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ONDERWERPEN VOOR KANDIDATEN IN DE BIOLOGIE 

Voor kandidaat- biologen bestaat de mogelijkheid onderwerpen op het ge

bied van Nederlandse of Europese faunistiek te bewerken in het kader van de 

European Invertebrate Survey. Dit dient te gebeuren in overleg met de 

betrokken universiteit . Eigen voorstel l en kunnen worden geaccepteerd (in 

het a lgemeen) ; de volgende onderwerpen zouden wij graag bewerkt hebben. 

PLECOPTERA 

Een onderzoek naar de verspreiding en oecologie van de Nederlandse soor

ten steenvliegen . De larven van deze groep primitieve insekten "leven in 

s tromend water. De werkzaamheden bestaan uit veldwerk en collectiebewer

king. Een reisbeurs is door het Beijerinck-Popping fonds ter beschikking 

ges t eld. 

Contac t : Drs. J. van Tol, Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden. 

Tel. 071-143844. 

LYGAEIDAE 

Een onderzoek naar de 'Nerspreiding van de Nederlandse Bloemwantsen 

Lygaeidae. Voornaamste werkzaamheid: collectiebewerking" 

Contact: Dr. P.H . van Doesburg, Rijksmuseum van Natuurlijke Historie. 

PLANORBIDAE 

Een onderzoek naa r de verspreiding (voorn. bestaand uit collectie

bewerking) en oeco logie (voorn. eigen veldwerk) van de Nederlandse 

Schijfhorenslakken. 

Contact: Dr . E. Gittenberger, Rijksmuseum van Natuurlijke Historie . 

HETEROPTERA AQUATICA 

Het onderzoek van de waterwantsen richt zi ch zowel op de v erspreiding 

in Nederland als in Europa. In Nederland wordt gewerkt met hokken van 10 

x 10 km
2

, in Europa met hokken van 50 x 50 km
2

• Tot het Nederlands~ onder

zoek hoort ook een studie van de oecologie van de -soorten. 

In het kader van eerstgenoemd deelonderzoek kunnen kandidaten inventari

saties verrichten in enkele minder goed onderzochte delen van ons land. 

Voor het Europese onderzoek wordt iemand gezocht die de ~erspreiding van 

he t genus Notonecta (Ruggezwernmers) wil bestuderen (voornamelijk bewer

king van literatuur en museumcollecties) 

Contact: Dr. N. Ni eser, Laboratorium voor Zoölogische Oecologie en Taxo

nomie, Utrecht. Tel . 030-317241, of drs. J . van Tol, Leiden. 




