elfde contactdag van de Nederlandse libellenonder-

zoekers

Vervolgens deed Marcel Wasscher een voorstel voor in Neder-

land te beschermen libellesoorten. Daarop volgde Marian Verdonk,

die een kort overzicht gaf van het project van de Raad van Europa:

De elfde libellenstudiedag werd op 26 april 1986 gehouden in

de filmzaal van het Rijksmuseum van Natuurlijke historie in Lei-

den. Aanwezig waren de volgende 33 deelnemers: Anny Anselin (B)
,

Marc Argeloo, Polleke Beuk, Herman Berkhoudt, Leo Beukeboom, Hans

Breeuwer, Dr. J. van Brink, Ernst Cassée, Gerard Jannis, Klaas

Jansen, Dr. B. Kiauta, Nienke Klerk, Stans van Tol-Kofman, René

Manger, Nico Michiels (B), Mark van Mierlo (B), Yvonne Moon,

Gert-Jan van Pelt, Bob van Poelgeest, Weia Reinboud, Pieter Scha-

per, Erik Schmal, Leo Schmal, Dr. Eb. Schmidt (D), Henk Schobben,

Peter Smit, Ernst Storm, Jan van Tol, Marian Verdonk, Henk Ver-

haar, Karin Verspui, Marcel Wasscher en Rick Wortelboer.

Om 10 uur was de ontvangst met koffie en koek. Na een kort

openingswoord, waarin de overleden Dr. D.C. Geijskes werd gememo-

reerd als een trouw bezoeker van deze dagen, begon het wetenschap-

pelijke programma. Nienke Klerk deed als eerste verslag van haar

onderzoek naar de invloed van de temperatuur op de groei van de

laatste larvale stadia van Erythromma viridulum.
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"The protection of dragonflies and their biotopes". De discussie

die hierop ontstond spitste zich toe op de vraag of een dergelijke

lijst met te beschermen soorten alle bedreigde soorten zou moeten

omvatten (zgn. lange lijst) ,
of slechts representatieve soorten

van bedreigde biotopen (zgn. korte lijst). Bij deze laatste

strategie zouden de overige bedreigde soorten in het betreffende

biotoop tegelijkertijd beschermd worden. De meningen in de zaal

bleken verdeeld.

Jan van Tol sloot het ochtendgedeelte af met een dialezing

over zijn libellenstudiereis naar Sulawesi. In de middagpauze was

er gelegenheid tot het inzien van literatuur en het uitwisselen

van ervaringen. Na de pauze deed Nico Michiels verslag van zijn

onderzoek aan Sympetrum danae in België. Gert-Jan van Pelt leidde

ons daarna door Europa langs de verschillende soorten Bronlibellen

(Cordulegaster).

Vervolgens liet Weia Reinboud de libellenfauna van de Molen-

polder bij Utrecht de revue passeren vanuit een heel eigen onder-

zoeksfilosofie en aan de hand van mooie dia's.

Het tweede gedeelte van het middagprogramma werd begpnnen met

een lezing door Anny Anselin over de nieuwe zienswijzen met be-

trekking tot de systematiek van Calopteryx virgo meridionalis.

Voorts gaf Leo Beukeboom een diaverslag van het Eerste Internatio-

nale Onderzoekskamp aan Libellen (zie ook Contactblad no. 10).

Tevens werd hier het volgende kamp aangekondigd, dat van 11-21

augustus 1986 gehouden zou worden in het natuurreservaat "de

Tikkebroeken" in België. Wegens een tekort aan deelnemers heeft

dit kamp geen doorgang gevonden.

Na enige mededelingen en vragen werd het programma afgesloten

met een high-speed film over de vlucht van Calopteryx splendens.

Met behulp van genoemde opnametechniek werd onder andere duidelijk

gemaakt dat de mannetjes van deze soort in de baltsvlucht de voor-

en achtervleugels alternerend bewegen, maar in agressievluchten

synchroon.

In de stemming gekomen voor het libeilenseizoen 1986 door

alle mooie dia's, trokken de deelnemers aan het eind van de middag

weer naar huis.

Leo Beukeboom Helperwestsingei 31-22, 9721 BB Groningen


