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An CD-rom is produced with an odonatological 
bibliography, a checklist including synonymies of 
the dragonflies of the world, and the phyology of 
the Odonata. Some dozens of colour pictures of 
European and African Odonata are added. The Cd-

rom can be obtained from Martin Schorr, Schulstr. 
7B, 54314 ZERF, Germany (€ 55,- incl. p+p). I pre-
fer to get the money cash enclosed in your order. 
For additional information, please see: 
www.demopoly/dragonflyresearch. 
 

Martin Schorr 

Congres Gesellschaft deutsch-
sprachiger  

Odonatologen (GdO)  
19 t/m 21 maart 2004 

 

Het komende GdO - congres wordt gehouden van 19 
t/m 21 maart 2004 in Oldenburg - in het Noordwesten 
van het land, gelegen op ongeveer 100 km van de 
Noordzee. Het wordt gehouden in het „Museum für 
Natur und Mensch“, Damm 38-44, Oldenburg. Het 
congres wordt georganiseerd door Hochschule 
Vechta, Institut für Naturschutz und Umweltbildung 
(INU; Prof. Dr. Rainer Buchwald en medewerkers) en 
het o.g. Museum Oldenburg (Dr. Ulf Beichle en me-
dewerkers). 
 

Aanmelding schriftelijk aan: 
R. Buchwald, INU, Hochschule Vechta, 
Driverstr. 22, D - 49377 Vechta 

rainer.buchwald@uni-vechta.de 

6 th International Symposium 
of Odonatology, Schwerin,  

Germany 

26 juli-4 augustus 

 

In Trend Hotel Banzkow wordt het international 
Odonatologen symposium georganiseerd. Dit Hotel 
is gelegen in Banzkow nabij Schwerin. Ongeveer 
550 km van Utrecht gelegen. Het programma van 
het  Symposium zal alle aspecten van het libellenon-
derzoek in de wereld omvatten. De deelnemers kun-
nen wat betreft het programma nog suggesties 
doen. 
 

Voor 15 mei 2004 dienen uittreksels en posters 
ingeleverd te zijn bij het secretariaat. Ook zullen 
excursies plaats vinden. Tijdens het symposium is 
Engels de officiele taal. Presentaties kunnen even-
tueel in het Duits of Frans gehouden worden. In-
formatie over het programma is te verkrijgen bij 
onderstaand adres. 
 

Organistatie secretariaat 
Dr Wolfgang Zessin 

Lange Str.9 

D-19230 Jasnitz, Germany 

E-mail: WolfgangZessin@aol.com 

Foto: D
irk V

ogt 

Op het internet vonden we deze foto van een 
Boerenzwaluw met een waterjufferprooi. De in een 
dakgoot zittende jonge vogel in Bovensmilde werd 
met regelmaat door de ouders van voedsel  voor-
zien. Als libellenliefhebber altijd weer pijnlijk om 
te zien, toch een bijzondere foto. 

Heeft u misschien een 
vuurtje? 

Hirundo rustica 


