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Centraal Bureau eveneens alle wijzigingen gemeld krijgt . 

Het is van groot belang dat initiatieven voor de bewerking van diergroepen 

in een zo vroeg mogelijk stadium bij het Centraal Bureau worden gemeld . 

Dan kan de opzet van het project optimaal worden begeleid en kan dubbel 

werk worden voorkomen. 

-0-0-0-0-

PROJECTEN 

Loopkevers (Carabidae) 

Coördinatie : H. Turin, Instituut voor Oecologisch Onderzoek, 

Kemperbergerweg 67 , Arnhem 

Dit onderzoek is al een aantal jaren geleden begonnen, en is onlangs 

afgesloten met de publicatie van verspreidingskaarten van alle in 

Nederland waargenomen soorten , Alle grote bestaande collecties werden 

gecontroleerd en alle faunistische literatuur werd als gepubliceerd 

gegeven opgenomen. Door controle van het nbg aanwezige materiaal konden 

deze literatuurgegevens vaak nog op hun juistheid worden gecontroleerd , 

Het is een zeer tijdrovend project geweest , maar dankzij de inspanning 

van de medewerkers aan dit project is ons inzicht in de verspreiding , 

periodiciteit en andere biologische verschijnselen nu sprongen vooruit

gegaan . In het boek is ook uiteengezet in welke gebieden nog onvoldoende 

intensief loopkevers werden verzameld ; vooral uit deze "hokken" ontvangt 

men gaarne materiaal en/of gegevens . 

Mollusken 

Coördinatie : A.W . Janssen , Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie 

Hooglandse Kerkgracht 17, Leiden 

Er is een naamlijst van alle Nederlandse recente, aangevoerde en 

fossiele mollusken , met soortnummers , samengesteld door A.W. Janssen . 

Deze lijst is verkrijgbaar door storting van f . 4,- op girorekening 

288032 van de Penningmeester van de N.M. V. te Leiden . 

Er is al een lijst van verzamelaars, collecties en determinators 

en hun nummercodes (leg- , col- en <let-nummers) samengesteld . Alle 

waarnemingen van mollusken worden verwerkt door het Molluskencomité 

(MC); men kan meewerken door het inzenden van gegevens aan de 

coördinator . 
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Macrofauna van wateren 

Coördinatie : J . van Tol , Rijksmuseum van Natuurlijke Historie , 

Raamsteeg 2 , Postbus 9517, 2300 RA Leiden 

Getracht wordt zoveel mogelijk diergroepen van zoete wateren op 

dezelfde wijze te verwerken . Het is namelijk duidelijk geworden 

dat de oecocode van entomologen/malacologen niet voldoet voor waterige 

milieu's . Daarom moet eerst een nieuwe oecocode ontworpen worden . 

Op een bijeenkomst in mei zullen de problemen van het verspreidings

onderzoek aan ongewervelden van zoete wateren worden besproken. 

Er kunnen dan afspraken worden gemaakt over de coördinatie van de 

diverse diergroepen in onder-projectgroepen. Belangstellenden die 

nog geen uitnodiging voor deze bijeenkomst hebben ontvangen kunnen 

zich aanmelden bij de coördinator. 

Van een aantal soorten wordt getracht het één en ander over de ver

spreiding in een voorstudie te verduidelijken . De volgende diergroepen 

zijn al min of meer in het onderzoek betrokken : 

Libellen 

Er wordt door enkele personen gewerkt aan een nieuwe naamlijst . De 

oude collecties zijn al voor een groot gedeelte bewerkt door M. A. 

Lieftinck en D. C. Geijskes . De bekende verspreiqing van de soorten 

zal dus mogelijk over betrekkelijk korte tijd kunnen worden gepubli

ceerd . 

In een voorstudie zijn opgenomen : Agrion splendens , Platycnemis pennipes 

en Aeshna mixta . 

Waterkevers 

De coördinatie van de Dytiscidae berust bij E. J . van Nieukerken, 

p/a Rijksmuseum van Natuurlijke Historie , Raamsteeg 2 , Postbus 9517, 

2300 RA Leiden . 

Er wordt gewerkt aan een nieuwe naamlijst . Gedacht wordt de nummering 

van de soorten volgens Brakman niet te wijzigen . Bij de waterkevers 

kunnen op vrij korte termijn resultaten worden verwacht , omdat door 

studenten in Leiden al diverse groepen (Dytiscidae, Hydrophilidae) 

zijn bewerkt . 
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Drie soorten zijn geselecteerd voor een voorstudie : Stictotarsus 

duodecimpustulatus, Dytiscus lapponicus, en Orectochilus villosus. 

Water- en oppervlaktewantsen 

Van de water- en oppervlaktewantsen zijn veel recente (na 1950) 

gegevens beschikbaar, maar oudere gegevens zijn helaas zeer schaars . 

Getracht wordt de collecties te gaan bewerken en op korte termijn 

een naamlijst te publiceren. Voor een voorstudie zijn geselecteerd : 

Ranatra linearis en Naucoris maculatus. 

"Wormen" 

Coördinatie : drs . G. van der Velde, Laboratorium voor Aquatische 

Oecologie, Toernooiveld, Nijmegen 

_In samenwerking met enkele anderen bereidt de bewerker eerst een 

naamlijst van de Nederlandse soorten voor . 

De andere groepen van het zoete water worden nog niet gecoördineerd . 

Op dit ogenblik is vooral veel behoefte aan nieuwe naamlijsten, 

die nomenclatorisch up-to-date zijn . 

Zie ook onder Isopoda . 

Spinnen 

Coördinatie : dr . P . J . van Helsdingen, Rijksmuseum van Natuurlijke 

Historie, Raamsteeg 2, Postbus 9517, 2300-RA Leiden 

Deze werkgroep bestaat op dit moment uit 13 personen . De bewerking 

van de oude collecties wordt voornamelijk uitgevoerd door de 

coördinator en door stud°enten uit Leiden . Er is nog geen voorstudie 

gestart . 

Isopoda 

Coördinatie : P .H.M. Huwae , p/a Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, 

Raamsteeg 2 , Postbus 9517 , 2300-RA Leiden 

Onlangs is door de bewerker een naamlijst van Isopoda van de Neder

landse wateren gepubliceerd . Er is ook een lijst van nummers voor 

de soorten . Er zijn nog geen medewerkers . In het bijzonder worden de 

oude collecties bewerkt. 

Strandwerk 

Er wordt in de strandwerkgemeenschap van de K. N. N. V. en de jeugdbonden 

voor natuurstudie gedacht over de toepassing van het E. I . S. systeem, 
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onder meer voor het al bestaande Centraal Systeem (C . S.) . Vooral 

het maken van naamlijsten lijkt een probleem. 

Verder werken nog een aantal personen min of meer privé aan de voor

bereiding van naamlijsten en verspreidingsgegevens . Van de zijde van 

amateurs wordt vooral veel medewerking aangeboden voor vlinderinven

tarisaties . Naar wij hopen zal deze groep spoedig kunnen worden 

gecoördineerd . Het is te verwachten dat in elk geval met een voorstudie 

zal worden getracht het enthousiasme te bevorderen. 

-0-0-0-0-0-

PUBLICATIES VAN HET CENTRAAL BUREAU 

Handleiding en atlas voor het medewerken aan de European Invertebrate 

Survey . 

Voor entomologen verkrijgbaar door schriftelijk te bestellen 

bij het Centraal Bureau . Rekening wordt dan meegezonden . Mala

cologen kunnen dit boek bestellen door 'storting van f . 9 , - op giro 

288032 van de Penningmeester van de NMV te Leiden. 

Daarna wordt het toegezonden. 

Nieuwsbrief 

Voor belangstellenden is de nieuwsbrief voorlopig gratis . Verzoek 

om toezending aan het Centraal Bureau . 

-0-0-0-0-0-

ENQUETE 

Het is voor ons van belang te weten of U verder nog belangstelling 

heeft voor medewerking aan het E. I.S . -project in Nederland . Bovendien 

is het zinvol dat bij het Centraal Bureau bekend is voor welke dier

groepen U belangstelling heeft , hoe U denkt mee te werken e . d . Daarom 

vragen wij U bijgaande enquete ingevuld aan ons in bijgesloten enveloppe 

(onge f rankeerd) toe te zenden . 

Slechts dan zullen wi j U de volgende nummers van de Nieuwsbrief toe

zenden (N. B. Medewerkers aan de werkgroep "macrofauna van wateren" 

behoeven de enquete niet in te sturen) . 


