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ODON!

Libellen zijn prachtbeesten, er

kunnen nog veel meer gegevens

over ze verzameld worden dan al

gedaan wordt; ook diegenen die net

beginnen kunnen daaraan meewer-

ken, de gegevens kunnen verzameld

worden zonder de dieren te vangen

— ziedaar een paar van de redenen

die ondergetekenden brachten tot

het oprichlen van ODON.

Het voornaamste dat we tot nu

toe gedaan hebben is het maken van

een geheel nieuwe fabel voor het op

naam brengen van alle in Nederland

en België waargenomen libellen

(ODONAT/'E). Een hele klus, want
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Naast de tabel hebben we ook als

nieuwigheid een aantal "ODON-

projecten" bedacht, van tijdrovend

gestandaardiseerd onderzoek voor

de fanatiekeling, tot een uiterst

eenvoudig project voor de absolute

beginner. Door laatstgenoemden niet

in het diepe te gooien hopen we veel

nieuwe mensen te kunnen porren

voor het inventariseren van onze

grootste insecten, dieren die het in

een land vol vervuild water niet

eenvoudig hebben. De dieren

verdienen het! Dus iedereen die

maar eenbeetje zin heeftom iets met

insecten te doen, plus iedereen die

die zin al had maar méér wil (en die

het vangnet terzijde wil leggen),

kom in actie. Meer informatie over

ODON en/of de tabel (die zeer

goedkoop is) kun je verkrijgen bij

onderstaandadres.

ODON: Odonaten diervriendelijk

onderzoeken

Weia Reinboud & Tienek de Groott.

Vlieland 20, 3524 AA Utrecht, tel.

030-871231

we willen én een gemakkelijke tabel

maken (er komt slechts 1 moeilijk

woord in voor) én een tabel met uit-

sluitend "zichtkenmerken" (dingen

die je, zonder een beest te vangen,

met het blote oog of met een kijker

kunt zien). Dit jaar, 1990, zal een

proefjaar zijn om te zien of de tabel

werkt, en om te zien of de gegevens

die ermee verzameld worden, goed

aansluiten op bestaand libellen-

onderzoek.


