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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. 


