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Libellenstudiedag 16 maart te Utrecht

“Altijd al iemand willen spreken die Coenagrion hastulatum heeft gezien?”

10.00 Koffie en Thee

10.25 Opening door Willem-Jan Hoefnagel
10.30 De verspreiding van het geslacht Cordulegaster in Europa met nadruk op zuid-

oost Europa

Gert-Jan van Pelt

11.00 De libellen van het Vechtplassengebied

Tieneke de Groot

11.30 De libellen van de Beegderheide

Jan Hermans

12.00 Pauze

13.30 Populatieonderzoek naar Sympetrum soorten op Terschelling
Ruud van der Helm

14.00 Libellen en libellenstudie in de periode 1900-1950

Marcel Wasscher

14.30 Herkenning, ecologie en verspreiding van Aeshna subarctica in Nederland

Vincent Kalkman

15.00 Pauze

15.15 Libellen van Zuid-Holland

Kees Mostert

15.45 Resultaten van het libellenproject en de plannen voor het komende jaar.

Michiel van der Weide en Robert Ketelaar

16.15 Sluiting door Gerard Abbingh

Plaats: Het projekthuis aan de Simon Bolivarstraat te Utrecht

Route: Openbaar vervoer:

Vanaf Utrecht CS bus 5 richting Voordorp (gaat minimaal vier

keer per uur), uitstappen bij halte Simon Bolivarstraat. Daarna de

Simon Bolivarstraat inlopen en bij de derde zijstraat rechtsaf-

slaan. Deze straat zo'n twintig meter inlopen totdat je aan de

linkerkant een soort van tuinhekje ziet wat naar een parkje leid.

In dit park (de binnenplaats van een woonblok) zie een gebouwtje

met een grasdak. Dit is het projekthuis. De huizen rond het

projekthuis zijn de enigste huizen van deze buurt die rode daken

hebben.

Op 16 maart zal de jaarlijkse libellenstudiedag weer plaatsvinden. Deze dag is bedoeld voor

iedereen die geïnteresseerd is in Libellen. Het grootste deel van deze dag zal gevuld worden met

lezingen over allerlei onderwerpen met betrekking tot libellen. Tijdens de pauze is er tijd om op

te scheppen over leuke waarnemingen of om ideeën uit te wisselen over bijvoorbeeld biotoop-
voorkeur. Mensen die rapporten of verslagen hebben worden verzocht om deze mee te nemen

zodat andere mensen deze kunnen zien en kunnen kopen/krijgen. Aan het einde van de dag zal

er nog tijd zijn om dia's te draaien. Mooie dia's zijn hiervoor natuurlijk leuk maar dia's met

soorten waar je zelf niet uitkwam zijn natuurlijk veel leuker. De libellenstudiedag is voor iedereen

vrij toegankelijk.

De libellenstudiedag is de gelegenheid om ideeën op te doen en je libellenkennis te verdiepen


