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Blad Dierenbescherming 

In hetjuli/augustus 2000 nummer van "Dier", het blad 
van de Dierenbescherming staat een special over 
libellen. Algemene informatie voor een breed publiek, 
maar met waanzinnig mooie toto's. Wie een A-3 poster 
van een vrouwtje Watersnuffel Enallagma cyathigerum 
aan de muur wil hang en of wie iemand op een lagere 
school in zijn omgeving heeft die eens spreekbeurt over 
libellen zou willen houden: dit middendeel is gratis na te 
bestellen bij Redactiesecretariaat Dier, Postbus 85980, 
2508 CR Den Haag. 

Bulgaarse pocket libellengids 

In Bulgarije is deze zomer een pocket-libellengids 
verschenen, dat geschreven is door Milen Marinov. Het 
is slechts een klein boekje, maar de inhoud is 
vernieuwend. Het richt zich met begrijpelijke beeldtaal 
op bijvoorbeeld Bulgaarse schoolkinderen, die zich 
hiermee op een praktische manier in de natuur kunnen 
verdiepen. 

Het boekje is enerzijds vrij dun en op pocket forma at, 
anderzijds compleet voor Bulgarije. Het begint met een 
foto-overzicht van de libellenbiotopen in Bulgarije. 
Daarna volgt een plaaljes tabel. Deze is uniek omdat hij 
met gekleurde tekeningen werkt, waarin niet aileen de 
structuren duidelijk zijn te zien, maar ook eventuele 
verschillen in kleuren tussen soorten. 

Voorbeeld van illustratie uit de Bulgaarse pocket 
libellengids, de Blauwe glazenmaker (Aeshna cyanea): 
Verspreiding (boven, aileen voorkomend in de bergen van 
het zuidwesten van Bulgarije) en determinatie {rechts). 

In het tweede deel worden de soorten behandeld. Op de 
linkerpagina staat steeds een klein verspreidingskaartje van 
Bulgarije (waar met een oogopslag gezien kan worden hoe 
algemeen de soort is en waar ze tot nu toe is 
waargenomen). Tevens staat daarbij aangegeven met 
behulp van icoontjes in welke de biotopen de soort 
voorkomt. Op de rechterpagina is in zijaanzicht het 
mannetje van elke soort getekend. Daarnaast zijn ook 
andere kenmerken ge'illustreerd, in elk geval de vleugels 
met essentiele kenmerken of, met name bij de juffers, 
andere aanvullende kenmerken. Net als in vroegere 
Nederlandse determinatie-tabellen zijn de kenmerken vaak 
handkenmerken. 

In Bulgarije is het boekje in trek, mede doordat het boekje is 
gesubsidieerd door de Britse ambassade. Behalve de 
wetenschappelijke namen en de opgegeven lengtes van de 
soorten zijn de Bulgaars teksten voor niet-Bulgaren echter 
tamelijk onleesbaar. Toch is het door de beeldtaal en de 
bijgevoegde verspreidingskaartjes ook voor buitenlanders 
een zeer aanbevelenswaardige gids. 

Bestellen? Maak voor 1 november Hfl 17,50 over op 
gironummer 2224500 van ondergetekende en het boekje zal 
je worden toegestuurd. Dit geld is voor de verzendkosten 
plus een bijdrage voor de ondersteuning van de Bulgaarse 
libellenstudie. 
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