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Coördinatorwoordje

Misschien zal het dit jaar nog mogelijk zijn om twee nieuwe determinatiewerken in het veld te

gebruiken. Arjan Stroo en Marcel Wasscher werken op het moment aan een vertaling van een

Duits-talige tabel van de libellen van noord-west Europa. Deze tabel zal waarschijnlijk dit

voorjaar uit komen. Frank Bos werkt aan een fotogids van de libellen van noord-west Europa.
De verschijningsdatum van deze gids is niet bekend maar vermoedelijk zal die nog dit jaar
uitkomen.

Met het einde van het projekt in zicht zijn we begonnen met na te denken over hoe het

libellenwerk in Nederland verder moet na het projekt. Het zou zonde zijn om niets te doen met

kennis die de 200 waarnemers van het libellenprojekt de afgelopen jaren hebben opgebouwd.

Op het moment worden de mogelijkheden onderzocht voor het opzetten van een monitorings-

projekt. Op deze manier zou het mogelijk zijn om libellen in de toekomst een vaste plaats in het

Nederlandse natuurbeleid te geven. Waarschijnlijk zal hierover op de libellenstudiedag meer

bekend zijn.

Op bladzijde drie staat de aankondiging van de libellenstudiedag. De laatste jaren wordt deze

steeds beter bezocht. Ik hoop dat deze trend zich dit jaar voort zet.

Vincent Kalkman

Over drie maanden gaat het beginnen; het laatste veldseizoen van het libellenprojekt. Op het

moment wordt hard gewerkt om te zorgen dat in het laatste jaar alle witte gebieden van de

kaart geveegd worden. Er is al een begin gemaakt met het schrijven van de concept-teksten
voor de definitieve atlas. Op deze manier hopen we de atlas zo snel mogelijk na het einde van

het projekt uit te brengen. Desondanks zal de definitieve atlas waarschijnlijk pas in begin 1998

uitkomen.

Binnen de projektcommissie heeft een kleine stoelendans plaatsgevonden. Sander Turnhout zal

voortaan de redactie van de libellennieuwsbrief doen en Vincent Kalkman zal voorlopig de

coördinatie van het projekt doen.


