
., 
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gerangschikt naar systematische groep. Er zijn tot op heden 1 000 ver

spreidingskaarten gepubliceerd . 

In alfabetische volgorde : 

Coleoptera : Cantharidae, Carabidae, Cerambicidae , Cleridae , 

Coccinellidae, Platypodidae, Scarabaeidae, Scolytidae + vele enkele 

soorten 

Diptera : Rhagionidae, Syrphidae, Trypedidae. 

Hymenoptera ~ Andremidae, Anthrophoridae , Argidae, Cephidae, Cimbicidae, 

Formicidae , Ichneumonidae, Megachilidae, Melittidae , Pamphiliidae, 

Pompilidae , Siricidae, Sphecidae, Tenthredinidae, Vespidae, Xylocopidae 

Lepidoptera : Attacidae, Cochlidiidae, Cossidae, Drepanidae, Endromididae , 

Hepialidae, Lasiocampidae, Limantriidae, Lycaenidae, Nemeobiidae, 

Nymphalidae, Papilionidae, Pieridae , Satyridae, Sphingidae , Thyatiridae , 

Thyrididae . 

Naast deze insektenatlassen zijn verschenen : 

Atlas provisoire des Rorifères de Belgique . Kaart 1-234 . 

Atlas provisoire des Arthropodes non insectes de Belgique . 

Myriapodes Blaniulidae et Iulidae. Kaart 1-24 

NIEUWS VAN DE WERKGROEPEN 

Algemeen 

De afgelopen maanden zijn door diverse personen en groepen 

voorbereidingen begonnen voor verspreidingsonderzoek in E . I . S . 

verband . Het zal misschien zelfs al dit jaar mogelijk zijn de eerste 

verspreidingskaarten uit te geven, namelijk van 63 soorten Sphecidae 

(Hymenoptera-Aculeata) door Br . V. Lefeber bewerkt . Deze kaarten zijn 

overigens niet met de computer, maar "met de hand" samengesteld . 

Bovendien valt de uitgave te verwachten van een determinatietabel 

voor de Nederlandse Chirinomiden (door dr . H.K.M. Maller Pillot) . De 

bewerking van de collecties van de Nederlandse libellen door dr . D. C. 

Geijskes is ook vrijwel gereed en de verwerking met de computer komt 

ook misschien dit jaar nog klaar . 

Door mw. drs . M. Kooijman wordt het computerprogramma van J . A.M. 

Snoek (ontworpen t . b.v. het Carabiden-projekt van het Instituut voor 

Oecologisch Onderzoek te Arnhem) aangepast voor het E. I . S . -werk. Samen

stelling van verspreidingskaarten en een tijdvangsr-bewerking zijn op 

dit ogenblik al mogelijk . 
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Een geheel herziene versie van de plaatsnamenlijsr zal bij het 

verschijnen van dir nllIIliller van de Nieuwsbrief gereed zijn . 

Libellen (imagines) 

Coördinatie : Dr . D. C. Geijskes , Rijksmuseum -van Natuurlijke Historie, 

en mw. M. Verdonk, Corn. Springersrraat 32i, Amsterdam 

(laatstgenoemde i . h . b . voor de Jeugdbonden voor Natuur

studie) . 

De heer Geijskes komt gaarne in contact mer personen of instellingen 

die nog collecties bezitten die niet door hem zijn bewerkt . 

Oevergraafkevers (Heteroceridae) 

Coördinatie: A. J . van Strien, p/a Rijksmuseum van Natuurlijke Historie. 

Behalve de oude collecties wordt ook nieuw verzameld materiaal bewerkt . 

De heer Van Strien ontvangt graag materiaal ter determinatie van deze 

aan oevers en op slikken voorkomende kevers . 

Megachilinae (Hym.-Aculeata) 

Coördinatie: G. v . d . Zanden ing., Jongkindstraat 2, Eindhoven . De 

coördinator voor deze groep gaat de Nederla,ndse collecties bewerken voor 

zover deze werkzaamheden nog niet door Br . V. Lefeber zijn verricht . Hij 

hoopt op medewerking van de betrokken verzamelaars en stelt zich gaarne beschik

baar voor determinatie van moeilijke soorten . 

Pijlstaartvlinders (Sphingidae) 

Coördinatie : J . C. Meerman, Landbouwhogeschool , Afd . Fysiologie der 

Dieren , Haarweg JO , Wageningen 

Men is begonnen aan het verzame len van de gegevens (collecties, nieuw 

materiaal) . 

Kortschildkevers (Staphylinidae) 

Coördinatie : F . van Stuivenberg , Natuurhistorisch Museum Enschede, M.H. 

Tromplaan 19 , Enschede 

De werkgroep beschikt over een zeer grote hoeveelheid eigen gegevens en 

bewerkt ook de Nederlandse museum-collecties . De resultaten zullen per 

genus in afleveringen worden gepubliceerd . 

Macrofauna van wateren 

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

Voor een groot aantal diergroepen zijn bij de vergadering van 10 mei j . l . 

aparte coördinatoren gevonden . Verdere inlichtingen bij J . van Tol . 

... 
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Waterkevers 

Coördinatie : E. J . van Nieukerken , Rijksmuseum van Natuurlijke Historie . 

Een nieuwe naamlijst is vrijwel gereed voor publicatie; en de bewerking 

van de collectie van het RMNH vordert voor Dytiscidae en Hydrophilidae . 

Naast de in het vorige nummer genoemde soorten zijn nu ook Coelambus 

nigrolineatus (= C. lautus) en Hydrovatus cuspidatus in een voorstudie 

opgenomen . Beide soorten blijken algemener dan verwacht; de eerstge

noemde is te verwachten in duin- en andere zandplassen, Hydrovatus blijkt. 

in veel sloten te leven , bijvoorbeeld rond Leiden . 

Vedermuggen (Chironomidae) (larven) 

Coördinatie : Dr . H. K.M. Moller Pillot , Leyparkweg 37 , Tilburg 

Een determinatietabel van de Tanypodinae inclusief beschrijvingen 

van de larven zal in september of oktober ]977 gereed zijn . Dan zal ook 

een naamlijst worden gemaakt . Beschrijvingen èn naamlijst van de Chirono

mini zullen pas in 1978 verschijnen . 


