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NIEUWS VAN DE WERKGROEPEN 

Publicaties 

De manuscripten van twee publicaties van de European lnvertebrate 

Survey zijn op dit moment gereed: een tabel voor de chironomide

larven van Nederland (Je deel) door H.K.M. Moller Pillot en een 

verspreidingsatlas met tekst van de Nederlandse graafwespen 

(Sphecidae) door Br. V. Lefeber. 

Verder zijn spoedig gereed verspreidingskaarten van de Nederlandse 

pissebedden, de spinnengroep Clubionidae, diverse soorten water

roofkevers, oevergraafkevers Heterocerus en diverse genera van de 

kortschildkevers (zie hieronder, en ook het genus Bledius). 

Mededelingen 

Libellen: De bewerking van de Nederlandse collecties van de libellen 

is nu vrijwel afgesloten. De gegevens worden op het ogenblik tot pons

kaarten verwerkt. Publicatie van de 68 Nederlandse soorten kan dit jaar 

tegemoet worden gezien. 

Spinnen: Door verschillende medewerkers zijn resp. worden op dit 

ogenblik hun collectie- en vangst gegevens op ponsformulieren inge

vuld en naar het Centraal Bureau doorgestuurd. Het gegevenbestand is 

daardoor groeiende, maar er moet nog heel wat worden gedaan. 

Dit jaar zal een overzicht verschijnen van de verspreiding van de 

Clubionidae; van deze familie zijn alle literatuurgegevens bijeen 

gebracht en de "oude" (gepubliceerde) gegevens gecontroleerd. Nieuwe, 

aanvullende gegevens worden zoveel mogelijk opgenomen. De verspreiding 

van de soorten zal zowel verbaal als op kaartjes worden weergegeven. 

Kortschildkevers: De werkgroep kortschilden is momenteel bezig met het 

verzamelen van het Nederlandse materiaal behorende tot de onderfamilie 

Steninae (de geslachten Stenus Latr. en Dianous Sam.). Tot heden zijn 

de collecties van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden, 

het Zoölogisch Museum te Amsterdam en het Natuurhistorisch museum te 

Enschede bewerkt, terwijl het materiaal van het Fries Natuurhistorisch 

Museum te Leeuwarden in bewerking is. Verder zijn 15 particuliere col

lecties bewerkt. Ook het materiaal van het Instituut voor Oeocologisch 

Onderzoek te Arnhem en de Rijksuniversiteit te Utrecht is/wordt ver

werkt. De collecties van het Natuurhistorisch Museum te Maastricht, de 

Landbouwhogeschool te Wageningen alsmede 6 particuliere collecties 

moeten nog bekeken worden. 
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De verspreidingskaarten en verdere gegevens zullen waarschijnlijk 

dit najaar voor publicatie gereed zijn. 

Ook voor de volgende te bewerken onderfamilies (Euaesthetinae en 

Paerinae) worden reeds gegevens verzameld, zodat voor deze groepen in 

1979 de verspreidingsgegevens gepubliceerd kunnen worden. 

Degenen die materiaal betreffende bovengenoemde groepen in hun 

bezit hebben en niet zijn genoemd of benaderd worden verzocht contact 

op te nemen met de coördinator: 

F. van Stuivenberg, p/a Natuurhistorisch Museum, M.H. Tromplaan 19,

Enschede.

Adressen van coördinatoren: 

Carabidae: H. Turin, Instituut voor Oecologisch Onderzoek, 
Kemperbergerweg 67, Arnhem. 

Mollusca: A.W. Janssen, Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie, 
Hooglandse Kerkgracht 17, Leiden. 

Coleoptera aquatica: E.J. van Nieukerken, Poelgeeststraat Il, Leiden. 
Odonata: Dr. D.C. Geijskes, Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, 

Postbus 9517, 2300 RA Leiden. 
Mw. M. Verdenk, Corn. Springerstraat 32 1, Amsterdam 

Arachnida: Dr. P.J. van Helsdingen, Rijksmuseum van Natuurlijke Historie. 
Heterocerus: A. van Strien, p/a Rijksmuseum van Natuurlijke Historie. 
Ephemeroptera: A.W.M. Mol, Guldenvliesstraat 19, 's-Hertogenbosch. 
Megachilinae (uitsluitend de niet-parasitaire soorten): G. van der 

Zanden, Jongkindstraat 2, Eindhoven. 
Sphingidae: J.C. Meerman, Vakgroep Fysiologie der Dieren LH, 

Haarweg 10, Wageningen. 
Staphylinidae: F. van Stuivenberg, Natuurhistorisch Museum, 

M.H. Tromplaan 19, Enschede.
Ixodidae: Drs. A.F.M. Garben, Academisch Ziekenhuis Utrecht, afd. 

Dermatologie/minibiologie, Catharijnesingel 101, Utrecht. 
Dagvlinders: Drs. J.G. van der Made, Vakgroep Natuurbeheer, Harijkeweg 

15, Wageningen. 
Bledius: H. Adema, p/a Rijksmuseum van Natuurlijke Historie. 
Isopoda: Drs. P.H.M. Huwae, p/a Rijksmuseum van Natuurlijke Historie. 
Spheciàae: lir. V. Lefeber, Postbus 1935, 6201 BX Maastricht. 

Voor de hierboven niet genoemde diergroepen van zoete wateren lopen 
de contacten voorlopig nog via Drs. J. van Tol, Rijksmuseum van 
Natuurlijke Historie. Deze zal verwijzen naar de betreffende coördina
toren van de diergroepen. 




