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Commissie Waarnemingen Nederlandse Odonata

Op 20 04 96 /I. heeft in Amsterdam, op vijf hoog, de Commissie Waarnemingen

Nederlandse Odonata (CWNO) haar eerste levenslicht gezien.

De nu vastgestelde werkwijze is als volgt:
tt Er komt een secretariaat, voorlopig gevestigd in Amsterdam (p/a R. Geene)

CWNO Valcknierstraat 57-c

1018 XE Amsterdam

tt De secretaris neemt een waarneming door op plaats, datum en beschrijving (foto's!).

Indien nodig vraagt hij aanvullende informatie op.

tt Zodra een waarneming voldoende gedocumenteerd is worden de bescheiden rondge-

stuurd aan de leden van de commissie.

tt De leden geven een beargumenteerde mening over de waarneming, eventuele literatuur

wordt ter kennisgeving meegstuurd om die mening te staven. Binnen 1 maand

moeten de leden reageren.

tt De leden dienen tekst getypt in te leveren en een digitale versie op schijf te bewaren.

ft Indien na deze ronde consensus gevormd is, is de beoordeling rond.

tt Indien dit niet het geval is, krijgen alle leden de meningen van de andere leden toege

stuurd en reageren zij nogmaals en beargumenteren opnieuw hun (nieuwe) mening.

tt Indien dan nog geen overeenstemming is bereikt wordt gestemd, waarbij de waarne

ming aanvaard wordt als niet meer dan een persoon tegen is.

tt Iedere ingezonden waarneming dient te worden beantwoord.

tt De commissie doet op jaarlijkse basis verslag in het contactblad. Dit wordt uiterlijk in

februari (een maand voor de libellenstudiedag) gepubliceerd.

tt In die editie van het contactblad geeft de commissie ook aan welke veranderingen er

zijn doorgevoerd in de lijst van te beoordelen soorten.

De commissie ziet het als haar belangrijkste taak interessante Odonatologische

waarnemingen te aanvaarden, niet af te keuren. Het grootste belang, het

beoordelen van waarnemingen, is hierin gelegen dat waarnemers het als

vanzelfsprekend gaan beschouwen om van een bijzondere waarneming verslag

te doen. Waarnemingen kunnen op die manier zo goed gedocumenteerd worden

dat twijfel achterwege zal blijven.

Oftewel, als je wat raars ziet bel je je vriendje of vriendinnetje en race je met fototoestel

naar de plaats des heils alwaar je je waarneming vereeuwigt. Even iemand van de

commissie bellen en je waarnemingen op de E-mail service [zie: WIGAB nieusbrief ”2*

1996] doorgeven en alles komt goed.
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Te beoordelen zaken zijn:

1) Nieuwe soorten voor Nederland

2) Exuviae en larven (alleen als er materiaal voor handen is)

3) Soorten die dermate zeldzaam zijn dat alle waarnemingen bekeken worden:

Sympecma braueri (= annulata

= paedisca)

Coenagrion armatum

Coenagrion mercuriale

Nehalennia speciosa

Gomphus ( = Stylurus) flavipes

Ophiogomphus cecilia

Onychogomphus forcipatus

Aeshnaaffinis

Aeshna subarctica

Anax parthenope

Hemianax ephippiger

Somatochlora arctica

Epitheca bimaculata

Ortbetrum brunneum

Crocothemis erythraea

Sympetrum depressiusculum

Sympetrum fonscolombii

Sympetrum meridionale

Sympetrum pedemontanum

Leucorrhinia albifrons

Leucorrhinia caudalis

Oxygastra curtisii

4) Soorten die alleen beoordeeld worden van nog niet bekende vindplaatsen (zie Geijskes

& Van Tol 1983 en binnenkort de Atlas van de Nederlandse libellen):

Calopteryx virgo

Sympecma

Coenagrion hastulatum

Gomphus vulgatissimus

Cordulegaster boltonii

Aeshna viridis

Somatochlora flavomaculata

Orthetrum coerulescens

5) Voor algemenere soorten kunnen we nog een controle op vergissingen doen. Dit zal

gebeuren in samenwerking met M. van der Weide. Gedacht wordt hier aan;

Lestes viridis

Lestes virens

Coenagrion puella

Gomphus pulchellus

Aeshna juncea

Leucorrhinia rubicunda/dubia

Libellula fulva

Waar moet een goede inzending aan voldoen?

1. plaats, datum, tijd en liefst ook Amersfoort Coördinaten;

2. een goede beschrijving van alle kenmerken;

3. foto's tekeningen, bewijsexemplaren, foto's van de omgeving.

o

Wij hopen op de medewerking van alle libellenactivelingen in Nederland. Met jullie hulp

kunnen wij meer informatie boven tafel krijgen.
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Het verdient aanbeveling om mee te zenden:

* copietjes van de originele aantekeningen
*

een lijstje van gebruikte literatuur

*

een beschrijving van de literatuur waarmee de soort op naam is gebracht
*

een kort verslagje van de omstandigheden

Uiteraard is het van belang formulieren goed in te vullen en verslag te doen van de gang

van zaken omtrent de waarneming. Indien mogelijk is het raadzaam andere libellenexperts

te waarschuwen en met meerdere mensen te gaan kijken en dan aanvullende foto's te

maken (en eventueel: het dier te verzamelen).


