
Vierde bijeenkomst van Nederlandse (en Belgische) Libellenonderzoekers

De bijeenkomst zal plaats vinden op:

Zaterdag_14_december_1924

in het Genetisch Instituut, Opaalweg 20, te Utrecht,

De vergadering zal zowel de ochtend als de middag in beslag nemen en

uitsluitend besteed worden aan mededelingen en voordrachten.

Het zal' bijzonder op prijs gesteld worden, als libellenliefhebbers

uit 7VJN en CJN zoveel mogelijk actief aan de bijeenkomst deelnemen.

Zoals gebruikelijk werd ook deze keer een buitenlands odonatoloog

uitgenodigd. Wij zijn verheugd U te kunnen meedelen, dat op deze bijeen-

komst als eregast zal spreken Prof. Dr. EBERHARD SCHMIDT uit Flensburg,

over Aeshna viridis, in Sleeswijk-Holstein, en over een libellen-ecologi-
sche analyse van een Noordduits meer.

Voorts staan op het programma lezingen van Dr, H.J. DÜMONT (Gent) o-

ver enkele taxonomische problemen by west palearctische Gomphiden, en

over de endemische libellen fauna van het Hula-meer in Israël, terwijl de

heer Dr, van N00RDWIJK zal berichten over zijn doctoraalonderzoek over

interacties tussen verschillende Zygopteren in een populatie by Denderleeuw

(Belgie)
Al deze lezingen worden geïllustreerd met dia's, en wij vragen Uw bij-

zondere aandacht voor de ongeëvenaarde libellenport retten van Prof. Schmidt,

Het illustratieve gedeelte van het programma zal de projectie omvatten

van een serie dia's van Surinaamse libellen door Dr, J. BELLE (Velp), en

van een libellen film van Dr. J.M. van BRINK, opgenomen in Nepal, met com-

mentaar door Dr. M.A, LIEFTINCK (Rhenen). Dr. Lieftinck zal ook een eigen

film, vertonen over het gedrag van mediterrane libellen.

Wy hopen ü weer vol tallig hier te zien, en zullen het bijzonder appreci-

ëren als de jongere libellen onderzoekers onder U ook korte mededelingen
willen bijdragen.

Voor aanmelding van Uzelf en een eve'ntuele introducé, verzoeken wy U

gebruik te maken van de bijgevoegde formulieren.

Na een onderbreking van meer dan twee jaar zal midden december de

vierde bijeenkomst van Nederlandse libellenonderzoekers worden gehouden.

Wij hopen dat ook de Belgische collega’s weer in groten getale van de.

partij zullen zijn.


