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Mededelingen:

Kopy

Niels Dingemanse

Larven en exuviën

Mensen die wat weten of willen van weten van larven en exuviën (huidjes) opgelet! Rienk Geene is

geïnteresseerd in materiaal van larven en exuviën. Hij zou graag willen samenwerken met mensen die

kennis hebben of willen vergaren van larvendeterminatie. Wie wil hem huidjes lenen of schenken?

Mensen die samen huidjes willen determineren en fotograferen kunnen zijn uitgenodigd, Rienk beschikt

over de nodige facaliteiten.

Verder worden er mensen gezocht om die zin hebben om gezamelijk een dagje larven en exuviën te

determineren.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met:

Rienk Geene, Valchenierstraat 57b, 2018 XE, Amsterdam, tel 020-6268911.

De eerste fout in de atlas:

Het kon bijna niet uitblijven: de eerste fout is dus een feit. Bij Lestes viridis is bij de waarnemingen van

1990-1994het kaartje van Erythromma viridulum afgedrukt. In de volgende Nieuwsbrief zal het goede

kaartje

afgedrukt worden.

Avondbijeenkomsten in Utrecht

Het idee is ontstaan om een paar keer een avondje bij elkaar te komen. Zo kunnen we elkaar in de loop

van het seizoen op de hoogte te houden van alle aktiviteiten en ontwikkelingen in het (libellen)veld. Wie

is welke gebieden aan het inventariseren, rare vangsten, determinatieproblemen, larvenhuidjes en ook het

vertonen van schitterende dia’s is mogelijk.

De eerste bijeenkomst is gepland op vrijdag 19 mei, aan de vooravond van de excursie naar de Maas.

Rond 20.00u is iedereen welkom bij:

Tieneke de Groot

Simon Bolivarstraat 89

Utrecht, 030-722586

Als je wilt weten hoe je bij Tieneke kunt komen moet je maar even met haar bellen. Blijven slapen is

mogelijk als je zelf voor de benodigdheden zorgt en het van te voren even aankondigt.

Vincent Kalkman verblijft nog steeds in Polen. Daarom zal ik ook de volgende nieuwsbrief maken. De

kopy kun je sturen naar mijn adres (zie colofon). De kopysluitingsdatum is 5 juni.


