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Odonatologische vergaderingen

Impressie van de 14e libellenstudiedag

Met twee verhalen gaf Nico

Michiels een beeld van zijn weten-

schappelijk onderzoek aan diverse

aspecten van de biologie van Sympe-

trum danae. Beide verhalen waren

zeer interessant én onderhoudend.

Door Rienk Geene werd ook een

soortsgericht verhaal gehouden,

waarin de geschiktheid van biotopen

voor het voorkomen van Aeshna

viridis werd belicht.

Na meer dia's van Suriname, nu

meer gericht op het Surinaamse re-

genwoud, de daarin voorkomende

wateren en bijbehorende libellesoor-

ten, wederom gepresenteerd door

Marcel Wasscher, besprak K.C. Jansen

zijn inventarisatie van het Barger-

veen (zie hiervoor ook de in dit

nummer opgenomen recensie van

het betreffende Inventarisatieverslag).
In dit verhaal kwamen ook de ver-

schillende beheersadviezen die door

hem zijn voorgesteld aan de orde.

Jan van Tol besprak de (theore-

tische) problemen bij de taxonomie in

het algemeen en bij Odonata in het

bijzonder. Enkele voorbeelden hierbij

waren Stylurus (=Gomphus) flavipes,

Tarnetrum (=Sympetrum) fonsco-

lombii en Ladona (=Libellula) fulva.

Hierbij werden de drie voornaamste

redenen aangegeven waarom taxo-

nomen een soort van naam doen

veranderen.

Bas van de Wetering tenslotte ver-

telde over zijn inventarisatie van een

deel van de Veluwe, waarbij hij de

algemeenheid van soorten in het on-

derzochte gebied trachtte te vergelij-

ken met de algemeenheid in Neder-

land, een onderwerp waarover een

levendige discussie ontstond.

Door het gevariëerde aanbod en de

kwaliteit van de verhalen kan deze

dag als geslaagd wordenbeschouwd.

Karin Verspuii, Westerkade 27bis,

3511 HC Utrecht

Op 15 april van dit jaar werd in

Deventer de 14e Libellenstudiedag ge-

houden. Aanwezig waren Geert Bos-

ma, Fieke Felix, Rienk Geene, Gerard

Jannis, Klaas Jansen, Robert Ketelaar,

Stans Kolman en Jan van Tol, Nico

Michiels, Henk Verhaar, Karin Ver-

spui, Marcel Wasscher en Bas van de

Wetering.

Het aangekondigde eerste verhaal,

van Leon Huijs kwam helaas te ver-

vallen, maar de vrijgekomen tijd

werd opgevuld met dia's van Marcel

Wasscher, die zojuist uit Suriname

was teruggekeerd.


