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Van de R edactie

Zoalsbekend is de afgelopen twee jaren doorde beide jeugdbonden (NJN

en JNM) een libellenverspreidingsproject opgezet. Dit heeft het afgelopen

jaar geresulteerd in het feit dat er veel meer waarnemingen van libellen

centraal zijn binnengekomen dan de afgelopen jaren gebruikelijk was. Dit

mag een zeer heugelijk feit genoemd worden. Binnenkort gaat het ministerie

van Landbouw, Natuurbeheeren Visserij beslissen of de aanvraag van het

European Invertebrate Survey gehonoreerd wordt om dekomende jaren een

Atlasproject voor libellen in Nederland—met betaaldekrachten— te starten.

De kans hierop is redelijk, maar het blijft altijd maar weer afwachten. Als

zo’n groot project van start mocht gaan, gaan de gegevens van het libellen-

verspreidingsproject van de jeugdbonden naar dit grotere Atlasproject over.

In ditContactblad vooral aandacht voor libellenliteratuurdie de afgelopen

tijd is verschenen. Verder zijn de leukste waarnemingen van 1993 op een

rijtje gezet. Enerzijds in de waarnemingenrubriek (waar alle vóór november

op formulier ingeleverde leuke waarnemingen staan vermeld) anderzijds in

'het Libellenjaar 1993' (waarin vooral de waarnemingenstaan vermeld die

de auteur het afgelopen jaar ter ore zijn gekomen).

Hierbij erg veel leesplezier gewenst; denkt u er wel aan om uw lidmaat-

schapsgeld voor 1994 (f 11.- voor de meesten, f 6.- voor jeugdbonders) over

te maken op ons gironummer 6125872tnv. Leo Schmahl/inz. Contactblad.

De redactie

Dit jaar —1994—zullen er wisselingen in het bestuur van de NLO

plaatsvinden. Met zekerheid zal Marcel Wasscher uit het bestuur gaan en

Willem Jan Hoeffnagel tot het bestuur toetreden. Verder is nog iemand aan

het overwegen om het bestuur te komen versterken. Als er nog meer mensen

zijn die in het bestuur zouden willen komen zitten en daarover vragen

hebben kunnen die contact opnemen met Robert Ketelaar (05700-35923).

Zoals de laatste jaren gebruikelijk geworden verschijnt dit jaar het

Contactblad weer later dan de voorgaande jaren. Dit is het Contactblad van

1993 en toch is het nu dan pas in 1994 uitgekomen.


