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Odontabel

Toen ik de Odontabel voor een recentie in bus kreeg was ik hiermee zeer

verguld. Er is in deze tabel namelijk gekozen om met zichtkenmerken te werken

(de auteurs gebruiken deze term voor kenmerken die ook op afstand met een

verrekijker of zo met het bloteoogte zien zijn aan een dier in het vrije veld). In

deze tabel vond ik vele kenmerken die ik zelf ook gebruik om bepaalde soorten

op te sporen in het veld. Ik denk dat het zeer goed is dat dezekenmerken
nu
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De lay-out van de tabel vind ik ondoordacht, de bladzijden zijn erg vol en

daardoor onoverzichtelijk en volgens mij zijn de sterretjes en de letteraanduiding
in welke tabel je zit voor iederalternatiefin de discriminerendetabel overbodig.

Verder heb ik gemerkt dat ik moeite heb om het modieus-modemeNederlands

dat in de tabel gebruikt wordt te lezen; hopelijk zijn er gebruikers die de schrijvers
hier een plezier mee doen.

Hopelijk kan ik de volgende druk alleen maar lof toe zwaaien.Te betstellen

door/ 6,— over te maken op girorekening 26.94.28, t.n.v.Atalanta Utrecht onder

vermelding van Odontabel.

Rienk Geene;, Madurastraat 106-3,1094 GV Amsterdam

eens op papier worden gezet, in plaats van dat ze alleen van mond tot mond

gaan tussen libellenfanaten.

De vele nieuw getekende figuren zijn ook een mooie aanwinst voor dekennis

der Odonata; ik vind ze helaas te klein, waardoor ze bijreproductie wat onduidelijk

worden en details (denk ik) verloren gaan. Indien de tekeningen iets groter

opgezet worden kunnen er ook meer details in verwerkt worden, hoop ik. Iets

wat mij verder opviel is dat er naar mijn idee meer aandacht wordt besteed aan

het beschrijven van de wijfjes van diverse soorten dan aan mannetjes. Dit is

wellicht terechtomdat wijfjes in veel gevallen moeilijker te onderscheidenzijn,

het kan echter ook komen omdat de auteurs de mannetjes al zo goed kennen

dat ze hen triviaal achten dit zou voor een beginner weleens anders kunnen

liggen. Als de auteurs in staat zijn om de halsschildjes van vrouwelijke

Coenagrioniden als zichtkenmerk te gebruiken (iets wat mij helaas niet lukt),

moet het ook mogelijk zijn de achterlijfsaanhanselen van de mannetjes te

beschouwen, en lijkt het mij niet verstandig om deze informatieachterwege te

laten. Overigens ben ik erg blij dat deze tabel met de wetenschappelijke namen

werkt.


