
Kort verslag van de tweede bijeenkomst van Nederlandse Libellenonder-

zoekers

gehouden op 21 november 1970 in hot Genetisch Instituut der Rijksuniver-
siteit Utrecht, met lijst dor genomen besluiten

De vergadering werd gepresideerd door Dr. D.C. Geijskes. Van

ongeveer 35 aanwezigen hebben de volgende Nederlandse collega's de

presentielijst leesbaar getekends Drs. J.J. Bolle (Velp, Gld.),
Dr. J.J. Beukema (Texel), Dr*. L.E.M, de Boor (Utrecht), Ph. Bossen-

broek (Bussum), Moj. Dr. J.M.Nvan Brink (Utrecht), S.G. Dutmer

(Groningen), Mej. Dr. J.P.M. Goelen (Nijmegen), Dr. D.C. Geijskes

(Leiden), G.H. Glas (Amsterdam), L.W.G. Higler (Bilthoven), Dr, B.

Kiauta (Utrecht), E.A.C. Kolhorn (Bussum), Mej. Drs. I. Kraaijeveld

fütrecht), Dr. M.A. Lioftinck (Rhenen), Drs. J.L. Meulenbrook

(Leidschendam)
,

J. Muilwijk (Amsterdam), Moj. L. Oosterwaal (Zeist),
H. Overbeek (Amsterdam), A.J.W. Rotteveel (Dingden, Dld.), D. Smit

(Utrecht), Dr. H.H.W. Velthuis (Utrecht).
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Uit het buitenland namen aan de bespreking deels Br. H.J. Dumont

(Gent, België), C. Pischer (Schloswig, Bid.), Univ. Doz. Br. G. Jurzitza

(Ettlingon, Bid.), Br. H. Kaiser (Keulen, Bid.), H. Lohmann (Preiburg,
Bid.), Br. H.K, Pfau (Tübingen, Bid.), Prof. Br. E. Schmidt (Flensburg,
Bid.), Bipl.-Ing. H. Schumann (ïïannover, Bid.), Bipl.-Psych. E. Senf

(Moos/Bodensee, Bid.).

Be algemene discussie was voornamelijk aan drie onderwerpen gewijds

(l) Het verzamelen van faunistische en bibliografische gegevens:;

(2)a Be organisatorische vorm van de samenwerking tussen de Europese

Libellenonderzoekers?

b Be mogelijkheid een publicatie-medium te creëren?

(3) Het vaststellen van de volgende vergadering.

Be volgende besluiten worden genomens

(l) Ten aanzion van de inventarisatie van de Europese Libellenfauna

zijn twee systemen vurig verdedigd, nl. door Lr. H.J. Dumont het

systeem van de "European Invertebrate Survoy", zoals georganiseerd
door Prof. Br. J. Leclercq en Br. J. Heath en door Br. E. Schmidt

hot randponskaarton-systeem, hetgeen door hom reeds jarenlang

wordt toegepast bij de inventarisatie van do Sleeswijk-Holsteinse

Libellenfauna.

Daar de zaal niet in staat was in deze technische materie een ver-

antwoorde beslissing te nemen, worden de Heren Dumont, Kiauta en

Schmidt verzocht, zich hierover nader te beraden. Inmiddels heeft

op 13 april 1971 oen vergadering plaatsgehad in het R.I.N. te

Arnhem, tussen een aantal Nederlandse zoologen/systomatici en do

Heren Leclercq. en Heath, waarop definitiefbesloten is, dat Neder-

land aan de European Invertebrate Survoy zal deelnemen? ook voor

Odonata zal dus in Nederland het systeem van deze survoy worden

gevolgd. Do coördinatie tussen European Survey en do Odonatologische

werkgroep berust bij Kiauta.

(2) Er werd overwogen een Europese Odonatologische Unie tot stand te

brengen met mogelijkheid tot algemeen lidmaatschap (ook voor werkers

buiten Europa). Het lidmaatschap van deze Unie zou gekoppeld moeten

worden aan oen abonnement op een tijdschrift. Na uitvoerige discus-

sie word besloten, dat tot de volgende vergadering de huidige losse

vorm zou blijven bestaan, terwijl Kiauta intussen het terrein zou

verkennen bij de Europese en bij geïnteresseerde buiten-Europese

collega's over de grootte van oplage van een eventueel op te richten

tijdschrift. Van het resultaat van deze enquête zal het afhangen,
of het plan kans van slagen heeft. Over een en ander zal uitvoeriger

worden bericht op de volgende vergadering.
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(3) De aanwezigen hebben zich ervoor uitgesproken om de vergaderingen

afwisselend in verschillende landen te doen plaats vinden. Op uit-

nodiging van Dr. ïï. Dumont zal de volgende bijeenkomst worden ge-

houden te Gent, België-, op zaterdag 11 september 1971»

In do volgende Contactbrief zal het programma van deze dag bekend-

gemaakt worden.

In het wetenschappelijk gedeelte van de vergadering werden de

volgende voordrachten en demonstraties gehouden;

Dr. H.J. DUMONT; Ideeën over Platycnemis pennipes en P. hyalinata -

twee "sibling species".

H.K. PPAïïs Die Leerung des Sporma-Reservoirs des sekundaren Kopulations-

apparates der Libellen.

Dr. J.J. BEUKEMAs Territoriumgedrag van Calopteryx, i.h.b.

C. haemorrhoidalis.

Dr. G. JURZITZAs Odonatologische Streifzüge durch West Virginia und

Ohio.

Dr. E. SCHMIDT; Eiablagetypen der Zygopteren.

Dr. M.A. LIEPTINCKs Vertoning van oen eigen film over het gedrag van

enkele Nederlandse libellen.

waarna om plm 17.00 uur de bijeenkomst door de voorzitter word gesloten.

Een aantal buitenlandse gasten hoeft van do gelegenheid geprofiteerd
om onder leiding van Dr. D.C. Geijskes materiaal te bestuderen in de

collectie in het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden.


