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NIEUWS VAN DE WERKGROEPEN 

Dit keer valt de oprichting van één nieuwe werk

groep te vermelden, nl. die van de zweefvliegen 

Syrphidae . Er zijn op het ogenblik ongeveer 20 

medewerkers. Er zal in een zogenaamd proefprojekt 

worden getracht een inzicht in de problematiek te 

verkrijgen. Vooral het schatten van de benodigde 

tijd en de moeilijksgraad van het onderzoek staan 

hierbij centraal. Voor het eerste onderzoekje zijn 

de soorten van het geslacht Helophilus s.l. uit

gekozen. Voorlopig is 1 januari 1980 als afsluit 

datum van deze proef genomen. 

Voor belangstellenden is een beknopte handleiding 

beschikbaar bij de coördinator: 

A. Barend.regt, Chopinlaan 38, 3781 HB Voorthuizen. 

Overige projekten 

0002 Mollusca 

Voor de mol lus ken is een nieu,,e coördinator, zie 

hieronder. Het ligt in de bedoeling de versprei

dingskaarten volgens het EIS-systeem toe te voe

gen aan de tweede druk van de Landslakken van Ne

derland . Dit boek is sinds enige tijd uitverkocht. 

Inmiddels zijn de gegevens van de landslakken uit 

het kaartsysteem van het Comité ter Bestudering 

van de Molluskenfauna van Nederland al op pons

formulieren overgebracht. Het gaat nu vooral om 

de gegevens uit privé-collecties en die in het 

Zoölogisch Museum (Amsterdam). Men zie v_erder het 

artikeltje Verspreidingsonderzoek van de Neder

landse mollusken. I. Een landslakkenatlas in 1980? 

door W.J. Kuijper en J. van Tol en verschenen in 

het Correspondentieblad van de Nederlandse Malaco-

logische Vereniging, 186: 851- 853. In het derde 

nummer van het Correspondentieblad van 1979 zal 

een aantal verspreidingskaarten worden gepubli

ceerd van soorten die als proef sinds begin 1978 

zijn onderzocht. 

Coördinator (nieuw): W.J. Kuijper, Holbeekstraat 

12, 2203 HE Noordwijk. 

0008 Megachilidae (niet- parasitaire soorten) 

De bewerker van deze groep vordert gestaag en ver

wacht in 1979 de verspreidingskaarten gereed te 
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hebben. Wanneer men nog over gegevens beschikt 

kan men zich in verbinding stellen met de 

Coördinator: G. van der Zanden, Jongkindstraat 

2, 5645 JV Eindhoven. 

0009 Sphingidae Pijlstaartvlinders 

De verwerking van de gegevens tot ponskaarten 

is onlangs begonnen en enkele belangrijke gro

te collecties zijn nu reeds opgenomen, Verde

re medewerking wordt op prijs gesteld. 

Coördinator: J. Meerman, Vakgroep Fysiologie 

der Dieren van de LH, Haarweg 10, 6709 PJ 

~/ageningen. 

0010 Staphylinidae Kortschildkevers 

Vrijwel alle gegevens uit de grote collecties 

van het geslacht Stenus zijn nu opgenomen en 

op ponsformulieren geschreven. Dit onderdeel 

van het projekt zal spoedig worden afgerond. 

Coördinator: F. van Stuivenberg, Natuurhisto

risch musewn Enschede, M.H. Tromplaan 19, 

7511 'Jj Enschede. 

0014 Sphecidae Graafwespen 

Een atlas van 64 soorten is onlangs versche

nen als publicatie van het Centraal Bureau. 

In dit werk staan ook nadere gegevens over· 

de wijze waarop men aan het vervolgprojekt kan 

deelnemen. Voor nadere details hierover, zie 

elders in dit nu1lllller. 

Coördinator: Br . V. Lefeber, Brusselse

straat 38, 6211 PG Maastricht. 

0015 Pompilidae Wegwespen 

De bewerking van de Pompilidae is vrijwel ge

reed. Er is al een eerste versie van de tek

sten bij de verspreidingskaarten en de kaarten 

zelf zijn ook in een vergevorderd stadium. De 

uit te geven atlas (in de serie Nederlandse 

Faunistische Mededelingen) zal rijk worden ge

illusteerd met tekeningen van H. Wolf, die al 

eerder werden gebruikt in de Fauna Insecta 

Heivetica. 

Ook diverse andere groepen angeldragers worden 

door de heer Lefeber bewerkt, men neme contact 

met hem op, wanneer men belangstelling heeft. 
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1504 Odonata Libellen 

Voor de libellen zal in het vervolgprojekt ook 

gebruik worden gemaakt van de oecocode voor 

binnenwateren (deze projekten worden geken

merkt door projektnummers tussen 1000 en 

2000). Bovendien zal binnen korte tijd een 

streeplijst van de soorten beschikbaar zijn. 

Van elke verzamelplaats behoeven de gegevens 

dan maar éénmaal te worden genoteerd; het voor

komen van de soorten kan in een op het formu

lier aanwezige lijst worden aangegeven. 

Coördinatoren: Dr. D.C. Geijskes, Rijksmuseum 

van Natuu:r>lijke Historie, Postbus 9517, 2300 

RA Leiden 

MLJ. M. Verdonk, (nieuw adres), FZoralialaan 

47, 1402 NJ Bussum. 

1507 Ephemeroptera Haften of eendagsvliegen 

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

5211 AM 's-Hertogenbosch. 

1510 Plecoptera Steenvliegen 

Binnenkort wordt begonnen met het opnieuw be

werken van het materiaal in de Nederlandse 

collecties; ook zal worden geprobeerd nieuw 

materiaal te verzamelen. Ieder die belang

stelling heeft voor het medewerken aan deze 

groep, kan zich voorlopig in verbinding stel

len met het Centraal Bureau. 
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1530 Heteroptera aquatica Water- en oppervlakte

wantsen 

Het projekt loopt door samenwerking met studenten 

(zie ook blz. 7 van deze Nieuwsbrief) goed. 

Coördinator: Dr. N. Nieser, Laboratorium voor 

Zoölogische Oecologie en Taxonomie, Plorrrpetoren

gracht 9-11, 3512 CA Utrecht. 

1550 Coleoptera aquatica Waterkevers 

Een groot aantal collecties is al bewerkt en 

wordt nu op ponsformulieren geschreven. Vooral 

het werk voor de Dytiscidae vordert goed. De 

familie Elminthidae wordt bewerkt door J. van 

Tol, Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, 

Postbus 9517, 2300 RA Leiden. Voor medewerking 

aan het projekt kan men zich aanmelden bij: 

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

geeststraat 11, 2316 XK Leiden. 

1580 Trichoptera Kokerjuffers of schietmotten 

Een handleiding voor het verzamelen en een nieu

we soortenlijst met codenummers is gereed . 

Coördinator: Dr. L.W.G. HigZer, Rijksinstituut 

1.loor Natuu:r>beheer, Postbus 46, 3956 ZR Leersum. 

1630 Chironomidae (Diptera) Vedermuggen 

Coördinator: Dr. H.K.M. Moller PilZot, Leypark

weg 37, 5022 .4A Tilbu:r>g. 
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1640 Simuliidae Kriebelmuggen 

coördinator: Drs. J.J.P. Gardeniers, Vakgroep 

Natuurbeheer LH, Ritzema Bosweg 32a, 6703 AZ 

fvageningen . 

2001 Ixodida Teken 

Ook bij dit projekt is men nu aan het invullen 

van ponsformulieren begonnen. Bij het onderzoek 

dat wordt verricht op het Academisch Ziekenhuis 

te Utrecht werden in 1978 niet minder dan 10.000 

teken verzameld en gedetermineerd. 

Nadere inlichtingen bij: Drs . A.F. M. Garben, 

Academisch Ziekenhuis Utrecht, Afd. Dermatolo

gie/Minibiologie, Catharijnesingel 101, 3511 

Gf-1 Utrecht. 
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PUBLICATIES VOOR MEDEWERKERS 

a. Nederlandse Faunistische Mededelingen 

J. De larven der Nederlandse Chironomidae 

(Diptera) door H.K.M. Maller Pillot f 17,50 

2. Atlas van 64 soorten Nederlandse graafwes-

pen door Br. V. Lefeber f 12,50 

b. Handleiding en atlas voor het medewerken aan 

entomologische projekten f 9,00 

Handleiding voor het medewerken aan entomo-

logische projekten (geen atlas) f 4,00 

De onder a en b genoemde publicaties kunnen wor

den besteld bij 

Bibliotheek van het Rijksmuseum van Natuurlijke 

Historie, 

Postbus 9517, 

2300 RA Leiden. 

c. Handleiding en atlas malacologie 

Oecocode voor binnenwateren van. Neder-

f 9,00 

land 

Plaatsnamenlijst van Nederland 

Basiskaartjes van Nederland 

Basiskaarten Europa (per stuk) 

Ponsformulieren entomologie 

Idem malacologie 

f 

Idem macrofauna van binnenwateren 

Etiketjes "Opgenomen voor EIS-Nederland" 

gratis 

gratis 

gratis 

1,50 

gratis 

gratis 

gratis 

gratis 

De onder c genoemde publicaties kunnen worden be

besteld bij 

Centraal Bureau Nederland EIS, 

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, 

Postbus 9517, 

2300 RA Leiden 




