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INTRODUCTIE 

Het doet ons genoegen in deze eerste nieuwsbrief melding te 

kunnen maken van de gelukkige omstandigheid , dat de Nederlandse 

deelname aan de European Invertebrate Survey (E . I . S. ) een duide

lijke financiële basis heeft gekregen. Dankzij een sub-s.idie voor 

1977 van het Prins Bernhard-fonds, toegezegde subsidies voor 1978 

en 1979 , en het voornemen van het ministerie van C. R.M. daarna de 

financiële lasten voor haar rekening te nemen , is het nu mogelijk 

geworden een vaste beheerder en coördinator aan te stellen. Deze 

zal worden belast met de dagelijkse leiding van het Nederlandse 

bureau . De heer J . van Tol heeft deze functi~_ aanvaard en vanaf 

heden kan iedereen bij hem terecht. 

Gaarne willen wij ook Uw aandacht vestigen op het kort geleden 

verschenen boek "Atlas of the Carabid beeties ·of the Netherlands" 

samengesteld door H. Turin , J . Haeck en R. Hengeveld . Het is uit

gegeven door de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (Afdeling 

Natuurkunde, Tweede Reeks, Deel 68) . Hierin is de verspreiding van 

alle loopkevers van Nederland weergegeven op dezelfde wijze (namelijk 

op een 10 x 10 km-schaal op U. T.M. -grid) als ook het project in 

Nederland werkt . Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel en kost 

f. 55,-. Het is stellig een uitstekend voorbeeld van wat met het 

door de E. I.S. beoogde registratiesysteem bereikt kan worden . 

Hierbij moet men dan nog bedenken, dat nog slechts een klein deel 

van de mogelijkheden is gebruikt! 
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Al weer een aantal maanden geleden hebben de meesten van U 

de "Handleiding en atlas voor het medewerken aan de Europe-an 

Invertebrate Survey" gekregen, Anderen hebben op een andere wijze 

blijk gegeven van belangstelling voor het E. I . S. -project in Neder

land . Sinds het verschijnen van de handleiding heeft U geen nadere 

mededelingen meer van ons ontvangen over de wijze waarop U kunt 

gaan bijdragen in het project. Het ligt in ons voornemen enkele 

keren per jaar de medewerkers door middel van nieuwsbrieven op de 

hoogte te brengen van de stand van zaken bij de diverse deelprojecten. 

In deze eerste aflevering willen wij vooral ook het één en ander 

over de opzet duidelijk maken . Het is namelijk uit de reacties ge

bleken dat dit in de handleiding onvoldoende duidelijk is geschied . 

Eén van de meest essentiële punten is dat het niet de bedoeling 

is dat U zich aanmeldt bij het Centraal Bureau als inventarisator 

van een bepaald gebied voor zoveel mogelijk insektegroepen, maar dat 

U zich (eventueel via het Centraal Bureau) bij de coördinatoren van 

de diverse diergroepen meldt voor medewerking aan die bepaalde groép . 

Ook zal het uit organisatorische overwegingen meestal niet mogelijk 

zijn dat U meteen alle gegevens inzendt ; in het algemeen zal maar 

aan een vrij klein aantal soorten tegelijkertijd worden gewerkt . 

Bij de beschrijvingen van de projecten kunt U meer gedetailleerde 

gegevens hierover vinden . 
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HET MEEWERKEN AAN HET E. I . S. -PROJECT IN NEDERLAND 

Het betekent een groot verschil of men wil meewerken aan een 

reeds bestaande (eventueel : in oprichting zijnde) werkgroep of zelf 

een nieuwe diergroep wil gaan bewerken en dus zelf een werkgroep 

wil gaan oprichten. 

a . Meewerken aan een bestaande werkgroep 

Werkgroepen leggen zich toe op de verspreiding en oecologie 

van één diergroep . Getracht wordt een "overzichtelijke" eenheid te 

bewerken ; dat kan een orde zijn (libellen), een min of meer oecologisch 


