
Van Tol - Nieuwe ontwikkelingen 

Codenummers 'leg/det/col' 1-100 

Zoals bekend worden de codenummers 1-100 door 
het Centraal B~reau uitgegeven. Deze nummers 
zijn dan ook voor alle groepen (m.u.v. 0002 en 
0005) in gebruik. Ook na de laatste editie van 
de Handleiding en atlas voor entomologische 
projekten zijn nog weer nieuwe codes vastge
steld. Hieronder volgt de bijgewerkte lijst. 

001 Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden 
002 Zoologisch Museum Amsterdam (Instituut voor 

Taxonomische Zoologiel 
003 Rijksuniversiteit Leiden 
004 Rijksuniversiteit Utrecht 
005 Rijksuniversiteit Groningen 
006 Vrije Universiteit Amsterdam 
007 Laboratorium voor Entomologie, LH lvageningen 

(zie ook 020) 
008 
009 
010 
011 
012 
013 
014 
015 
016 
017 
018 
019 
020 

Rijksinstituut voor Natuurbeheer 
Natuurhistorisch Museum Maastricht 
Natuurhistorisch Museum Enschede 
Natura Docet Denekamp 
Fries Natuurhistorisch Museum Leeuwarden 
Natuurhistorisch Museum Rotterdam 
Natuurhisto~isch Museum Tilburg 
Biologisch Station Wijster 
Academisch Ziekenhuis Utrecht 
Katholieke Universiteit Nijmegen 
Museum voor het Onderwijs, 's-Gravenhage 
Universiteit van Amsterdam, anders dan C02 
Landbouwhogeschool Wageningen, anders dan 
007 

021 Delta Instituut voor Hydrobiologisch Onder
zoek, Yerseke 

022 Nederlands Instituut voor het Onderzoek de.r 

023 
024 
025 
026 
027 

Zee, Texel 
Missiemuseum Steijl 
Plantenziektekundige Dienst, Wageningen 
De Dorschkarnp, Wageningen 
Staatsbosbeheer, Inspektie Natuurbehoud 
Instituut voor Oecologisch Onderzoek, 
Heteren 

028 Instituut voor Oecologisch Onderzoek, 
Oostvoorne (Weeversduin) 

029 
030 
031 
032 

033 

0 34 
041 
042 
043 
044 
045 
0 46 
0 47 
048 
049 
0 50 
051 

Provinciale 
Provinciale 
Provinciale 
Provinciale 
Provinciale 
Provinciale 

Waterstaat 
Waterstaat 
Waterstaat 
Waterstaat 
Waterstaat 
Waterstaat 
waterstaat 
waterstaat 
water s taat 

van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 

Noord Holland 
Zuid Holland 
Utrecht 
Zeeland 
Noord Brabant 
Limburg 
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Newsletter European Invertebrate Survey 

De European Invertebrate Survey geeft sinds 
enige tijd een Newsletter uit, welke onqeveer 
eenmaal per jaar verschijnt. Hij wordt vooral 
verspreid onder de leden van het commit~ee, en 
is vooral bedoeld om de van tijd tot tijd ver
schijnende rondschrijvens te bundelen. 

In het eerste, ongedateerde, nummer wordt een 
verslag gegeven van de bijeenkomst van het co
mité, die in mei 1983 werd gehouden in Luxern
bourg . De notulen worden in drie talen gepre
senteerd . Ook een volledige tekst van de daar 
aangenomen statuten is in de Engelse versie 
afgedrukt. Andere mededelingen omvatten een 
opsomming van de soorten in het monitoring 
project, en een aankondiging van het onderzoek 
naar de Europese verspreiding van de Noctuidae. 

Newsletter 2, gedateerd rnaart 1984, omvat de 
jaarverslagen van de nationale bureaus, zoals 
ingediend bij de hierboven al genoemde vergade
ring. Ook een complete ledenlijst met adressen 
wordt daar gegeven. In het verslag van Neder
land is ook de lijst van publicaties m.b.t . 
EIS-Nederland afgedrukt (bijgewerkt tot mei 
1983). Tot heden hebben wij deze lijst niet 
in de Nieuwsbrief laten verschijnen. In een 
volgend nummer hopen wij een bijgewerkte versie 
van deze lijst wèl af te drukken. 

JvT • 

Werkgroepen 

Volgorde van de lijst van werkgroepen is geba
seerd op de indeling van het dierenrijk. Zie hier
voor ook Nieuwsbrîef 14: p. 19, waarin ook de 
adressen van de coördinatoren zijn opgenomen. 

Tricladida van binnenwateren 

Door G. van der Velde en E.J. de Vries is een 
handleiding voor het projekt geschreven. Deze 
zal verschijnen in de serie Instrukties voor 
medewerkers EIS-Nederland, en zal bij het ver
schijnen van deze-Nieuwsbrief waarschijnlijk 
ook beschikbaar zijn. 

Mollusca 

Belangrijk in de afgelopen periode was het ver
schijnen van de tweede druk van 'De landslakken 
van Nederland' bij de Koninklijke Nederlandse 
Natuurhistorische Vereniging . De verspreidings
kaarten zijn nu volgens het systeem van EIS
Nederland samengesteld . 
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Arachnida 

De arachnologen hebben een eigen informeel mede
delingenblad 'Nie~wsbrief Spined'. Hierin o.a. 
verslagen en aankondigingen van excursies, aan
wijzingen voor het determineren van moeilijke 
soortengroepen en opvallende waarnemingen . Tot 
heden zijn drie nummers verschenen. Hieronder 
het logo van de nieuwsbrief. 

Sprinkhanen e . d. 

L. Beukeboom, Helperwestsingel 31-22, 9721 BB 
Groningen geeft de volgende inleiding op de 
werkgroep: 

Onlangs verscheen bij de KNNV 'De krekels en 
sprinkhanen in de Benelux (Orthoptera) ',welk 
boek werd samengesteld door M. Duijm en G. 
Kruseman. In dit boek zijn verspreidingskaarten 
opgenomen van alle soorten sprinkhanen en 
krekels die bekend zijn uit de Benelux. De 
hierop vermelde gegevens zijn echter niet vol
ledig. Naar aanleiding hiervan en ter verkrij
ging van een beeld van de huidige verspreiding 
is de werkgroep opgericht. 
De orde Orthoptera omvat de groepen sprinkhanen 
en krekels, de orde Dictyoptera de kakkerlakken 
(Blattodea) en de niet in Nederland vertegen
woordigde bidsprinkhanen (Mantodea) , en de orde 
Dermaptera de oorwormen. Van deze groepen zul
len de gegevens van de Nederlandse collecties 
verzameld worden en in het systeem van EIS Ne
derland ondergebracht worden . Ook zullen er 
waarnemingsformulieren gemaakt worden. 
De coördinator stelt het zeer op prijs tevens de 
gegevens uit particuliere collecties te ver
krijgen. U kunt hiervoor contact opnemen met 
L. Beukeboom (adres zie boven). 

Dagvlinders 

De Stichting Dagvlinderonderzoek heeft van het 
Ministerie van Landbouw en Visserij voor drie 
jaar een subsidie toegezegd gekregen voor een 
verdere verdieping van de studie van de Neder
landse dagvlinderfauna. Een atlas met een 
samenvatting van de huidige kennis zal zo mo
gelijk nog dit jaar verschijnen. 

Chironomidae 

Men lette op de aankondiging van nieuwe publi
caties elders in dit nummer. 

Roof-, blaaskop- en wapenvliegen 

Voor de Asil i dae en Stratiomyidae z~Jn nu 
streepl i jsten/ponsconcepten beschikbaar (elders 
in de Nieuwsbrief in de roofvliegenlijst afgedrukt). 
In aanvulling op de mededelingen in Nieuwsbrief 
14: p. 17-18 kan worden medegedeeld dat ook B. 
Brugge (Amsterdam) gegevens over Nederlandse 
wapenvliegen verzamelt. Te zijner tijd zullen 
de door hem verzamelde gegevens ook in het EIS
bestand worden opgenomen. Uw gegevens behoeft 
u dus niet aan beide personen door te geven . De 
EIS-werkgroep zal zich vooralsnog richten op de 
coördinatie van de activiteiten in de jeugdbon
den voor natuurstudie. 
In de literatuuropgave in de vorige mededeling 
staat ten onrechte dat de vijfde druk van de 
Roof- en blaaskopvliegentabel beschikbaar zou 
zijn; dit moet zijn de vierde. 

Zweefvliegen 

J. van der Linden heeft zijn doctoraalverslag 
over de Nederlandse Platycheirus-soorten vol
tooid. In de volgende Nieuwsbrief hopen wij 
de verspreidingskaarten met toelichting af te 
drukken. 

Waterkevers 

Twee "nieuwe adressen zijn te melden: 

E.J . van Nieukerken, Pluimgras 3, 2318 TK Le~den 
Zijn telefoon is daar: 071-214277. 

Het privé adres van J. van Tol is ook veranderd: 
Roerdomperf 7, 2251 WX Voorschoten. Vanzelfspre
kend het eenvoudigst bereikbaar op het RMNH . 

Chrysomelidae 

R. Beenen meldt: 
Zoals reeds eerdèr v1erd vermeld zal onderzoek in 
fasen verlopen. Van het genus Timarcha, waarmee 
gestart werd, zijn de data uit enkele museum-
en particuliere collecties opgenomen. Binnen af
zienbare tijd zal hierover gerapporteerd worden. 
Op dit moment werkt J. Winkelman museumcollecties 
van de genera Diochrysa en Gastrophysa door. · 
R. Beenen heeft een aanvang gemaakt met de be
werking van de Nederlandse Galerucinae. Een 
naamlijst ten behoeve van het project Chrysome
lidae is in voorbereiding . 

Symphyta 

Diverse groepen Z~JR in bewerking. Mw. Y.D. 
Burggraaf-van Nierop heeft haar bewerking van de 
families Cephidae en Argidae voltooid. De resul
taten zijn vastgelegd in een doctoraalverslag 
' De Cephidae en Argidae van Nederland' (Intern 
verslag Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, 
p . 1-42 + figs. 1-46 + 25 kaarten + 25 histo
grammen + samenvatting . Het ligt in de bedoe
ling deze gegevens te publiceren in de serie 
Wetenschappelijke Mededelingen van de KNNV. 

Samenstelling: J. van Tol • 


