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Voorwoordje

Nieuwe oude waarnemingen
Ondanks dat het afgelopen maanden winter is geweest zijn er toch nieuwe waarnemingen

binnengekomen. De belangrijkste aanvulling op het bestand zijn waarnemingen uit

Drenthe van Wouter Vlieger. Uit deze waarnemingen is nogmaals gebleken hoe talrijk

Lestes virens in grote delen van Drenthe is. Tevens blijkt uit deze gegevens dat Coenagri-

on lunulatum algemener is dan de kaartjes in de voorlopige atlas doen vermoeden.

Het witte gebieden actieplan
Het witte gebieden actieplan is tot noch toe een succes gebleken. Voor de meeste

gebieden waar nog geen waarnemingen van bekend waren zijn nu mensen gevonden die

deze gebieden gaan bezoeken. Toch zijn er nog een aantal gebieden over waar nog

mensen nodig zijn. Als je tijd en zin heb om deze zomer tegen onkostenvergoeding in

Friesland of Groningen libellen te inventariseren moet je contact opnemen met Niels

Dingemanse ( 071 517 06 78).

1996: Het laatste jaar
Zoals de meeste mensen wel zullen weten is 1996 het laatste jaar van het libellenprojekt.

De voorbereidingen voor de uiteindelijke atlas zijn al in volle gang. Het streven is om de

atlas in de loop van 1997 uit te brengen. Om dit te kunnen realiseren moeten alle

gegevens uit 1996 snel worden verwerkt en daarom is besloten dat de laatste dag

waarop de formulieren ingeverd kunnen worden is gesteld op 1 oktober 1996. Het is dus

verstandig om hier rekening mee te houden en al gedurende het seizoen de formulieren in

te vullen en in te leveren.

Monitoring
Het libellenprojekt heeft samen met de Vlinderstichting een subsidie-aanvraag naar het

Prins Bernard Fonds gestuurd voor het onderzoeken van de mogelijkheden voor een

libellenmonitoringprojekt. Uiteindelijk moet dit onderzoek uitmonden in een monitoringpro-

Tot nu toe lijkt het
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tegen de tijd dat deze

nieuwsbrief bij de vangers

thuis ligt is het libellensei-

zoen misschien in volle

hevigheid losgebarsten.

Ondanks het matige

voorjaajr zijn er toch al

een aantal zeer leuke

waarnemingen gedaan,

dus laat matig weer geen

reden zijn om binnen te
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jekt wat onderdeel uitmaakt van het biologische meetnet van de Nederlandse natuur. Dus

als alles goed gaat zal het libellenprojekt opgevolgd worden door het libellenmonitoring-

projekt. Het grote voordeel van een monitoring projekt is dat libellen daardoor bijna

automatisch veel aandacht zullen krijgen in het Nederlandsafce natuurbeleid.

Beoordelingscommissie
In deze nieuwsbrief staat een presentatie van de beoordelingscommissie voor waarnemin-

gen van zeldzame soorten. Deze commissie gaat komend jaar proberen de waarnemingen

van zeldzame soorten van na 1990 te beoordelen. Alleen waarnemingen die door deze

commissie positief beoordeeld worden zullen in de atlas komen. Hierdoor zal de betrouw-

baarheid van de atlas sterk toenemen. Omdat de commissie minder dan een jaar heeft om

haar werk uit te voeren hoop ik dat iedereen meewerkt door beschrijvingen zo snel

mogelijk toe te sturen [ - indien daar om gevraagd wordt door de commissie - red -].

Veel zon en libellen toegewenst,

Vincent Kalkman


