
E.I . S. - NEDERLAND , 7 

COMPUTERPROGRAMMATUUR VOOR HET BEWERKEN 

VAN GEGEVENS VAN EIS - NEDERLAND 

J . van Tol 

Inleiding 

In de periode 1 maart 1978 tot 1 oktober 1979 

is mw. drs . N. J . van Houten-Drost verbonden ge

weest aan het Centraal Bureau Nederland van de 

European Invertebrate Survey voor het ontwerpen 

van programmatuur voor de bewerking van de ba

sisgegevens van EIS-Nederland. Haar aanstelling 

werd mogelijk gemaakt door een subsidie van het 

Ministerie van CRM . In het volgende willen wij 

een beknopt overzicht geven van de mogelijkhe

den van het systeem van EIS-Nederland met behulp 

van de nu beschikbare programma ' s. 

De wijze van data-opslag 

Voo r een beter begrip van het volgende is het 

nuttig enkele details te geven over de wijze 

waarop de gegevens aan het bestand van de Euro

pean Invertebrate Survey - Nederland worden 

toegevoegd . 

De eerste stap is van de medewerker, die de ge

gevens op ponsformulier schrijft , naar de coör

dinator . De laatste controleert de ponsconcep

ten en zendt deze in bundels van ongeveer hon

derd stuks naar het Centraal Bureau . Daar wor

d e n de formulieren genummerd , gecontroleerd e n 

daarna door ponstypistes tot ponskaarten ver

ponst. De ponskaarten worden vervolgens ingele

zen op magnetische schijf . Gegevens op 'schijf ' 

zijn veel efficiënter te verwerken dan d i e op 

ponskaart. De kaarten worden echter voorlopig 

bewaard voor extra zekerheid dat de gegevens 

niet verloren gaan . 

Wanneer de gegevens op schijf staan wordt een 

afdruk ('listing') gemaakt . Eén regel van zo'n 

listing komt overeen met één ponskaart. Ook 

wordt de tekstinhoud onderworpen aan een test

programma op evidente fouten. Hieronder vallen 

o . m. niet bestaande matrixnummers, of onjuiste 

bron- of stadiumcodes . Deze fouten zijn in bijna 
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alle gevallen het gevo l g van onjui st of ondui de

lijk invullen van de ponsconcepten . Eventueel 

wordt , voordat een listing wordt vervaardigd , 

eerst het programma PLN-EI S gebrui kt voor het 

zoeken v a n matr ixcodes bij d e plaats namen . 

De listi ng plus het resultaat van het testpro

gramma en de ori ginele ponsformulieren gaan nu 

terug naar de coördinator . Dez e dient de a f druk 

met het origineel te vergel ijken en eventuele 

fouten te verbeteren. Het geheel wordt vervolgens 

door de coördinator aan het Centraal Bureau ge

retourneerd. Hier worden de verbeteringen geponst 

en i n het bestand aangebracht . 

Tenslotte wordt de gecorrigeerde inhoud van 

schi jf naar magnetisch e band ('tape ' ) overge

schreven . In feite worden één werktape en ook 

nog twee ' copytapes ' gemaakt . De betreffende set 

gegevens wordt daarna van schijf verwijderd en 

is voortaan beschikbaar voor bewerking . De erva

ring leert dat met het hierboven beschreven pro

ces drie tot zes maanden gemoeid is . 

Uiteraard zijn voor alle hierboven beschreven 

handelingen programma ' s nodig . Aangezien de ge

bruiker hiermee nooit te maken zal krijge n wordt 

hierop niet verder ingegaan. 

Programma ' s als hulp bij het invull en 

Hiervoor is al vermeld dat het Centraal Bureau 

beschikt over enkele programma ' s die het invullen 

en controleren van de gegevens vereenvoudigen . 

Het zijn : 

(a) PLN- EIS . Een programma dat matrixcodes zoekt 

bij plaatsnamen, geschr even op standaardwij

ze in de rubriek 'plaatsnaam' van het pons

formulier . 

(b) UTM- EIS. Dit programma vertaalt echte UTM

coördinate n (zoals voorkome nd op de kaarten 

van de Topografische Dienst) in EIS-matrix

codes . 

(c) KONTROL. Hiermee wordt de inhoud van de kaar

ten gecontroleerd op evidente onjuistheden. 

Er zijn aparte versies voor het format van 

. de ponsformulieren voor e ntomologische pro

jekten, voor het projekt 'malacol ogie ' en 

'macrofauna van binnenwateren '. 

Van elke fout wordt uitgebreid melding ge

maakt in de vorm: SYMBOOL VAN VERKEERD TYPE 

IN KOLOM 59 (BRON) . 
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******************************************************~************************** . EUROPEAN INVERTEBRATE SURVEY * * VERSPREIDINGSKAART VAN NEOERLAND • 
* GROEPSNAAM : LIBELLEN * * GROEPSNUMMER :0004 * * SOORTNAAM : LE:STES SPON SA * * SOORTNUMMER :001100 * * JAAR EERSTE EN LAATSTE VANGST :1868-1976 * * TOTAAL AANTAL VANGSTEN 466 * * AANTAL HOKKEN WAARIN VANGSTEN 131 * * DATUM : 23-02-1979 * * DEZE GEGEVENS MOGEN NIE:T WORDEN GE:PUBLICEERD ZONDER TOESTEMMING VAN * 
* CE:NTRAAL BUREAU EIS-NEDERLAND * 
********************************************************************************* 
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24 l l 2 3 1 9 

25 l 5 l l 19 l l 3 
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3 4 

Fig . 1 

Voorbeeld van een door de c omputer vervaardigde verspreidingskaart van de l i bel Lestes sponsa 
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Sorteren en se l ecteren 

Als de basisgegevens op magneetband staan kun

nen deze gesorteerd worden afgedrukt. Hierbij 

kan men zelf bepalen op welke wijze de sortering 

moet plaatsvinden en er kan ook op meer gegevens 

tegelijkertijd worden gesorteerd. Enkele voor

beelden: 

(a) SOORT-HOK-DATUM. Dit wil zeggen dat alle ge

gevens per soort bij elkaar worden gezet, 

dat vervolgens binnen d e soort alle gegevens 

op matrixnummer worden gesorteerd en dat 

binne n een hok alle gegevens chronologisch 

staan gerangschikt . 

(b) HOK-SOORT-DATUM. Alle vondsten van alle soor

ten per hok bij elkaar . 

(c) SOORT- MAAND-DAG-HOK. Vroegste en laatste 

vangsten per soort. 

(d) COLLECTIE-SOORT-DATUM . Voor het vervaardi

gen van inventarislijsten van collecties. 

(e) VERZAMELAAR-DATUM-HOK-SOORT. Alle gegevens 

per verzame laar per monsterplaats. 

Er is ook een programma beschikbaar dat s lechts 

een gedeelte van de gegevens uitschrijft, bijv. 

alle waarnemingen van een diergroep uit één hok 

van 10 x 10 km
2

, of alle gegevens v an één soort. 

Fig. 2 

Voorbeeld van een tijdvangstdiagram 

JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL 

VOOR 1900 5 

1900-1909 3 

1910-1919 

1920-1 929 3 

1930-1939 

1940- 1949 

1950-1959 

1960-1969 2 

1970- 1979 

GEEN JAAR 

TOTAAL 0 0 0 0 0 0 16 

Verspreidingskaarten en tijdvangst

diagrammen 
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De programma's EISVSPRl en EISVSPRS kunnen ver

spreidingskaarten met hokken van 10 x 10 km
2 

le

veren en daarnaast tijdvangstdiagrammen (Fig. 1 

en 2) . Het eerstgenoemde pakket levert per soor~ 

één kaart; het is voor het Centraal Bureau een

voudig dit programma te draaien . EISVSPRS heeft 

daarentegen een breed scala van mogelijkheden en 

het vereist daarom een uitgebreide serie instruc

ties bij het draaien. Enkele voorbeelden van 

kaarten die kunnen worden gemaakt (naar willekeur 

uit te breiden) : 

(a) per soort een kaart van het aantal basisgege

vens (=ponskaarten) per hok, voor en sinds 

01-01-1950 apart 

(b) per soort een kaart van het aanta l basisge

gevens per hok, mannetjes en vrouwtjes op 

aparte kaarten, alleen collectiegegevens . 

(c) per genus (of andere groep van soorten) een 

kaart van het aantal basisgegevens . 

(d) per soort een kaart van het aantal vangsteen

heden (1 vangsteenheid is alle vangsten van 

één soort van één dag op één plaats) per hok. 

Telkens wordt naast een verspreidingskaart ook 

AUG SEP OKT NOV 
GEEN 

DEC 
MAAND 

TOTAAL 

10 3 3 21 

5 8 

7 4 11 

12 8 24 

2 5 2 10 

7 14 22 

15 2 3 2 1 

18 11 4 35 

8 17 5 30 

182 

84 64 15 0 0 179 
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Fig . 3 

Voorbeeld van een scoring van een 

variabele van de oecocode binnenwateren 

een tijdvangstdiagram afgedrukt (Fig . 2) . 

Een apart programma kan een kaart produceren 

van het aantal soorten dat in elk hok van 10 x 
2 . 

10 km is aangetroffen. Een kaart ter demonstra-

tie hiervan wordt elders in deze Nieuwsbrief 

gegeven bij de stand van het onderzoek van de 

Pijlstaartvlinders . 

Voor een detailstudie kunnen de hokken van 10 x 

10 km
2 

te groot zijn. Voor dat soort onderzoek 

kan gebruik worden gemaakt van een programma dat 

een kaart maakt van de verspreiding van een 

soort (of groep van soorten) binnen één hok van 

100 km
2

. 

Oecocode 

Een belangrijk onderdeel van het EIS- projekt in 

Nederland is het onderzoek naar de globale aut

oecologie van de soorten . Hiertoe kunnen de om

standigheden op de vindplaats worden gecodeerd 

in de ' oecocode ' . Intussen zijn twee oecocodes 

in gebruik en voor beide hebben we de beschik

king over een programma dat een overzicht maakt 

van de hoeveelheid basisgegevens (of vangsteen

heden) per code voor e lke variabele . Ee n voor

beeld is weergegeven in Fig . 3 . 

Hier ziet men voor één soort het aantal waarne

mingen voor de variabele ' diepte monsterplaats '. 

In het bestand, dat bestaat uit 1037 gegevens, 
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001150 NOTONECTA GLAUCA Linnaeus, 1758 

VS DIEPTE MONSTERPLAATS 

RELATIVE ADJ USTED 
CATEGORY LABEL CODE 

ABSOLUTE 
FREQ FREQ 

FREQ (PCT) (PCT) 

0 , 00- 0 , os M 0 . 1 0 . 6 

0,06- 0 , 10 M 2 2 0 . 2 1. 2 

0 ,1 1- 0 , 25 M 3 21 2 . 0 12 . 3 

0,26- 0 , 50 M 4 107 10 . 3 62 . 6 

0 , 51- 1, 00 M 5 33 3 . 2 19 . 3 

1 , 01-2 , 50 M 6 5 0.5 2 . 9 

2 , 51 - 5,00 M 7 2 0 . 2 1. 2 

866 83 . 5 MISSING 

1037 100 . 0 100 . 0 

VALID CASES 171 MISSING CASES 866 

zijn er 107 met code 4 , dat wil zeggen gevonden 

op een diepte van 26 tot 50 cm. Dit betekent dat 

10, 3 %' van de gegevens (absolute frequency) op 

deze diepte betrekking heeft , en dat 62,6 % van 

de gegevens waarbij de code is ingevuld (adjusted 

frequency) code 4 heeft . 

wanneer men de voorkeur van een soort voor be 

paalde omstandigheden wil vastste lle n dient men 

uiteraard deze gegevens te vergelijken met die 

van de gehele groep . 

Scoren van variabelen 

Voor het scoren van de waarden van diverse vari

abelen zijn een aantal eenvoudige programma ' s 

beschikbaar. Het is mogelijk ook eerst te selec

teren en daarna te scoren . Enkele voorbeelden van 

de mogelijkheden 

(a) scoren van he t aantal basisgegevens per soort 

voor de variabele plant (~ plantesoort, plan

tegeslacht of plantengemeens~hap), zie het 

voorbeeld onder de stand van onderzoek bij de 

Megachilidae in deze Nieuwsbrief . 

(b) scoren van het aantal basisgegevens per soort 

• per collectie 

(c) scoren van het aantal basisgegevens per ver

zame l aar. 

(d) idem per determinator 

Ook hebben we een programma om een kruistabe l 
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van twee variabelen te maken, b i jv . soorten te

gen planten, verzamelaar tegen soorten of plan

ten tegen hokken . 

Re l atieve abundant ie 

Voor het onderzoek naar de -relatieve- achter

of vooruitgang van de soorten binnen een groep 

is het programma RELABUN geschikt . Dit geeft 

een overzicht van de percentuele bij drage van 

de ge g e vens van één soort tot de gegevens van 

alle soorten bij elkaar. Dit is vooral interes

sant wanneer dit per periode van 10 jaar wordt 

bere ke nd , zodat e ventuele trends kunnen worden 

ontdekt. Een voorbeeld van de libellen is weer

gegeven in Fig. 4. 

De resultaten van dit programma moeten met voor

zichtigheid worden geinterpreteerd aangezien en

kele vooronderstellingen zijn ' ingebouwd ' waar

aan nie t altijd kan worden voldaan. Uit he t on

derzoek naar libellen van Nede rland is echter 

vast komen te staan dat vooral de soorten met 

een nauwe oecologische amplitudo relatief ach

teruitgang vertoonden . De soorten die relatief 

toenamen met de tijd zijn vrijwel al l e eurytope 

soorten. 

Fig . 4 

Percentuele abundantie van de vondsten van de 

Beekjuffer Calopteryx splen dens tot de hele 

groe p der libellen per periode van 10 jaar , ge

baseerd op alle exemplaren in Nederlandse c ol

lecties . 

Sinds 1910-1 920 vertoont deze soort een gestage 

achteruitgang; het relatief geringe percentage 

voor 1910 wordt waarschijnlijk veroorzaakt door 

he t geringe aantal r,;aarnemingen e n door de af

wijke n de r.ijze van verzamelen in die jaren (er 

z ijn vooral vondsten van ook in die tijd al z eld

zame libellen in de collecties) . 
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Overige programma ' s 

(a} een programma dat een lijst produceert van 

de leg-det- col nummers per groep, gesorteerd 

op nummer (met daarachter de naam} en gesor

teerd op naam (met daarbij het nummer}, 

(b} een programma dat een goed duidelij k leesbare 

soortenlijst geeft met soortnummers en -af

kortingen, 

(b} een programma dat etiketten met adressen voor 

de nieuwsbrief levert. 
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VERSPREIDINGSONDERZOEK LIBELLEN VAN NEDERLAND 
in het kader van de European lnvertebrate Survey - Nederland 

Centraal Bureau Nederland van de European lnvertebrate Survey 
Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Raamsteeg 2, Postbus 9517, 2300 RA Leiden 
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Vindplaatsgegevens: 

Soortnr 
s 

001020 

001020 

001020 

001030 

001030 

001030 

· 001050 

001060 

001080 

001090 

001100 

001100 

001100 

001110 

001110 

001120 

001120 

001120 

001170 

001170 

001170 

001200 

001200 

001200 

001240 

001240 

001260 

001260 

001280 

001280 

001280 

001390 

001390 

Gonuo Soort 
11 15 

CALOSPLE 

CALOSPLE 

CALOSPLE 

CALOVIAG 

CALOVIAG 

CALOVIRG 

SYMPBAAU 

SYMPFUSC 

LESTBARB 

LESTDRYA 

LESTSPON 

LESTSPON 

LESTSPON 

LESTVIAE 

LESTVIRE 

LESTVIRI 

LESTVIRI 

LESTVIAI 

PLATPENN 

PLATPENN 

PLATPENN 

ISCHELEG 

ISCHELEG 

ISCHELEG 

ISCHPUMI 

ISCHPUMI 

PYARNYMP 

PYRRNYMP 

ENALCYAT 

ENALCYAT 

ENALCYAT 

CO&NPUEL 

COENPUEL 

Overige soorten: 

N.B. Zoldzcmo :.oortan boochrljvon op loa vol 

Ingevuld door: 

Verzameltijd / -intensiteit: 

Weer: 

Nauwkeurige beschrijving vindplaats: 

Soortnr 
s 

001390 

001400 

001400 

001400 

001420 

001440 

001440 

001440 

001450 

001450 

001470 

002040 

002200 

002200 

002240 

002240 

002250 

002250 

002260 

002260 

002270 

002270 

002280 

002280 

002280 

002300 

002300 

002320 

002320 

002380 

002380 

002380 

002430 

Adres: 

Hierboven i s op 80 % van de tvare grootte het 

n i euwe ponsformulier ' Verspreidingsonderzoek 

van l i bellen van Nederland ' afgebeeld . Het b e 

staat uit een set van drie stuks, waarvan een 

e xemplaar b estemd is het het Centraal Bureau, 
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Genus Soort 
11 15 

COENPUEL 

COENPULC 

COENPULC 

COENPULC 

CERCLIND 

ERYTNAJA 

ERYTNAJA 

ERYTNAJA 

EAYTVIRI 

EAYTVIRI 

CERITENE 

GOMPPULC 

BRACPRAT 

BRACPRAT 

AESHCYAN 

AESHCYAN 

AESHGRAN 

AESHGRAN 

AESHISOS 

AESHISOS 

AESHJUNC 

AESHJUNC 

AESHMIXT 

AESHMIXT 

AESHMIXT 

AESHVIRI 

AESHVIRI 

ANAXIMPE 

ANAXIMPE 

CORDAENE 

CORDAENE 

CORDAENE 

SOMAMETA 

Plaatsnaam 
25 

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
1--

1--

-
1--

1--

-
1--

---
1--

--
1--

1--

-
1--

-
1---

Aontol 
76 77 

Soortnr 
s 

002430 

002500 

002500 

002500 

002510 

002520 

002520 

002520 

002560 

002560 

002560 

002570 

002660 

002660 

002660 

002680 

002680 

002680 

002690 

002740 

002740 

002740 

002750 

002750 

002750 

002760 

002760 

002760 

002800 

002800 

002800 

002820 

002820 

Gonüisoort. ISÏGl 
11 ~ lJ.LI 

r-
SOMAMETA -
LIBEDEPR -
LIBEDEPR -
LIBEDEPR -
LIBEFULV -
LIBEQUAD -
LIBEQUAD -LIBEQUAD 

>--
ORTHCANC -ORTHCANC -ORTHCANC -ORTHCOER -SYMPDANA 

t--
SYMPDANA 

t--
SYMPDANA 

~ 

SYMPFLAV 
1--

SYMPFLAV 
1--

SYMPFLAV -
SYMPFONS -SYMPSANG -SYMPSANG -SYMPSANG 

>--
SYMPSTRI -SYMPSTRI 

t--
SYMPSTRI -
SYMPVULG -
SYMPVULG -
SYMPVULG -
LEUCDUBI -
LEUCDUBI -LEUCDUBI -LEUCRUBI -LEUCRUBI -

Aontol 
76 77 

een voor de coördinator e n een voor de medewer

ker. 

De formu lieren kosten fl . 0 , 50 per stuk , mini 

mum afname 10 stuks . Wanneer me n inge v ulde for 

mulieren instuurt , krijgt me n een zelfde aantal 

nie uwe gratis terug . 


