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bestanà van àe kevers is tamelijk àivers en nog 

weinig compleet. De Heterocerus en Bledius pro

jekten zijn afgesloten, terwij l het werk aan àe 

kortschil~~evers (Staphyliniàae) zijn voltooiing 

naàert voor het genus Stenus. Het libellenpro

jekt is in voorlopige vorm eigenlijk al enige 

tijd afgesloten. Van de mollusken liggen een 

zeer groot aantal gegevens van àe land- en zoet

watersoorten op ponsconcept geschreven gereed. 

Overigens lijkt het Centraal Bureau met één man

kracht een capaciteit te hebben van ongeveer 

50 . 000 ponskaarten per jaar. 

INSTRUKTIES VOOR MEDEWERKERS EIS

NEDERLAND 

Binnenkort zal het Centraal Bureau starten met 

een nieuwe serie publicaties . De serie zal een 

vrij eenvoudige uitvoering krijgen, vergelijk

baar met de nieuwsbrief, doch voorzien van een 

kaft. zoals de naam al aangeeft zal de inhoud 

bestaan uit voor medewerkers aan een bepaald 

projekt relevante informatie, met bijv. een 

handleiding voor het verzamelen en determine

ren, een soortenlijst met codenummers en af

kortingen en een lijst van medewerkers. 

Op het ogenblik zijn in voorbereiding handlei

dingen voor àe projekten zoetwatermollusken, 

watermijten, waterwantsen en kokerjuffers, ter

wijl op iets langere termijn zijn te verwach

ten handleidingen voor waterkevers, haften, 

libellen en zoetwaterbryozoa. Als eerste num

mer van de serie zal de tweede editie van de 

oecocoàe voor binnenwateren verschijnen . 

De prijs zal, afhankelijk van de omvang, waar

schijnlijk in de buurt van f 2,50 liggen. 
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NIEUWS VAN DE WERKGROEPEN 

Nieuwe projekten 

Een onderzoek naar àe verspreiding van de Neàer

landse mestkevers (Scarabaeoidea) is gestart 

àoor H.C. Pijpers in samenwerking met àrs. J. 

Krikken. Inmiddels zijn al een groot aantal 

gegevens van de familie Geotrupidae op pons

concept beschikbaar. 

C. Gielis heeft de collecties van de vedermot

ten (Pterophoridae en Alucitidae) uit Nederland 

bewerkt, en de gegevens zijn al voor een deel 

aan het bestand van EIS- Nederland toegevoegd . 

Voorbereidingen voor een verspreidingsonderzoek 

van de Nederlandse spiegelkevers (Histeridae ) 

heeft H.J . Vallenduuk getroffen. Hij zal het 

projekt uitvoeren in samenwerking met dr. P. 

Kanaar. 

Overzicht van de lopende projekten 

0002 Mollusca Mollusken 

De gegevens van land- en zoetwatermollusken 

uit het a rchief van het Mollusken Comité zijn 

nu vrijwel volledig op ponsconcepten overge

bracht. 

0006 Heteroceridae Oevergraafkevers . 

Ee n overzicht van de Nederlandse soorten, met 

verspreidingskaarten, is onlangs verschenen als 

Mededeling EIS-Nederland, nr. 4. Het projekt 

is hiermee voorlopig afgesloten. 

0008 Megachilidae (niet - parasitaire soorten) 

Het verzamelen van gegevens op ponskaarten is 

vrijwel gereed , en de eerste bewerkingen zijn 

r eeds uitgevoerd. 

0009 Sphingidae Pijlstaartvlinders 

Op grond van de op dit moment beschikbare ge

gevens uit collecties en literatuur , zal bin

nenkort een artikel verschijnen met versprei

dingskaarten van twee van de gekarteerde soor

ten. 
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0010 Staphylinidae Kortschildkevers 

De bewerking van het materiaal van het geslacht 

Stenus is gereed. Alle gegevens zijn als pons

kaart beschikbaar. Een publicatie met versprei

dingskaarten van alle Nederlandse soorten met 

vele gegevens over de oecologie en de versprei

ding in de rest van Europa is in voorbereiding. 

0015 Pompilidae Spinnendoders 

Het verschijnen van een atlas van de Nederland

se soorten ondervindt vertraging, omdat er tot 

op heden geen toestemming kon worden verkregen 

van de redactie van de 'Fauna Insecta Helvetica' 

voor het reproduceren van de figuren van H. 

Wolf. 

De coördinator van dit projekt verricht verder 

onderzoek aan vele andere groepen van aculeate 

Hymenoptera. 

0025 Syrphidae Zweefvliegen 

Het proefprojekt van tien soorten, dat in 1979 

heeft plaatsgevonden, is bijzonder bevredigend 

verlopen. De resultaten zijn elders in deze 

Nieuwsbrief samengevat. In 1980 wordt het pro

jekt voortgezet met de genera Eristalinus, 

Mallota, Merodon en Myathropa. Gegevens van 

de in 1979 bewerkte soorten worden ook nog graag 

ontvangen. 

0026 Cercyon (Coleoptera: Hydrophilidae) 

De grote museumcollecties van Leiden en Amster

dam zijn bewerkt. De heer Huijbregts verzoekt 

ieder die in het bezit van materiaal is zo spoe

dig mogelijk contact met hem op te nemen. 

0029 Scarabaeoidea Mestkevers 

Van de familie Geotrupidae zijn al enkele dui

zenden gegevens tot ponsconcept verwerkt. Hier

na zal worden begonnen aan de Aphodiidae. 

0030 Pterophoridae en Alucitidae Vedermotten 

De eerste set gegevens, gebaseerd op diverse 

collecties, is inmiddels tot ponskaarten ver

werkt. Het gaat hierbij om ca 1500 basisgege

vens. 

0031 Histeridae Spiegelkevers 

Voor dit projekt zijn de voorbereidingen begon-

13 

nen. Een nieuwe soortenlijst, met moderne 

nomenclatuur is reeds beschikbaar. 

0032 Hylaeus (Hymenoptera: Colletidae) 

De bewerking van vrijwel alle grote collecties 

is reeds voltooid. Dit jaar zal worden getracht 

de 'witte vlekken' op de kaart te gaan opvullen 

en bovendien gegevens over de oecologie van de 

soorten te verzamelen. Het projekt moet in 1980 

worden voltooid. 

1550 Plecoptera Steenvliegen 

Van de Nederlandse collecties zijn de larven 

en de imagines volledig gerevideerd en op 

ponsconcept beschikbaar. Dit jaar zal worden 

geprobeerd zoveel mogelijk 'witte vlekken' 

op de kaart te vullen en op diverse plaatsen 

aanvullende gegevens van imagines te 

verzamelen. 

2001 Ixodida Teken 

Gedurende een drie durend onderzoek zijn alle 

collectiegegevens van inlandse en aangevoerde 

teken gecontroleerd en heeft een uitgebreid 

onderzoek plaatsgevonden naar de verspreiding, 

oecologie en gastheerkeuze van de inlandse 

soorten. De meeste gegevens zijn inmiddels tot 

ponskaart verwerkt. 




