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BIJ HET VERSCHIJNEN VAN DE EERSTE AFLEVERING VAN DE SERIE 

'NEDERLANDSE FAUNISTISCHE MEDEDE LI NGEN' 

Stimulering van de Nederlandse faunistiek in de ruimste zin van het 

woord, is het doel van de serie Nederlandse Faunisti sche Mededelingen, 

die wordt uitgegeven door het Centraal Bureau Neder l and van de EIS. 

In juni 1978 is de eers te aflevering verschenen, nl "De larven der 

Nederlandse Chironomidae (Diptera)" van de hand van dr . H.K.M. Maller 

Pillot. Dit werk zal in afleveringen verschi jnen . Deze kunnen steeds 

in de bijgeleverde mul to-ringband worden opgeborgen. 

De prijs van deze af l evering bedraagt f 12.50 (inclusief multo

ringband en de nog te verschijnen afleveringen) . Bestellingen kunnen 

worden gericht aan de Bi bliotheek van het Rijksmuseum van Natuurlijke 

Historie, Postbus 9517 , 2300 RA Leiden. 

De eerstvolgende aflevering van de serie is de verspr eidingsatlas 

van 64 soorten Nederlandse graafwespen, samengesteld door Br . V. Lefeber. 

Naar verwachting zal deze in september of ok t ober a.s. verschijnen. 

ENKELE OPMERKINGEN OVER NIEUWE COMPUTERPROGRAMMA ' S EN 

HET INVU LLEN VAN DE PONSFORMULIEREN 

1 • Nieuwe programma ' s 

Sinds I maart 1978 werkt mw . drs . N. van Houten-Drost bij het 

Centraal Bureau met het doel computerprogrammatuur te schrijven voor 

EIS-Neder land. Haar aanstelling voo r de tijd van één jaar i s mogeli j k 

geworden door een subsidie van het ministerie van C.R.M. 

Als eerste wordt nu gewerkt aan het vereenvoudigen van de werkzaam

heden van de gebruiker, de invuller van de ponsformulieren. Ieder die 

al ponsformulieren heeft ingevuld zal hebben gemerkt dat nog steeds een 

vri j groo t aantal routinehandelingen moet worden verricht ; een gedeelte 

hiervan trachten wij nu door de computer te laten oplossen . De hier 

beschreven programmatuur hopen wij rond de tijd dat U deze Ni euwsbrief 

ontvangt gehee l ger eed te hebben voor gebruik. 

Het eerste prog:ramma, genaamd PLN_EIS , is gericht op de bewerker van 

bestaande collecties, bijv . van musea . Zoals bekend geven oude etiketten 

meestal nauwelijks meer informatie dan de plaats 1,;aar het betreffende 
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exemplaar is verzameld. Tot voor kort moest de gebruiker zelf de 

matrix-nummers (EIS- coördinaten) bij de plaatsnaam zoeken , bijvoorbeeld 

in de atlas of de plaatsnamenlijst. Het is de bedoeling dat de computer 

dit- opzoeken van de coördinaten nu gaat verzorgen. Daarvoor is het wél 

noodzakelijk dat men de plaatsnamen op "standaard-wijze" schrijft. Vooral 

voor dè langere namen betekent dat dat er standaardafkort ingen moeten 

worden gemaakt, omdat men anders geen eenduidi ge "codes" krijgt, bijvoor

beeld in het geval van HAARLEMMERMEER en HAARLEMMERLIEDE. Ook moeten 

plaatsnamen die meer dan éénmaal in ons land voorkomen voorzien worden 

van een unieke lettercode, Voorbeelden hiervan zijn Nieuwl and, dat 

viermaal in ons land voorkomt en Noordeinde, dat vijfmaal voorkomt. Alle 

plaatsnamen, met afkortingen en matrixnummers, zullen daarom in een 

nieuwe plaatsnamenlijst worden opgenomen. Omdat de ervaring leert dat men 

eenvoudiger een afkorting van een plaats onthoudt dan de matrix- code, 

zal dit programma de bewerker van bestaande collecties een aanzienlijke hoe

veelheid werk besparen.Bovendien is het voor het Bureau gemakkelijker 

omdat grote plaatsen nu altijd van dezelfde code worden voorzien, omdat 

ze als zodanig zijn gekozen. Als voorbeeld: Amsterdam is per definitie 

hok 16 14. Wanneer men echter gegevens heeft die aantonen dat het exem

plaar in een ander hok is verzameld, kan altijd de matrix- code worden 

ingevuld. Zelf ingevulde codes hebben voorrang over de door de computer 

op te zoeken codes. 

Binnenkort hopen wij de nieuwe plaatsnamenlijst aan alle belangstel

lenden te kunnen toezenden. Hij kan nu reeds door belangstellenden worden 

aangevraagd. De lijst is gratis. 

Het tweede programma (UTM_EIS) richt zich geh,eel op de gebruiker van 

het EIS-systeem die zelf zijn waarnemingen in het veld verricht, en ook 

zelf zijn plaatscoÖrdinaten opzoekt. Wanneer dat namelijk gebeurt op de 

topografische kaarten 1 : 50.000 zal men zien dat de coördinaten daar 

sterk afwijken van de EIS-code. De hokken zijn overigens wel gelijk 

(,zie hiervoor Nieuwsbrief 2: 7-9). De vertaling van de "echte" UTM-code 

in de EIS-code is een tijdrovend werkje, waarbij bovendien gemakkelijk 

fouten worden gemaakt. Dit programma werkt de UTM-code feilloos om in de 

door EIS-Nederland gebruikte code. Voorwaarde is (voorlopig) wel, dat men 

op één ponsformulier niet de UTM-code en de EIS-code door elkaar gebruikt. 

Men moet een pakket formulieren met verschillende codes apart aanbieden. 
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2. Het invullen van ponsformulieren 

Zo langzamerhand hebben velen al ervaring opgedaan met het invullen 

van de ponsformulieren, en anderzijds hebben wij enkele problemen leren 

kennen die men blijkbaar ondervindt bij het invullen. Om deze problemen 

te voorkomen hebben wij hieronder een overzicht gemaakt van de voorwaarden 

en regels die de ponskamer hanteert voor ponsformulieren. Het i s misschien 

goed hier nog eens de weg aan te geven die Uw ponsformulier aflegt . 

De medewerker van een werkgroep zendt zijn ingevulde t"ormulier naar de 

coördinator. Deze controleert het op inhoud en duidelijkheid. Wanneer 

he t formulier hieraan voldoet gaat het naar het Centraal Bureau . Daar 

vindt de laatste controle op leesbaarheid plaats. Vervolgens gaat de 

stapel naar de ponskamer van het Centraal Reken Instituut van de R. U. 

Leiden. Na het ponsen komen de ponskaarten plus de formulieren naar het 

Bureau . Dat zendt een afdruk van de ponskaarten met de ponsformulieren 

naar de coördinator met het verzoek de ponskaarten te controleren op 

ponsfouten. Wanneer de coördinator zijn fiat geeft worden de ponskaarten 

definitief in het bestand opgenomen . U zult begrijpen dat de ponskamer in 

het geheel een belangrijke rol vervult. Door de grote hoeveelheid werk 

die daar wordt verricht , moeten alle formulieren zeer duidelijk worden 

ingevuld, omdat zij anders worden teruggezonden. 

REGELS BIJ HET I NVULLEN VAN PONSFORMULIEREN 

Duidelijkheid 

JvT 

1. De computer kent alleen hoof dlet t ers, schrijf dus ook alleen hoofd

letters op Uw ponsformulier 

2. Schrijf ook verder duidelijk . Nullen en zessen moeten goed te onder

scheiden zijn. 

3. Als U een groot handschrift heeft, sla dan s teeds een regel over. 

Ponsf ormulieren zijn gratis. 

4. Correcties kan men aanbrengen door : 

- een r egel door te str epen en opnieuw te beginnen 

- een stuk zelfklevend etiket over de fout(en) te plakken 

- correctievloeistof, bijv. Tipp- ex, te gebruiken 

N.B. In elk geval niet corrigeren door met een dikkere pen door de 

fout heen te schrijven. 

Over ige regels 

5. Wanneer er verwarring kan ontstaan bij de letter oen het cijfer nul 

door elkaar, schrijft men de nul zo : 0 en de letter zo : 0 . 
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6. De letter IJ, zoals in IJMUIDEN, schrijft men als Y, dus YMUIDEN 

7. Aanhalingen maakt men door een z-teken over alle aan te halen kolom

men te maken, niet slordig aangeven, want dat gaat fout in de pons

kamer. 

LE 1 D EN Eo LE I DE' M E o 
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FOUT GOED 

8. In de kolom plaatsnaam mogen ook gehuchten, vennen, kastelen, bossen 

enzovoorts worden ingevuld. Men dient dan wel zelf de matrix- code 
2 erbij te zoeken, liefst met een nauwkeurigheid van 1 x 1 km . 

9. Lees eerst goed de handleiding, dat voorkomt fouten. 

10. Neem de ponsformulieren goed door op volledigheid van invullen 

voordat U ze opstuurt naar de coördinator of het Centraal Bureau . 

NIEUWE ATLASSEN UIT HET BUITENLAND 

BARRETT, K. J ., 19 77 . Provisional Atlas of the Insects of the 

British Isles . Part 5 . Hymenopte r a Formicidae . An t s . 

Natural Environment Research Council, Huntingdon . 1-2 + 

47 kaarten . f. 2.00. 

De atlas bevat in totaal 47 kaarten met de verspreidingsbeelden met de 

Engel se mieren. Vooral het zuiden van het land werd intensief onderzocht. 

Helaas is er zelfs geen summier overzicht van het bestudeerde materiaal . 

De atlas heet wel een onderdeel van de European Invertebrate Survey te 

zijn, maar is volgens (slechte) engelse gewoonte niet met behulp van het 

UTM-grid samengesteld. 

LAMNHNA, E. Ni, 1977. Provisional atlas of Dragonflies in 

Ireland . (Part of the European Invertebrate Survey). An 

Foras Forbartha, St . Martin's House, Waterloo Road, Dublin. 

i + 1- 59 . Op aanvraag verkrijgbaar. 

Een atlas van de libellevondsten in Ierland, voornamelijk gebaseerd op 

de gegevens van Cynthia Longfield. Ook hier weer: er werd geen gebruik 

gemaakt van het UTM- grid . 

De atlas bestaat uit 23 verspreidingskaarten, e lk op de tegenoverliggende 

pagina voorzien van een beknopte beschrijving van de soort, iets ov~r de 

biologie en opmerkingen over het verspreidngsbeeld . Een duidelijk bezwaar: 

de a tlas is wel op heel weinig gegevens gebaseerd. 
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