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PUBLICATIES EN HET CENTRAAL BUREAU VAN DE EIS
Inleiding
Hoewel publicatie van de resul taten voor de meeste projekten
nog wel enkele jaren op zich zal laten wachten, is het toch wel
zinvol hier in de Nieuwsbr ief al het een en ander over de mogelijkheden bij het Centraal Bureau weer te geven. Ook e nkele richtlijnen
bij publicatie van gegevens die in samenwerking me t het Centraal
Bureau zijn verzameld en/of verwerkt worden hierbij beschreven.
Gebruik van UTM-coÖrdinaten in publicaties
Verspreidingsonderzoek begint dikwijls met invent arisaties van
terreinen. Dit inventarisatiewerk zal voor veel diergroepen t e
zijner tijd een goede basis kunnen worden bi j het samenste ll en van
verspreidingskaarten. Om de wer kzaamheden voor de (toekoms tige) bewerkers t e verlichten zou het een goed idee zijn als iedereen die
zich met verspreidingsonderzoek bezighoudt en rapporten en ar tikelen
schrijft met vindplaatslijsten erin, bij deze lijsten de U.T.M. coÖrdinaten van de plaatsen zou willen vermelden. Het beste is om
zowel de " echte" UTI1-coördinaten als de "EIS-Nederland-coördinaten"
op te zoeken; deze staan respectievelijk op de topograf ische kaarten
en in d e handleiding en atlas van het Centraal Bureau. Een schaal
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van
x 1 km moet bij de eigen verzamelplaatsen haalbaar zijn en
men kan daarvoor het best de 1 : 50.000 kaarten van de Topografische
Dienst gebruiken. Deze kunnen eventueel op het Bureau worden geraadpleegd; wanneer men maar enkele monsterplaatsen heeft ka n men het
CB verzoeken deze even op te zoeken. l)
Wanneer men overgaat tot het publiceren van verspreidingskaartjes bij dergelijke rapporten, is overleg vooraf met het CB wenselijk.
Men wordt vriendelijk verzocht een exemplaar van dergelijke
publicaties toe te sturen aan het CB .
Publicatie van onderzoeksresultaten in het per i odiek "Publicaties
van het Centraal Bureau Nederland van de European Invertebrate
Survey"
Met het doel het verspreidingsonderzoek aan ongewervelden t e
stimuleren zal het Centraal Bureau een op onregelmatige tijden
verschijnend periodiek uitgeven. Voorlopig is hiervoor de t itel
1) Binnenkort is een uitleenset 1

beschikbaar.
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die hierboven staat afgedrukt gereserveerd. Het ligt in de bedoeling dat in deze serie de meest uiteenlopende artikelen zullen
worden gepubliceerd. Gemeenschappelijk aspect van de bijdragen is,
dat zij

het onderzoek in het kader van de European Invertebrate

Survey stimuleren. In het algemeen zullen deze artikelen of te
omvangrijk zijn voor publicatie in een ander tijdschrift, of een
nog voorlopig karakter dragen.
De uitvoering zal in grote lijnen overeenkomen met die van de
Nieuwsbrief: het formaat i s A4, en de artikelen zullen worden uitgetypt op een elektrische schrijfmachine en daarna worden geoffs et.
Op deze wijze wijze wordt een goedkoop produkt verkregen; wij verwachten dat de meeste nummers tegen een verkoopsprijs van enkele
guld ens kunnen worden verkocht. Ieder nummer bevat één artikel.
Hoewel aanvankelijk vooral werd gedacht aan een serie van voorlopige verspreidingsatlassen naa r het voorbeeld van bijvoorbeeld
Engeland en België, bleek er behoefte te bestaan aan publicatiemogelijkheden van een omvangrij k aantal onderwerpen. In aanmerking
komen bijvoorbeeld:
- voorlopige determinatietabellen, zonodig in losbladige vorm;
- naamlijsten, instrukties voor medewerkers, lijsten van de zgn
leg, det en col-nummers;
- grote, bijvoorbeeld langdurige inventarisaties van gebieden kleiner dan Nederland.
Op dit ogenblik zijn een aantal verspreidingsatlassen en een
tabel voor de Nederlandse Chironomiden in deze serie in voorbereiding .
Publicatie van onderzoeksresu l taten in andere tijdschriften
Uiteraard kunnen r esultaten van het onderzoek dat in samenwerking
met het Centraal Bureau heeft plaatsgevonden, ook elders worden gepubliceerd. Sommige medewerkers zullen eigen publicatiemogelijkheden
hebben, anderen zullen hun meer definitieve resultaten liever aan een
meer gespecialiseerd tijds chrift willen aanbieden. In al de ze gevallen is overleg vooraf met het Centraal Bureau noodzakelijk, omdat
dan een nummer kan worden verstrekt in de serie "Mededelingen
EIS-Nederland, no. xx". Op deze wijze hopen wij een redelijk beeld
te houden van de aktiviteiten die worden ontpl ooid in het kader van
de EI S. In de Nieuwsbrieven kunnen dan lijsten met deze mededelingen
worden gepubliceerd, eventueel met samenvatting.
Wij hopen hi erbij op Uw medewerking.

