
EIS-NEDERLAND~ 5 

NIEUWS VAN DE WERKGROEPEN 

Mollusca 

Het verwerken van de gegevens in het kaartsys

teem van het Comité ter Bestudering van de 

Molluskenfauna van Nederland door de heer W.H. 

Lamme vordert gestaag. Verspreidingskaar ten 

van enkele soorten hopen wij in het eerste 

nullIDler van het Correspondentieblad van de 

Malacologische Vereniging te kunnen publice

ren . 

Coördinator: A.W. Janssen , Rijksmuseum van 

Geologi7 en Mineralogie, Hooglandsekerk

gracht 17, Leiden. 

Arachnida 

Van de familie Clubionidae is onlangs een 

publicatie met verspreidingskaarten versche

nen (zie p . 3 van deze Nieuwsbrief). 

Ongeveer tien personen werken actief aan het 

invullen van ponsformulieren. 

Coördinator: Dr. P. J . van Helsdingen, Rijks

museum van Natuurlijke Historie, Postbus 

9517, 2300 RA Leiden. 

Megachilinae (niet-parasitaire soorten) 

Er werden aan 60 musea, instituten en parti

culiere verzamelaars verzoeken om medewerking 

verzonden. Hierop werden 23 reacties, waarvan 

18 positief, verkregen. Dertien collecties 

werden tot nu toe geinventariseerd, resulterend 

in 3000 data. Verwacht wordt in 1979 een publi

catie met een determineertabel voor en ver

spreidingskaarten van de Nederlandse soorten 

ger eed t e hebben. De bewerker houdt zich bij

zonder aanbevolen voor inlichtingen betreffen

de de huidige verblijfplaats van de collecties 

van wijl en de heren Van Vliet (voorheen te 

Nijmegen) en Walrecht (voorheen te Kappelle

Bi ezelinge) .. 

Coördinator: G. van der Zanden, Jongkindstraat 

2, 5645 JV Eindhoven. 

Sphingidae 

De gegevens van 13 privé- of semiprivé- collec

ties en de collectie Wageningen zijn in het 
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bezit van de bewerker. De heer Meerman spoort 

de medewerkers aan de gegevens naar hem op te 

sturen. 

Daarnaast zijn nog steeds nieuwe medewerkers 

welkom, en bovendien kan men goed personen 

gebruiken die museumcollecties willen bewer

ken, zoals die van het Zoölogisch Museum en 

het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie . 

Coördinator: J. Meerman, Vakgroep Fysiologie 

der Dieren van de Landbouwhogeschool, Haarweg 

10, 6709 PJ Wageningen. 

Sphecidae en andere groepen Hymenoptera 

acuieata 

De heer V. Lefeber heeft intussen de gegevens 

van vele grote collecties van diverse families 

van de angeldragers op ponsformulier geschreven. 

De graafwespen-atlas is in druk, en er is een 

begin gemaakt met het vervaardigen van de kaar

ten van de Pompilidae. 

Coördinator: Br. V. Lefeber, Postbus 1935, 

6201 ' BX Maastricht. 

Hyfoeus 

In het kader van een doktoraal-onderwerp doet 

de heer A. Koster een onderzoek naar de ver

spreiding en oecologie van de Nederlandse soor

ten van het bijengeslacht Hylaeus (= Prosopis) . 

Hij houdt zich aanbevolen voor materiaal . 

Coördinator: A. Koster , De Savornin Lohrnan

straat 158, 3904 AW Veenendaal. 

Macrofauna van wateren 

Op het ogenblik is een "Handleiding voor het 

verzamelen van macrofauna van binnenwateren" 

(werktitel) in voorbereiding. Hier i n zal worden 

opgenomen: (1) een algemene inleiding tot EIS, 

(2) een inleiding tot het verzame len van macro

fauna van binnenwateren en (3) per diergroep 

een overzicht over de wijze van verzamelen, de 

biologie, bestaande determineerliteratuur en 

een naamlijst van de inlandse soorten. Deel 3 

wordt voor elke diergroep door één of meer 

specialisten samengesteld. 

De eerste bijdragen zijn r eeds bij de redactie 

binnen. Het geheel zal, zo nodig in afleverin

gen, in een multoband verschijnen. Hieronder 
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volgen enkele beschrijvingen van projekten in 

het kader van deze werkgroep. 

Coördinator (algemeen): Drs . J . van Tol, Rijks

museum van Natuurlijke Historie, Postbus 9517, 

2300 RA Leiden. 

Odonata 

De bewerking van de collecties van de inlandse 

libellen door dr . D.C . Geijskes is nu zover 

dat de verspreidingskaarten beschikbaar zijn. 

Op dit ogenblik worden de toelichtende tek

sten geschreven. 

Coördinatoren: Dr. D.C. Geijskes, Rijksmusetnn 

van Natuurlijke Historie, Postbus 9517, 

2300 RA Leiden, 

Mw. M. Verdo-qk, Corn. Springerstraat 32 i, 

1073 LK Amsterdam. 

Ephemeroptera 

De werkzaamheden hebben zich toegespitst op 

het bewerken van de droog geconserveerde, en 

veelal oudere collecties . Naar schatting 80% 

van het beschikbare materiaal is tot nu toe 

gereviseerd (musea van Leiden, Amsterdam en 

Maastricht). 

Tevens is een aanvang gemaakt met de bewerking 

van het op vloeistof bewaarde materiaal. 

Coördinator: A.W.M. Mol, Guldenvliesstraat 19, 

5211 Af1 's-Hertogenbosch. 

Coleoptera aquatica 

Een aanzienlijk aantal collecties zijn-nu 

geheel of gedeeltelijk bewerkt en de gege

vens worden nu op ponsformul ieren geschreven. 

Van één van de proefsoorten, Hydrovatus 

cuspidatus, is een publicatie met versprei

dingskaart in druk. 

Coördinator : Drs . E,J. van Nieukerken, Poel

geeststraat Il, 2316 XK Leiden. 

Heteroptera aquatica 

Een nieuwe coördinator voor deze groep. De 

heer Nieser zal van nu af de aktiviteiten 

organiseren. Door studenten worden o.m. inven

tarisaties uitgevoerd in de omgeving van 

Breda, Bilthov en en op de Veluwe. Daarnaast 

worden de gegevens uit de Nederlandse col

lecties per familie op ponsformulieren o

vergebracht. 

Coördinator: Dr. N. Nieser, Laboratorium voor 

Zoölogische Oecologie en Taxonomie, Plompetoren

gracht 9-11, Utrecht. 

Chironomidae 

De werkgroep bestaat uit zes leden. De groep is 

in 1978 vier maal bijeen geweest. In 1979 ligt 

het in de bedoeling een codelijst samen te stel

len en de eigen verspreidingsgegevens uniform 

vast te leggen. 

CORRECTIES TABEL LARVEN CHIRONOMIDAE 

Afgezien van enkele kleine type-fouten zijn de 

volgende belangrijke fouten in de tabel geslopen. 

p . III.2 . 3.: De bladzijde na deze ("Determinatie

tabel voor de larven der Tanypodinae") is genum

merd II . 3 . 1. Dit moet zijn III.3 . 1. 

p . III.3.6.: regel 6 van boven: na "zelden in 

stilstaand water" ontbreekt de verwijzing: 
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Bij de volgende aflevering zullen vervangings

bladen voor deze pagina's worden toegevoegd . 

BIJLAGE 

Bij deze Nieuwsbrief gaat een overdruk van het 

artikel van J . van Tol & P.J. van Helsdingen 

in het Vakblad voor Biologen: 

European Invertebrate Survey: Karteren van 

ongewervelde dieren in nationaal en internatio

naal verband. 


