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NIEUWS VAN DE WERKGROEPEN 

Diverse projekten zijn onlangs afgesloten of 

zullen binnenkort worden afgesloten. Van de 

niet- parasitaire soorten van de Megachilidae 

heeft G. van der Zanden een manuscript voor de 

serie 'Nederlandse Faunistische Mededelingen' 

voltooid. Eet omvat verspreidingskaarten en een 

determinatietabel van alle inlandse soorten. 

Naar verwachting zal deze publikatie begin 1981 

het licht zien. 

Mw. drs. E.E.C.M. Claessens heeft haar bewer

king van de Nederlandse steenvliegen (Pleco

ptera) voltooid. Alle gegevens in collecties 

zijn opgenomen in het EIS-systeem en deze wor

den nu tot kaarten verwerkt. Een manuscript met 

tabellen tot op de soort van larven en imagines 

nadert nu zijn voltooiing. Ook deze publikatie 

~al in de serie 'Nederlandse Faunistische Mede

delingen' verschijnen. 

Ook de verspreidingsatlas van de Pompilidae kan 

nu volgend jaar verschijnen. Er is nu toestem

ming verkregen van de redakties van verschil

lende periodieken voor het reproduceren van 

eerder gepubliceerde tekeningen. 

Overzicht van de lopende projekten 

0001 Carabidae Loopkevers 

De heer Turin wil gaarne zijn eerder voorlopig 

met een atlas afgesloten projekt naar de ver

spreiding van de Nederlandse loopkevers gaan 

voortzetten . Ieder die belangstelling heeft voor 

deze groep wordt verzocht kontakt op te nemen 

met 

H. Turin, Rijksinstituut voor Natuurbeheer, 

Kemperbergerweg 67, 6816 RM Arnhem. 

0002 Mollusca Mollusken 

De gegevens van het kaartsysteem van het mol

luskencomité , die eerder al op ponsconcepten 

waren overgeschreven, zijn nu tot ponskaart ver

werkt, zodat ze voor verdere geautomatiseerde 

bewerking gereed zijn . Eet ligt nog steeds in 

de bedoeling op afzienbare termijn te beginnen 
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met de samenstelling van een atlas van de land

mollusken, maar daartoe zouden eerst ook alle 

gegevens uit de grote collecties tot ponskaart 

moeten worden bewerkt. 

Voor de zoetwatermollusken kan nu ook, onder 

groepnummer 1100, de oecocode voor binnenwateren 

van Nederland worden gebruikt. De coördinator 

ontvangt gaarne ponsconcepten op een van beide 

manieren ingevuld: 

W.J. Kuijper, Eolbeekstraat 12, 2203 EB Noord

wijk. 

0005 Arachnida Spinnen 

Coördinator: 

Dr. P.J. van Eelsdingen , Rijksmuseum van Natuur

lijke Historie, Postbus 9517, 2300 RA Leiden. 

0008 Megachilidae (nie t parasi taü:e soorten) 

Eet projekt is in principe afgesloten. 

G. van der Zanden, Jongkindstraat 2, 5645 JV 

Eindhoven.· 

0009 Sphingidae Pijlstaartvlinders 

J. Meerman heeft in een interne mededeling van 

de Vakgroep Dierfysiologie van de LH Wageningen 

de op het ogenblik beschikbare gegevens op over

zichtelijke wijze samengevat (zie elders in de

ze Nieuwsbrief). Bovendien is in het tijdschrift 

Entomologische Berichten een voorlopige medede

ling verschenen betreffende de verspreiding van 

twee soorten, t.w. Hyloicus pinastri en Deile

phila porcellus (zie eveneens elders in deze 

Nieuwsbrief}. Nieuwe gegevens blijven welkom. 

J. Meerman, Vakgroep Dierfysiologie LH, Haar

weg 10, 6709 PJ Wageningen. 

ooio Staphylinidae Kortschildkevers 

Op dit ogenblik worden de laatste aanvullingen 

en correcties in de dataset voor het vervaardi

gen van de verspreidingskaarten aangebracht. In 

de loop van 1981 kan het werk verschijnen, aan

gezien ook de teksten al vrijwel gereed zijn . 

F. van Stuivenberg, Natuurhistorisch Museum, 

M.H. Tromplaan 19, 7511 JJ Enschede. 

0012 Dagvlinders 
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Het is zeer waarschijnlijk dat dankzij een sub

sidie over enkele maanden kan worden begonnen 

met de kartering van de Nederlandse dagvlinders. 

Het projekt zal dan drie jaar in beslag gaan ne

men. Alle belangstellenden voor deze groep zul

len t.z.t. persoonlijk worden benaderd. Kontakt

persoon: 

J. van der Made, Vakgroep Natuurbeheer LH, Post

bus 8080, 6700 DD Wageningen. 

0014 Sphecidae Graafwespen (64 soorten) 

0015 Pompilidae Spinnendoders 

0016 Crabroninae Graafwespen (deel) 

0017 

0018 

0019 

0020 

0021 

0022 

0023 

0024 

0027 

0028 

Pemphredoninae Graafwespen (deel) 

Vespidae Wespen 

Chrysidoidea Goudwespen 

Bethylidae 

Mutillidae 

Sapygidae 

Tiphiidae 

Trigonalidae 

Andrenidae 

Dryinidae 

Alle hierboven genoemde groepen, behorende tot 

de aculeate Hymenoptera, worden door Br. v. Le

feber bewerkt. Een zeer groot deel van de gege

vens uit Nederlandse collecties zijn reeds door 

hem tot ponskaart verwerkt. Ieder die nog be

schikt over niet in het EIS-systeem opgenomen 

exemplaren van deze groepen, kan kontakt opnemen 

met 

Br. V. Lefeber, Brusselsestraat 38, 6211 PG 

Maastricht. 

0025 Syrphidae Zweefvliegen 

Het werk aan de zweefvliegen van Nederland vor

dert gestaag. Er zijn nu ca. 5100 gegevens be

schikbaar op ponskaart. Onlangs is de zesde in

terne mededeling voor de medewerkers verzonden. 

Verdere informatie over het projekt vindt men in 

Nieuwsbrief 8, en kan men verkrijgen bij 

A. Barendregt, Chopinlaan 38, 3781 HB Voorthui

zen . 

0026 Cercyon (Coleoptera: Hydrophilidae) 

De bewerking van het Nederlandse materiaal van 

deze groep is vrijwel voltooid, en de heer Huij-

NIEUWSBRIEF E.I . S.-NEDERLAND, 9 

bregts is bezig met de bewerking van de gege

vens . 

J . Huijbregts, p/a Rijksmuseum van Natuurlijke 

Historie, Postbus 9517, 2300 RA Leiden. 

0029 Scarabaeoidea Mestkevers 

De eerste gegevens van de mestkevers van ons 

land (familie Geotrupidae) zijn aan het EIS

bestand toegevoegd. De heer Pijpers zet zijn 

werkzaamheden voort aan andere families. 

H.C. Pijpers, Schapenlaan 84, 2512 HW 's-Gra

venhage. 

0030 Pterophoridae Vedermotten 

Ieder die materiaal bezit van de vlinderfamilies 

Pterophoridae en Alucitidae wordt verzocht de 

data, of de dieren ter determinatie te zenden 

aan de coördinator. Toegezonden materiaal wordt 

zo spoedig mogelijk geretourneerd. De coördi

nator heeft de gegevens uit de grote Nederland

se collecties al tot ponskaart verwerkt. 

c. Gielis, Dongjumerweg 13, 8811 HA Ried (Fr.) 

0031 Histeridae Spiegelkevers 

De heer Vallenduuk zal in samenwerking met de 

heer Kanaar deze winter gaan beginnen aan het 

overbrengen van de gegevens op ponsconcepten. 

Voor medewerking neme men kontakt op met 

H.J. Vallenduuk, Kempenaar 06-06, 8231 VB 

Lelystad. 

0032 Hylaeus Maskerbijen 

De bewerking van de bijen van het geslacht Hy

laeus nadert zijn voltooiing. De resultaten zul

len waarschi jnlijk al over enkele maanden be

schikbaar komen. 

A. Koster, De Savornin Lohmanstraat 158, 3904 

AW Veenendaal . 

1095 Hirudinea Bloedzuigers 

In juli 1980 is de student M. Alink gestart met 

het onderzoek naar de verspreiding van de bloed

zuigers van Nederland. Men kan voor verdere in

formatie kontakt opnemen met de coördinator 

Dr. G. van der Velde, Laboratorium voor Aquati

sche Oecologie, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijme

gen . 
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1100 Zoetwatermollusken 

Zie onder 0002 

1150 Hydrachnellae watermijten 

Een handleiding voor het verzamelen, determine

ren en coderen is nu beschikbaar in de serie 

Instrukties voor medewerkers EIS-Nederland. Ge

gevens op ponsconcept kunnen voorlopig worden 

gestuurd naar het Centraal Bureau. 

1504 Odonata Libellen 

De atlas met uitgebreide beschrijvingen van alle 

inlandse soorten in alle stadia en talloze illus

traties, samengesteld door D.C. Geijskes en J. 

van Tol, nadert nu zijn voltooiing. 

Eet verzamelen van nieuwe gegevens gaat meteen 

verder. Hiervoor zijn speciale waarnemingsformu

lieren beschikbaar en verkrijgbaar bij het Cen

traal Bureau voor f 5,00 per tien stuks (als. 

statiegeld). Leden van de j~ugdbonden voor na

tuurstudie kunnen de formulieren tegen g~redu

ceerd tarief bestellen bij de coördinator 

Mw. M. Verdenk, Floralialaan 47, 1402 NJ Bussum 

1507 Ephemeroptera Haften 

Coördinator: 

A.W.M. Mol, Guldenvliesstraat 19, 5211 AM 

's-Hertogenbosch. 

1510 Plecoptera Steenvliegen 

De bewerking van deze groep is nu vrijwel vol

tooid en zal voorlopig worden afgesloten. Een 

publikatie hierover zal in 1981 het licht zien. 

Nieuwe gegevens kunnen worden toegezonden aan 

het Centraal Bureau. 

1530 Nepomorpha et Gerromorpha Waterwantsen 

van deze groep is ook een uitgebreide handlei

ding beschikbaar. Eet onderzoek wordt tot op he

den voornamelijk verricht door studenten van de 

RU Utr echt. Medewerking van anderen wordt op 

prijs gesteld 

Dr. N. Nieser, Laboratorium voor Zoölogische 

Oecologie en Taxonomie, Plompetorengracht 9-11, 

3512 CA Utrecht. 

1550 Coleoptera aquatica Waterkevers 

Een handleiding voor deze groep is in een ver

gevorderd stadium van voorbereiding. De werk

zaamheden bij het opnemen in het databestand 

stagneren op het ogenblik enigszins. 

Drs. ~.J. van Nieukerken, Poelgeeststraat 11, 

2316 XK Leiden. 
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1580 Trichoptera Kokerjuffers of schietmotten 

Een zeer goede handleiding voor het verzamelen 

en determineren van de soorten van deze groep 

is nu beschikbaar. Men kan ingevulde ponsfor

mulieren zenden aan het Centraal Bureau. 

2001 Ixodida Teken 

Van de teken van Nederland zijn nu vele dui

zenden gegevens op ponskaart beschikbaar. Het is 

de bedoeling nog dit jaar het projekt af te 

sluiten en een begin te maken met het vervaar

digen van de kaarten, diagrammen e.d. 

Drs . A.F.M. Garben, Academisch Ziekenhuis 

Utrecht, Afd. Dermatologie/Minibiologie, Catha

rijnesingel 101, 3511 GW Utrecht. 

REGISTRATIEKAARTEN EUROPESE DAGVLINDERS 

Voor de kartering van de Europese dagvlinders 

is een speciale streepkaart van het Biological 

Records Centre (Engeland) beschikbaar. Hierop 

kan men de soorten per vindplaats aankruisen. 

Het is de bedoeling dat de ingevulde kaarten 

naar het BRC worden geretourneerd, zodat de ge

gevens kunnen worden gebruikt voor het vervaar

digen van de Europese verspreidingskaarten van 

deze groep. 

De kaarten zijn gratis verkrijgbaar bij' het 

Centraal Bureau Nederland. Ingevulde kaarten 

kan men ook naar het Centraal Bureau terugstu

ren; ·van daaruit zal voor doorzending naar Enge

land worden gezorgd. 


