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Wat ik al jaren gebruik is een gewone 8 * 35 verre-

kijker waarvan door slijtage het linker oculair los zit. 
Doordat dit oculair los zit kun je de afstand tussen je 
oog en de verrekijker vergroten en verkleinen. 
Door het vergroten van de afstand kun je dichterbij 
scherp stellen. Ik geef toe: het vereist enige oefening 
maar dan kun je zeker tot op één meter scherp   
stellen. Bovendien was mijn verrekijker al            
afgeschreven en dus is deze oplossing ook nog 
eens voor nop! 
 

 Emile Gevers  

Libellenverrekijkers II 

“Nieuwe Corbet” 

Dragonflies 

Behaviour and Ecology of Odonata  
Philip S. Corbet  

830 pages, 96 col photos, b/w photos, illus, tabs. 
Harley  

Hardcover - Edition 2 - NYP October 2004 - GBP 
62.50 

This outstanding monograph presents a critical re-
view of research on the behaviour and ecology of 
dragonflies (Insecta: Odonata) in all stages of the life 
cycle for both physical and biotic environments. The 
author skilfully integrates information about tropical 
and temperate species in functional and evolutionary 
contexts, and reviews facts and ideas in the context 
of current biological thinking. It is doubtful whether 
there is any other book which deals with a group of 
animals so thoroughly, and it can be expected to be 
uniquely authoritative for decades to come. The book 
includes more than 4,000 bibliographical entries, and 
concludes with indexes to authors, taxa and subjects. 
First published in 1999, this edition has been fully 
updated. 
 

Reviews  
`... one of the definitive natural history texts of the 
twentieth century.' Mike Siva-Jothy, Nature.  
 

`... I am convinced that Philip Corbet's Dragonflies is 
and will remain one of the truly great entomological 
books.' Norman Moore, Biological Conservation.  
 

Bron: GdO e-mail libellennieuwsbrief 

Late waarneming van Bruine 
glazenmaker in de Krimpenerwaard, 
ZH. 
 

Op zondag 7 november zag ik, tijdens zonnig weer 
met weinig wind en bij circa 12 graden Celsius, in het 
Loetbos even ten noorden van Lekkerkerk (ZH), nog 
een man Bruine glazenmaker AESHGRAN. Hij    
maakte korte jachtvluchten boven de Peterput (107,2
- 437,9) om vervolgens een zonnig plekje op te 
zoeken in de oevervegetatie of tegen een elzenstam. 
De kleuren leken iets doffer maar met zijn nog gave 
vleugels was hij prima wendbaar om kleine insecten 
uit de lucht te plukken. 
 

Op zondag 14 november was het exemplaar nog 
altijd aanwezig. Een nieuw record, de Veldgids    
Libellen noemt namelijk als laatste waarnemingsda-
tum 29 oktober. 
 

Werkatlas libellen in Limburg 

Ter voorbereiding aan het atlasproject libellen is 
een voorlopige atlas uitgegeven: ‘Werkatlas Libel-
len in Limburg, Inventarisatiegegevens periode 
1977-2003’. 

De atlas bevat 64.000 waarnemingen van 57 
waarnemers uit Limburg. De soortkaarten 
(eveneens 57 soorten!) zijn volledig in kleur uitge-
voerd en bevatten informatie over de waarnemin-
gen uit de periode 1977 tot 1996 en de periode 
1997 tot en met 2003. De atlas laat zien in welke 
regio’s nog nodig naar libellen gezocht moet 
worden. Ook valt op dat in bepaalde gebieden   
libellensoorten zijn waargenomen in de periode 
1977-1996, maar niet in de periode vanaf 1997. 

De werkatlas is uitgebracht door de Stichting Natu-
urpublicaties Limburg 

BESTELWIJZE 

De werkatlas is te bestellen door € 25,50 (leden 
NHGL € 20,50) over te maken op gironummer 
429851 van het Publicatiebureau Natuurhistorisch 
Genootschap te Melick onder vermelding van    
werkatlas libellen. 


