
Nieuws van de werkgroepen 

NI EUWS VAN DE WERKGROEPEN 

De nieuwe projecten zijn elders in dit nummer 

aangekondigd. 

0001 Carabidae Loopkevers 

Het werk aan Nederlandse loopkevers heef t sinds 

de publicatie van de 'loopkeveratlas' niet stil

gelegen, al is dat de afgelopen jaren duidelijk 

tot uiting gekomen door middel van publicaties. 

Wel werden zeer veel gegevens verzameld, zowel 

aanvullingen op de atlas, welke mij werden mee

gedeeld door verzamelaars , als vangstgegevens 

uit bemonsteringen die werden uitgevoerd ten 

behoeve van allerlei wetenschappelijke projecten. 

Vooral deze laatste hoeveelheid gegevens bleek 

van een enorme omvang en slechts een klein deel 

hiervan is destijds bewerkt voor de vervaardi

ging van de loopkeveratlas. We zoeken thans naar 

mogelijkheden om deze gegevens onder te brengen 

bij de databank(en) van EIS-Nederland en/of 

Staatsbosbeheer. Helaas zal dit een zeer tijdro

vend karwei zijn . Als alle aanvullende gegevens 

bewerkt zijn, is het zeker de moeite waard de 

uitgave van een nieuwe loopkeveratlas te over

wegen. Hierin zouden dan kaarten moeten worden 

opgenomen waarop de gegevens wèl gesplitst zijn 

in twee of drie perioden sinds 1900 . In denk 

echter dat het niet zinvol is een dergelijke nie 

nieuwe atlas te produceren binnen tien jaar na 

de eerste versie . Daarom zal ik proberen ingaan

de de volgende 'Nieuwsbrief ' een overzicht van 

de voornaamste correcties en aanvullingen te ma

ken, opdat iedereen die dat wenselijk acht, deze 

kan overnemen. 

Voorlopig staan er wat mij betreft nog de volgen

de zaken op het vuur: (i) afronding van een on

derzoek naar de loopkevers van de Zuidlimburgse 

kalkgraslanden, uitgevoerd in 1977 en 1981 . Het 

ligt in de bedoeling in de publicatie een volle

dig overzicht op te nemen van het voorkomen en 

de eventuele voor- of achteruitgang van de Zuid

limburgse loopkevers (afsluiting van het manus

cript hopelijk nog dit jaar); (ii) het maken van 

een overzicht van de loopkeverfauna van de 

Waddeneilanden en het kustgebied, afronding in 

1983/1984 . Vooral over dit gebied zal ik zeer 

13 

gra ag aanvullende gegevens ontvangen (van Cad

zand tot Rottum, als de vi ndplaatsen maar 

enigszins aan de kust liggen, of aan he t zoute 

water) . I k hoop dat het onnodig is er de nadruk 

op te leggen dat nog steeds alle gegevens die 

niet in de loopkeveratlas ve rmeld staan, zeer 

welkom zijn. Dit geldt ook voor hokken die 

reeds zwart zijn, en (vooral) ook van gewone 

soorten. 

Rest me nog erop te wijzen dat ik een nieuwe 

lijst van Nederlandse loopkevers met soortnum

mers en codes voor EIS-Nederland heb samenge

steld. De soortnummers komen overeen met de 

nummers in de Europese checklist (Turin, 1981) 

en de nomenclatuur met Sil fverberg (1979) . Dit 

levert helaas voor een aanzienlijk aantal soor

ten weer nieuwe namen op, en soms zelfs oude 

bekende. Het heeft m.i . geen zin hiervoor de 

ogen te sluiten, omdat het slechts een kwestie 

van tijd is voor deze toch in gebruik komen . 

Een aantal van de namen kennen we al Lindroth 

(1974), terwijl Pope (1977) enkele jaren later 

nog een aantal veranderingen voorstelde , maar 

nog niet doorvoerde. Silfver berg (1979) hakte 

de knoop door en uit correspondentie weet ik 

dat Bangsholt (in een binnenkort te publiceren 

loopkeveratlas van Denemarken) , Kwamme & Ref

seth (idem van Noorwegen) en Lyneborg (in een 

binnenkort te publiceren bewerking van een ma

nuscript van Lindroth over de Scandinavische 

loopkevers) allen de nomenclatuur van Silfver

berg (1979) zullen gaan volgen . De lijst is ver

krijgbaar bij het Centraal Bureau . 

Op de volgende pagina worät een overzicht gege

ven van de belangrijkste wijzigingen in de 

naamgeving . 

H. Turin, Rijksinstituut voor Natuurbeheer, 

Postbus 46, 3956 ZR Leersum . 

0002 Mollusca Mollusken 

De belangrijkste activiteit van het ogenblik 

is de samenstelling van de verspreidingskaar

ten van de Nederlandse landslakken ten behoeve 

van de tweede editie van het boek ' De landslak

ken van Nederland' van E. Gittenberger et al. 

W.J . Kuijper , Holbeekstraat 12, 2203 HB Noord

wijk . 
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Overzicht van de belangrijkste nieuwe namen bij 

011 031 Leistus termi natus i.p.v. 
015 OOI Notiephilus aesthuans 
015 006 Notiephilus germinyi 

'' 033 006 Dyschirius thoracicus 
036 024 Bernbidion bruxellense 

'' 036 075 Bernbidion gene i 
036 126 Bernbidion maritimum 

'' 036 140 Bernbidion deleturn 
036 200 Bernbidion tetracolurn 
036 210 Bernbidion mannerheimi 

'' 105 014 Pterostichus quadrifoveolatus 
105 120 Pterostichus kugelanni 
105 135 Pterostichus longicoll is 
105 149 Pterostichus melanarius 
105 237 Pterostichus versicolor 

'' 107 OIO Abax parallelepipedus 
122 027 Calathus ochropterus 
122 032 Calathus rotundicollis 

'' 127 002 Synuchus vivalis 
132 041 Agonum nigrum 
132 051 Agonum albipes 

'' 134 111 Amara quenseli 
142 002 Bradycellus caucasicus 
142 011 Bradycellus ruficollis 
143 002 Dicheirotrichus gustavi 

'' 145 005 Acupalpus parvulus 
146 002 Harpalus affinis 
146 040 Harpalus flavescens 

'' 146 145 Harpalus solitaris 
146 093 .Harpalus nitidulus 

'' 146 104 Harpalus rufipes 
146 105 Harpalus rufipalp is 

'' 146 125 Harpalus subcylindricus 
146 145 Harpalus xanthopus 
161 OOI Harpalus bullatus 
161 004 Harpalus anomalus 

'' 183 016 Dromius schneideri 
183 021 Dromius notatus 
183 025 Dromius spilotus 

'' 

0005 Arachnida Spinnen 

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

lijke Historie, Postbus 9517, 2300 RA Leiden . 

0008 Megachilidae (niet- parasitaire soorten) 

Een atlas van deze soorten is in druk. 

G. van der Zanden, Jongkindstraat 2 , 5645 JV 

Eindhoven. 

0009 Sphingidae Pijlstaartvlinders 

Afgelopen winterhalfjaar kwamen gegevens binnen 

van dertig medewerkers. Opvallend was het kleine 

aantal waarnemingen dat in 1981 gedaan werd. Een 

soort als Hemaris fuciformis bleefwel heel sterk 

achter bij andere jaren; mogelijk is deze soort 

extra gevoelig voor slecht weer. 
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loopkevers (Carabidae) 

rufescens 
pusillus of N. aestuans 
hypocrita 
arenosus 
rupestre 
illigeri of B. quadriguttatus (sensu Illiger) 
concinnum 
nitidulum 
ustulatum 
unicolor 
angustatus 
dimidiatus 
inaequalis 
vulgaris 
caerulescens o.f P. coerulescens 
a ter 
mollis 
piceus 
nivalis 
dahli 
ruficorne 
silvicola 
collar is 
similis 
pubeseens 
dorsalis 
aeneus 
rufus 
fuliginosus 
punctatulus 
pubeseens 
rufitarsis 
pumilus 
winkleri 
bipustulatus 
gladiator of H. striatulus 
marginellus 
nigriventris 
quadrinotatus 

Een bijzondere waarneming was die van een adul 

te Hyles gallii buiten de Veluwe, en een waar

neming van een overdag vliegend exemplaar van 

dezelfde soort, ditmaal wel op de Veluwe. 

De bedoeling is om na het seizoen 1982 het on

derzoek af te sluiten. Om dit jaar nog zoveel 

mogelijk gegevens te verzamelen is een brief 

verstuurd aan alle medewerkers van het dagvlin

derproject. Hierin wordt men verzocht aandacht 

te besteden aan Hemaris fuciformis, de Glas-

vleugelpijlstaart. Op deze wijze hopen wij ex

tra oecologische gegevens te verkrijgen. Verder 

zal · worden getracht enkele 'witte vlekken ' te 

inventariseren, met name in de Flevopolders. 

J. Meerman, Tjalk 14-12 , 8232 LK Lelystad. 
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0010 Staphylinidae Kortschildkevers 

F. van Stuivenberg, Natuurhistorisch Museum, 

M.H . Tromplaan 19, 7511 JJ Enschede. 

0012 Rhopalocera Dagvlinders 

Voor het dagvlinderonderzoek (zie de aankondi

ging elders in dit nummer) worden nog steeds me

dewerkers gezocht. Men dient dan zo spoedig mo

gelijk contact op te nemen met de coördinator. 

Hij zendt u een handleiding met uitgebreide en 

gedetailleerde instructies (die in enkele op

zichten afwijken van de andere EIS projecten!). 

Er zijn speciale veldinventarisatie-formulieren . 

Ook degenen die een collectie hebben, wordt ver

zocht aan dit project deel te nemen . 

Ir. W.H.J.M . Geraedts, Vakgroep Natuurbeheer LH, 

Postbus 8080, 6700 DD Wageningen. 

0014 Sphecidae p.p. Graafwespen 

als ook vele andere groepen van de aculeate 

Hymenoptera, zoals Pompilidae (0015), Vespidae 

(0018), Chrysididae (0019), Bethylidae (0020), 

Mutillidae (0021), Sapygidae (0022), Tiphiidae 

(0023), Trigonalidae (0024), Andrenidae (0027) 

Dryinidae (0028), Anthophoridae (0034), Apidae 

(0035), parasitaire Megachilidae (0036), Colle

tidae (0037), Melittidae (0038) en Halictidae 

(0039). 

Alle waarnemingen van deze groepen kunnen worden 

gezonden aan 

Br . V. Lefeber, Brusselsestraat 38, 6211 PG 

Maastricht. 

0025 Syrphidae Zweefvliegen 

De medewerkers aan dit project ontvangen enkele 

keren per jaar een beknopt stencil met de stand 

van zaken. In mededeling nummer 8 (januari 1982) 

stond o.m. dat geprobeerd wordt voor het vang

seizoen van 1982 de bewerking van de Merodon en 

Eristalis groep af te sluiten. In de komende 

tijd zal een poging worden gedaan enkele nieuwe 

groepen te bewerken. Hier~ij wordt gedacht aan 

de genera Xylota en Chalcosyrphus, met in totaal 

14 soorten , of aan de genera Volucella, Ceriana, 

Sericomyia, Arctophila en Microdon, ook in totaal 

14 soorten omvattend. 

A. Barendregt, Chopinlaan 38, 3781 HB Voorthui-

zen. 

0026 Cercyon (Hydrophilidae) 

Ruim 14.000 Nederlandse exemplaren van dit ge

nus zijn onderzocht. Verspreidingskaarten van 

vier oeverbewenende soorten zijn in 'Nieuws

brief 10' gepubliceerd. Een uitgebreid artikel 

over de Nederlandse soorten zal verschijnen in 

Zoologische Bijdragen. Hiermee is het project 

voorlopig afgesloten. Wel bestaat bij onderge

tekende nog grote belangstelling voor larven 
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van deze groep. Deze zouden zowel in mest als op 

oevers gevonden kunnen worden. Zij onderscheiden 

zich van andere larven van Hydrophilidae door 

het ontbreken van poten. Alle exemplaren zijn 

zeer welkom! 

J . Huijbregts, p/a Rijksmuseum van Natuurlijke 

Historie, Postbus 9517, 2300 RA Leiden 

0029 Scarabaeoidea Mestkevers 

H.C. Pijpers (nieuw adres), Goudsbloemlaan 63, 

2512 CP 's-Gravenhage. 

0030 Pterophoridae Vedermotten 

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

0031 Histeridae Spiegelkevers 

Onlangs is aan vele coleopterologen een brief 

gezonden met een verzoek tot medewerking bij 

het verzamelen van recente gegevens. Veel al 

ontbreken bij collectie gegevens helaas de zo 

belangrijke oecologische notities . 

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

Lelystad 

0040 Delphacidae Spoorcicaden 

Een zeer groot deel van het Nederlandse mate

riaal is reeds verwerkt. 

Drs. K. Booij, Thorbeckestraat 356, 6702 CE 

Wageningen. 

0041 Dolichopodidae 

Drs. H.J.G. Meuffels, Meesweg 16, 6325 BG Vilt. 

0042 Curculionidae Snuitkevers 

Voor dit nieuwe project zullen de genera stuk 

voor stuk worden bewerkt. Er is een begin ge

maakt met het geslacht Otiorrhynchus, met elf 

soorten relatief klein binnen deze familie. 

Materiaal wordt gaan ontvangen. 

H.C. Pijpers, adres zie onder 0029 . 
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1095 Hirudinea Bloedzuigers 

M. Alink heeft inmiddels alle collecties bestu

deerd. Alle gegevens zijn in het bestand van EIS

Nederland overgebracht en zowel kaarten als oeco

l ogische gegevens zijn m.b.v. de computer ver

vaardigd . Het contact- adres is 

Dr. G. van der Velde, Laboratorium voor Aquati

sche Oecologie, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen 

1100 Mollusca (aquatica) Watermollusken 

Gegevens van zoetwatermollusken met 'oecocode 

voor binnenwateren ' -gegevens erbij worden apart 

gehouden onder groepnummer 1100. Coordinator: zie 

0002. 

1504 Odonata Libellen 

Zoals a l elders vermeld zal dit jaar eindelijk 

de atlas van de Nederlandse libellen kunnen 

worden gepubliceerd (KNNV). Wij hopen de komende 

circa vijf jaar zoveel nieuwe qeg_evens te ver

zamelen, dat een nieuwe atlas, geheel gebaseerd 

op recente gegevens , kan worden uitgegeven. 

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

1507 Ephemeroptera Haften 

De coördinator van dit project besteedt nog steeds 

veel tijd aan het determineren van nieuw materi

aal. In apri-l 1-98·2 verzame-lden A .. W.M. Mol en 

J. van To l nog interessant n -ieuw materaal in de 

provincie Limburg. In de Maas werd een nieuwe 

soort voor de fauna ontdekt. 

Drs. A.W . M. Mol, Guldenvliesstraat 19, 521'1 AM 

's-Hertogenbosch 

1510 Plecoptera Steenvliegen 

Zoals al eerder ver-meld, is de atlas (met deter

mineertabellen) grotèndeels gereed. Nieuwe gege

vens kunnen worden gezonden naar het Centraal 

Bureau. 

1530 Nepomor-pha et: Gerromorpha Waterwan-tsen 

I n het kader van studenten-onderwerpen zi~n veel 

recente gegevens verzameld in slecht bemonsterde 

gebieden. Bij dit project ~ijn zeer veel gegevens 

beschikbaar met oecocode. Een nieuwe bewerking 

van de determineertabel is in druk bij de KNNV . 

Dr. N. Nieser, Laböratoriu~ voor Zoologische 

Oecologie en Taxonomie, Plompetorengracht 9-11, 

3512 CA Utrecht. 

1550 Co1eoptera aquatica Waterkevers 

Door tijdgebrek van de medewerkers verloopt het 

overbrengen van collectiegegevens naar het be

stand van EIS-Nederland niet voorspoedig . Wel 

zijn enkele kleinere artikelen gepubliceerd. 

Zie hiervoor de rubriek 'Mededelingen EIS

Nederland ', en Nieuwsbrief 10. 

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

2316 XK Leiden. 

1551 Ochthebius (Hydraenidae) 

Als deelproject binnen de waterkeverwerkgroep 

bewerkt Y. Jongemade Nederlandse Ochthebius

soorten . Inmiddels is de col l ectie van het ITZ 

(Amsterdam) geheel en die van het RMNH (Leiden) 

al grotendeels op ponsconcepten overgebracht . 

Ieder die inlands materiaal bezit van Nederland

se Ochthebius-soorten , en dat wil laten bewer

ken, kan contact opnemen met 

Y. Jongema , Eykmanstraat 24, 6706 JX Wagenin

gen . 

1630 Chironomidae Vedermuggen 

Het deel ' Orthocladiinae' van de determineer

tabel is inmiddels in concept gereed. Het is 

niet onmogelijk dat deze tabel nog dit jaar kan 

verschijnen. Op deel la zullen nog enkele aan

vullingen verschijnen. 

Dr. H.K.M. Moller Pillot, Leyparkweg 37, 5022 

AA Tilburg. 

MINIZOO - de parasitaire sectie van EIS-Neder

land 

Behalve teken (groepnummer 2001) zijn nu ook 

opgenomen gegevens betreffende vlooien, irrite

rende rupsen, oogstmijten en luisvliegen. In 

het totaal zijn 5259 vangsteenheden ingebracht, 

waarbij· 9112 parasieten-reçords b~horen. Het 

grootste deel van de databank (bij het AZU) be

staat echter uit gegevens om de integriteit van 

de bemonsteringsdata te controleren, zodat de 

totale databank van MINIZOO op het moment (31-. 

iii.1982) 36.543 records bevat. 

Een databank van een zodanige grootte is nauwe

lijks meer interactief (achter een terminal) te 

behandelen. Vandaar dqt een versimpelde versie 

is gemaakt, de demonstratie-databank. Zoals op 

bi?gaande figuur (p. 17) is te zien, werkt die 

ook al en werd gedemonstreerd op de 23e vergade-
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A DATABASE FOR PARASITIC 
AND PSEUDOPARASITIC CAUSES OF 

PAPULAR URTICARIA IN THE BENELUX 
by: Johanna E.M.H. van Bronswijk, Minibiologisch Laboratorium , 

Vakgroep Dermatologie, Rijksuniversiteit, Utrecht. 

checks for data integrity sampling 

I 
HOST 

BIOTOPE 

t 
t 
t 

L--------------------------·~1 ----------------~ 
GEOGRAPHICAL LOCALITY 

MINIZQQ ..._.., 
purpose: to determine. explain cmd 

predict population sizes 
and dermatological effects 
of an imal sk1n pdrasites and 
pseudo parasites 1n The Bene lux . 

n.:alllOt1on of poster: H. Vos 

ring van medisch wetenschappelijke verenigingen. 

Deze demonstratie databank bevat van ieder 10 x 

10 km UTM hok alle parasieten in een bepaalde 

maand en een bepaal d landschap slechts éénmaal. 

Hierdoor kan deze databank , die mechanisch is ge

maakt uit de grote databank, toe met slechts 1053 

records. De demonstratie databank is in deze 

Nieuwsbrief natuurlijk niet te demonstreren, maar 

wie eens langskomt kan achter de computer-termi

nal eens kijken welke de gevaren zijn die een va

kantie in eigen land op een bepaalde plaats met 

zich mee brengt. 

Ook MINIZOO kampt met een groot gebrek aan man

kracht . De invoer van data is wat versimpeld 

door af te zien van ponskaarten en de data 

rechtstreeks door de onderzoekers te laten in

toetsen of te laten aanbrengen op streeplijsten 

welke op het Rekencentrum van de Rijksuniversi

teit van Groningen mechanisch worden gelezen . 

Voorshands zijn wij nog rijkelijk voorzien van 

p reparaten en aantekeningen van parasieten die 

nog kunnen worden ingebracht. Bovendien zijn 

ook alle controleseries record-typen nog niet 

volledig. Vooral aan de series 4, 5 en 6 zal in 
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de naaste toekomst nog hard getrokken moeten 

worden. 

Dr. J.E.M.H. van Bronswijk, Academisch Ziekenhuis 

Utrecht, Vakgroep Dermatologie, Laboratorium voor 

Minibiologie,Catharijnesingel 101, Utrecht . 

AANVULLI NG 

Gyrinidae van Nederland (Schrijvertjes) 

Kortgeleden is de heer T. van Tilburg onder bege

leiding van Drs. J. Krikken begonnen met een be

werking van de Gyrinidae van Nederland. Indien u 

materiaal wilt laten bewerken kunt u contact op

nemen met de heer Van Tilburg (of de heer Krik

ken), Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, 

Postbus 9517, 2300 RA Leiden. Het project moet 

vóór midden 1983 worden afgerond. 

Carterocephalus 

palaemon (Pallas) 
e 1950 onwords 

0 Pr• 1950 

Unifed Kingdom e 

EUROPESE VERSPREIDINGSKAARTEN 

Heath, J . & J. Leclercq, 1981 . Provisional 

atlas of the invertebrates of Europe . Maps 1-

27 . -- Institute of Terrestrial Ecology, 

Abbots Ripton I Faculté des Sciences Agrono

miques de l'Etat, Gembloux : ongepagineerd . 

Eindelijk zijn de eerste verspreidingskaarten 

van ongewervelde dieren op Europese schaal en 

geproduceerd in het kader van EIS, gepubliceerd. 

Dankzij de inspanningen van John Heath en Jean 

Leclercq kunnen wij nu voorbeelden van Europese 

kaarten laten zien. De volgende soorten zijn in 

deze publicatie opgenomen: 

Lepidoptera: Parnassius apollo, Aporia crataegi, 

Leptidea sinapis, Lasiommata maera, Coenonympha 


