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Werkgroepen 

0046 Orthoptera 

Sinds 1983 bestaat de 'werkgroep Orthoptera, Dic
tyoptera en Dermaptera van Nederland', kortweg 
'werkgroep Orthoptera'. Het doel van deze werk
groep is 

onderzoek te doen naar de verspreiding van 
sprinkhanen (Orthoptera), kakkerlakken (Blat
todea) en oorwormen (Dermaptera) in Nederland, 

stimulering van de kennis van deze groepen in 
Nederl and 

ver zamelen van gegevens over deze groepen die 
gebruikt kunnen worden ten dienste van het 
natuurbeheer en na tuurbehoud . 

Literatuur 

Voor de Orthoptera is er het boek 'De sprinkhanen 
en krekels in de Benelux', door M. Duijm & G. 
Kruseman, een uitgave van de Koninklijke Natuur
historische Vereniging (1983). Een handzame de
termina tietabel is ook 'De sprinkhanen van Ne
de r land en België' door L. Beukeboom (1986). 
Deze i s t e bestellen door f 6,50 over te maken 
op giro 233040 t.n.v. Jeugdhondsuitgeverij NJN 
& ACJN t e ' s - Graveland. Om kakkerlakken te deter
mineren bestaat de KNNV Wetenschappelijke Mede
deling 133 'De Kakkerlakken en bidsprinkhanen 
-Dictyoptera- ui t de landen van de Benelux' door 
G. Kruseman (1979) . Het meest recente werk over 
Dermaptera is de KNNV Wetenschappelijke Medede
ling 4 ' De in Nederland voorkomende oorwormen' 
door C. Willemse (1952, later diverse malen 
herzien en opnieuw gedrukt). 

Een naamlijst van de Orthoptera (46 soorten), 
Dictyoptera (9 soorten) en Dermaptera (5 soorten) 
is hierbij a f gedrukt; aanvullingen/verbeteringen 
op de lij st blijven welkom. 

Werkzaamheden 

De huidige werkzaamheden bestaan uit het opnemen 
van de gegevens van de openbare en part iculiere 
collecties in Nederland. Het wordt op prijs ge
s teld de gegevens van nog niet bewerkte parti
culiere collec ties te verkrijgen. 
Hiernaast wordt onderzoek naar de huidige ver
spreiding van de groepen gestimuleerd. Voor de 
groep Orthopter a zijn hiervoor inmiddels waar
nemingsformulieren beschikbaar (aan t e vragen bij 
de coördinator of het Centraal Bureau). Voor de 
andere groepen binnen deze werkgroep, alsmede voor 
collectiegegevens van de Orthoptera worden de 
normale 80-koloms ponsformulieren gebruikt . 
Voorts wordt gewerkt aan een literatuursysteem van 
verspreidingsgegevens van deze groepen in Neder
land. Het ligt in de bedoeling hiervan binnenkor t 
een voorlopige checklist te maken . 

Medewerking 

U kunt zich als medewerker opgeven bij onder s t aand 
adres; u wordt dan op de hoogte gehouden van de 
activiteiten van de werkgroep. 

Leo Beukeboom, Helperwestsingel 31- 22, 9721 BB 
Groningen . Telefoon 050-271606. 

Naamlijst van de Nederlandse Orthoptera, 
Dictyoptera en Dermaptera 

Om ruimtebesparende redenen zijn de auteursnamen 
en jaartallen weggelaten. Voor de complete 
naamgeving zie de genoemde literatuur. 

001110 TACHASYN Tachycines asyna~orus 
002110 PHANFALC Phaneroptera falcata 
002130 BARBSERR Barbitistes serricauda 
002140 LEPTPUNC Leptophyes punctatissima 
002150 POLYDENT Polysarcus denticauda 
002210 MECOTHAL Meeenema thalassinum 
002320 CONODORS Conocephalus dorsalis 
002410 TETTVIRI Tettigonia viridissima 
002510 DECTVERR Decticus verrucivorus 
002520 PLATALBO Platycleis albopunctata 
002540 METRBRAC Metri optera brachyptera 
002570 METRROES Metrioptera roeselii 
002580 PHOLGRIS Pholidoptera griseoaptera 
002590 GAMPGLAB Gampsocleis glabra 
002610 EPHIEPHI Ephippiger ephippiger 
003110 GRYLCAMP Gryllus campestris 
003120 ACHEDOME Acheta domestica 
003130 NEMOSYLV Nemobius sylvestris 
004110 GRYLGRYL Gryllotalpa gryllotalpa 
005110 TETRSUBU Tetrix subulata 
005130 TETRCEPE Tetrix ceperoi 
005140 TETRUNDU Tetrix undulata 
005150 TETRBIPU Tetrix bipunctata 
005160 TETRTENU Tetrix tenuicornis 
006310 ANACAEGY Anacridium aegyptium 
006410 PSOPSTRI Psophus stridulus 
006420 LOCUMIGR Locusta migratoria 
006430 OEDICAER Oedipoda caerulescens 
006470 MECOGROS Mecostethus grossus 
006510 CHRYDISP Chrysochraon dispar 
006520 EUTHBRAC Euthystira brachyptera 
006540 OMOCVIRI Omocestus viridulus 
006550 OMOCVENT Omocestus ventralis 
006560 STENLINE Stenobathrus lineatus 
006580 STENSTIG Stenobathrus stigmaticus 
006610 MYRMMACU Myrmeleotetti x maculatus 
006620 GOMPRUFU Gomphocerus rufus 
006710 CHORAPRI Chorthippus apricarius 
006730 CHORVAGA Chorthippus vagans 
006740 CHORMOLL Chorthippus mollis 
006750 CHORBRUN Chorthippus brunneus 
006760 CHORBIGU Chorthippus biguttulus 
006810 CHORALBO Chorthippus albomarginatus 
006820 CHORDORS Chorthippus dorsatus 
006830 CHORPARA Chorthippus parallelus 
006840 CHORMONT Chorthippus mentanus 
011110 ECTOLAPP Ectobius lapponicus 
011120 ECTOSYLV Ectobius s ylvestris 
011130 ECTOPALL Ectobius pallidus 
011140 ECTOPANZ Ectobius panzeri 
011150 BLATGERM Blatella germanica 
011160 SUPELONG Supella longipalpa 
011210 PYCNSURI Pycnocelus surinamensis 
011310 BLATORIE Blatta orientalis 
011320 PERIAMER Periplaneta americana 
021110 FORFAURI Forficula auricularia 
021120 APTEMEDI Apterygida media 
021130 CHELACAN Chelidura aoanthopygia 
021210 LABIMINO Labia minor 
021310 LABIRIPA Labidura riparia 

Op de twee volgende pagina ' s is het speciale 
waarnemingenformulier van de werkgroep 
Orthoptera afgedrukt. 
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11 •• •• 11 11 .. •• 
002110 PHANFALC 003120 ACHEDOME 006550 OMOCVENT 

002140 LEPTPUNC 003130 NEMOSYLV 006550 OMOCVENT 

002140 LEPTPUNC 003130 NEMOSYLV 006560 STENLINE 

002210 MECOTHAL 004110 GRYLGRYL 006580 STENSTIG 

002210 MECOTHAL 004110 GRYLGRYL 006580 STENSTIG 

002320 CO NO DORS 006610 MYRMMACU 

002320 CONODORS 005110 TETRSUBU 0066 10 MYRMMACU 

002 410 TETTVIRI 005110 TETRSUBU 006620 GOMPRUFU 

002410 TETTVIRI 005130 TETRCEPE 006710 CHORAPRI 

002510 DECTVERR 005130 TETRCEPE 006730 CHORVAGA 

002520 PLATALBO 005140 TETRUNDU 0067 40 CHORMOLL 

002520 PLATALBO 005140 TETRUNDU 006740 CHORMOLL 

0025 40 METRBRAC 005150 TETRBIPU 006750 CHORBRUN 

002540 METRBRAC 005160 TETRTENU 006750 CHORBRUN 

002570 METRROES 006410 PSOPSTRI 006760 CHORBIGU 

002580 PHOLGIUS 006420 LOCUMIGR 006760 CHORBIGU 

002580 PHOLGRIS 006430 OEDICAER 006810 CHORALBO 

002590 GAMPGLAB 006430 OEDICAER 006810 CHORALBO 

0026 10 EPHIEPHI 006470 MECOGROS 006820 CHORDORS 

006470 MECOGROS 006830 CHORPARA 

003110 GRYLCAMP 006510 CHRYDISP 006830 CHORPARA 

003110 GRYLCAMP 006 540 OMOCVIRI 006840 CHORMONT 

003120 ACHEDOME 006540 OMOCVIR1 006840 CHORMONT 

Overige waarnemingen: Ingevuld door: 

11 13 IS 17 Adres: 

Nauwkeurige omschrijving van de vindplaats e n 

andere bijzonderheden: 

stadium: 1 • ei 2 • larve 6 3 • larve 9 4 • d 5 • 9 6 • eileggend 7 • parend 8 • imago (geen 4 t /m 7) 9 • larve (qeen 2 of 3) 

aantal: 0 • t I • 2-3 2 • 4-6 J • 7-15 4 ·• t6-40 5 • 41 - 100 6 • 101-250 7 • 251-600 8 • 601-1500 9 • meer do.n 1500 exemplaren 



TOELI CHTING BIJ HET PONSFORMULIER ' VERSPREI DINGSONDERZ OEK VAN 
SPRINKHANEN IN NEDERLAND ' 

algemeen 

Om zowel het in vullen als verwerken van sprinkhanen-gegevens 
gemakkelijker en sneller te laten verlopen ZiJn er speciale 
f o l"mu 11 e1· en voor het sp1· in khan en - v e1· sp re 1 di ngsonder zoek samengesteld. 
Het invullen is gebaseerd op de 80 koloms-formulieren, door middel 
van 80 codes kan een sprinkhanen-waarneming zo nauwkeurig mogeliJk 
tngev uld worden . Op deze speciale sprinkhanen-formulieren is een deel 
v an de codes al voorgedrukt , onder andere de soortsnaarn met het 
codenummer . Men vult per gebted en per datum een formulier in. 
Voor tnctdentele gegevens en collectiebewerkingen kunnen de gewone 80 
koloms-ponsformulieren gebruikt worden. 

aanvragen van formulieren 

Formulieren zijn te bestellen bij Leo Beukeboom . Men krijgt 
autornattsch nteuwe formulieren opgestuurd wanneer men ingevulde 
inlevert . 
Ook ziJn formulieren verkrijgbaar btj het Centraal Bureau Nederland 
van de European Invertebrate Survey, Rijksmuseum van Natuurlijke 
Historie, Postbus 9517. 2300 RA Leiden. 

invullen van formulieren 

Voor het compleet Invullen van de formulieren heeft rnen de 
' Handletdtng en atlas voor het medewe rken aan entomologische 
proJekten 1n het kader van de European Invertebrate Survey-Nederland ' 
nodig. Deze geeft naast een algemene toelichting btj h e t invullen , 
tev en s de kaarten die nod19 ziJn v oor het inv ullen v an het 
matr1 x nummer/ UTM code ( kolom 19 tot 24 ) en de oecocode Ckolom 42-49) . 
Deze handletding ( waarin de atlas is o pgenomen) kost fl 9.-, en 1s te 
bestellen bi J de Bibli o theek v an het Rtjksmuseum van NatuurliJke 
H1stone , Postbus 951 7 , 2300 RA Leiden . De handleiding kan ook zonde1· 
atlas geleverd worden, en kost d a n fl 6,-. 

Een korte samenvatting per kolom wordt hterna gegev e n. Onderop het 
forrnul1er is r uimte voor een nauwkeurige omschrijving van de 
vindplaat s en andere gege vens die men niet op het formulier kwijt kan. 

1-4 
5-18 

19-24 

25-34 

35-41 

42-49 
50-58 

59 

het g ro epnummer voor sprink hanen is 0046 en al voorgedruk t . 
het soortnumrroe1· en de af korting van de soo1· tnaarn ZI Jn 
v oorgedr ukt. Wanneer men meer waarnemingen heeft dan men o p de 
voorgedrukte l1jst kwijt kan, of waarnemingen van een n i et 
opgenomen soort . k an men biJ "overige waarnem i ngen " het 
soortnummer en de soort In v ullen . 
de matr1 x nummer / UTM code 1 s 1n de atlas te v inden , o ok k a n men 
g.ebruik rnaken van spec i ale kaa1·ten met een UTI"I g1·id. o .a. 1n 
te zien bij het Centraal Bureau Nederland v an het EI S . 
de plaatsnaam zo nauwkeurig rnogel1j k In v ullen. De plaats moet 
echter wel op een topo grafische kaar~ terug t e v in de n zi J n. 
biJ de datum wordt de 1 v an het Jaartal weggelaten, d u s als 
volgt : 14 me1 1980 wordt: 9800514. 
voor de oecocode dient men de handl elding te gebrui k en . 
leg, det, col zijn r esp. de waarnemer. de dete1·m1nat o r e n de 
collectie . Vaak zullen de eerste tw ee codes geliJk z1j n . Als 
een dier niet v erzameld is wo rdt kolom 56-58 n1e t i ngev uld . 
Iedereen die regelmatig waarnemingen ins tuurt kr1jgt een 
code. Dit nummer is op te vr agen biJ de coördinato r I Leo 
Beukeboorn ) . 
Voor de br o n geldt: 1 

2 
waar n eming Uit literatuur 
c ollectie 

3 = losse waarnem1ng, n1et v erzameld 
4 = waarneming 1n onderzoek s v erband 
6 = n1et v erzameld, wel bewijs-

t? 1 qe- r. 

materiaal ( foto. beschr1j v 1ng e.d. 1 
60 . 65 de codes voor stadium en geslacht staan onderop het 

formulier aangegeven . Aangezien van een lar ve Cnvmf ) vaak h e t 
geslacht bepaald k a n worden , zijn hiervoor aparte co des: 
2=mannelijke larve; 3= v rouwelijke larve: 9=lar v e . gesl a cht 
onbepaald. Eén p arend s tel ( copula) , wordt hoewel het t wee 

e x emplaren betreft, roet de aantal s c o de 1 aangegev e n . 
61 -64 worden ove1· het algemeen n1et Ingev uld. een liJ S t met 

plantennamen en hun codes i s biJ het Cent r aal Bureau Nederl and 
van de EIS verkrijqbaar . 

66-7 5 de amersfoo rt coördinaten hoev en n1et Ingevuld te wo r d e n , 
aangezien de UTM code in k olom 19-24 voldoende IS , het IS 
echter wel toegestaan. 

78-80 deze kolommen blijven leeg . 

inzenden van formulieren en verdere informatie 

Leo Beukeboom 
Helperwestsingel 31-22 
9721 BB Groningen 



Werkgroepen 

0001 en 3001 - Loopkevers (Carabidae) 

Verslag 

Allereerst een kort verslag van de ~tand van 
zaken met betrekking tot het loopkeverprojekt. 
Over dit projekt werd al eerder verslag gedaan 
in de nieuwsbrieven 12, 14J 15 en 16. Offi
cieel is het proj ekt gestopt op 31 augustus 
1985 . Di t betreft echter voornamelijk het ver
zamelen van gegevens . Omdat he t niet mogelijk 
bleek binnen de l ooptijd van het projekt (drie 
jaar) zo volledig mogelijke gegevens te verza
melen en deze tevens geheel uit te werken, is 
bewust het risico genomen de belangrijkst uit
wer kingen en publikaties na de ze einddatum te 
plannen. Dit betekent een gro t e investering in 
privétijd gedurende een aantal jaren, maar een 
voordeel is dat nu bijna alle voorhanden zijn
de loopkevergegevens zijn opgenomen. Bovendien 
zijn een aantal basisbewerkingen van het be
stand, dat nu ruim 125 . 000 records omvat, al 
uitgevoerd. Gelukkig hoeft de voortzetting van 
het werk niet door één man te worden verricht, 
maar kan gerekend worden op de steun van de da- . 
tabanken van EIS en SBB en de begeleidingscom
missie bestaande uit een aantal vakbiologen van 
verschillende instituten met als voorzitter Dr . 
P.J. den Boer van het Biologisch Station te 
Wijster. Het Prins Bernhard Fonds, dat ook de 
projektsubsidie gaf, blijft de uitloop van het 
projekt financiëel ondersteunen door het res
tant van het subsidiebedrag beschikbaar te 
stellen voor de voorbereiding van publikaties. 

Publikaties 

We hebben ervoor gekozen de hoogste priori
teit te leggen bij een aantal kortere publi
katies betreffende de oecologie en voor- en 
achteruitgang van de loopkeverfauna. Eén 
hier van kunt u aantreffen in deze Nieuwsbrief 
en de essentie van dit verhaal zal ook elders 
gepubliceerd worden in een engeistalig tijd
schrift. Een artikel dat handelt over de ver
schillen in voor- en achteruitgang in Neder
land van soorten met een goed dan wel een 
slecht verbreidingsvermogen is nagenoeg gereed 
(Turin & Den Boer in voorbereiding) . In he t 
najaar zal een artikel gereedkomen waarin getracht 
zal worden een groot aantal soorten oecolo-
gisch te typeren aan de hand van het omvang-
rijke Nederlandse vangpotmateriaal dat voor het 
projekt bijeen werd gebracht (zie Nieuwsbrief 
16: 35- 46). In een volgende s t ap zal getracht 
worden de rol van isolatie van loopkeverpopula
ties, en gevolgen daarvan voor de samenstel-
ling van de loopkeverfauna, verder uit te die
pen. In samenhang met het projekt werd in dit 
verband een doctoraalstudie verricht door H. 
Hersefoort (Landbouwhogeschool Wageningen) 
naar de loopkeverfauna van een aantal geiso
leerde bosjes in Friesland. 

Verspreidingskaarten 

Behoudens enkele kleinere publi katies, zoals 
een revisie van de Nederlandse Harpalus, sub
genus Ophonus, soorten (in samenwerking met 
T. van Gijzen), zal vanaf de komende winter in 
hoog tempo gewerkt gaan worden aan een nieuwe 
loopkeververspreidingsatlas. Hierin zullen 
naast de verspreidingskaarten ook veel gege
vens worden opgenomen betreffende de oecologie 
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Fig. I. Slecht bemonsterde hokken met 50 of minder 
soorten Carabidae. Open cirkels: onderzocht in 1985, 
gesloten cirkels : in 1985 boven 50 soorten gebracht. 

en biologie van de soorten op grond van de ge
gevens die tijdens het projekt vergaard werden. 
Gelukkig kunnen de verspreidingskaarten tegen
woordig automatisch gemaakt worden; bij de 
vorige atlas (1977) heeft een tekenaar nog ruim 
een half jaar stippen zitten wr ijven aan de 
hand van moeilijk leesbar e computerprodukten. 
Hoe dan ook, het vervaardigen van een dergelijke 
atlas annex catalogus is een omvangrijk werk. 
Het gaat nog altijd om zo'n 380 soorten en het 
is niet nauwkeurig te voorspellen wanneer dit 
werk klaar zal zijn. In de resterende tijd geeft 
dit wel de unieke gelegenheid aanvullende ver
spreidingsgegevens op te nemen, bijvoorbeeld 
van onderbemonsterde gebieden . Een (voor ke
vers)groot aantal verzamelaars heeft in 1985 
bijvoorbeeld al een 40- tal van deze slecht be
monsterde hokken onder de loep genomen en het 
resultaat is enorm. Ruim 1700 waarnemingen wer
den in deze hokken verricht en dit leverde ten
minste 1260 nieuwe (eerste) waarnemingen op, 
d.w.z. soorten waargenomen in hokken waarvan ze 
nog niet bekend waren. We hopen dat deze mede
werking door blijft gaan tot de definitieve af
werking van de verspreidingskaarten en dat we 
zo tot een redelijk betrouwbaar beeld kunnen ko
men van de verspreiding ~an de loopkeversoorten . 
Het is de verwachting dat de nieuwe loopkever
kaarten van Nederland gebaseer d zullen zijn op 
ruim driemaal het aantal waarnemingen van de 
a t las van 1977, met bovendien door de gerichte 
vangacties een veel betere spreiding van de 
waarnemingen. Fig. 1 laat zien welke hokken na 
de laatste aanvullende bemonsteringen nog als 
probleemhokken moeten worden aangemerkt. De 
kaart geeft alle hokken weer met minder dan 50 
soorten (vergelijk Heijerman & Booij 1985 , En
tomologische Berichten 45 : 183-188). Een b l ik 
op de kaart leert ons dat slecht onderzochte 



42 Nieuwsbrief European Invertebrate Survey - Nederland, 17 (1986) 

gebieden er waarschijnlijk al t ijd wel zullen 
blijven en dat we ermee zullen moeten leren 
leven. 

Boek 

Ik wil niet nalaten de l oopkeverliefhebbers te 
wijzen op het uits t ekende nieuwe determinatie
boek over de loopkevers van Skandinavië· en 
Denemarken van wijlen prof. C.H. Lindroth. Het 
boek is in grote lijnen vergelijkbaar met het 
Engelse determineerwerk in de reeks Handhooks 
for the Identification of British insects 
(Lindroth 1974), maar bevat toch veel meer in
formatie. Allereerst zijn er meer soorten op
genomen die ook in het Nederlandse faunagebied 
voorkomen. Voor deze soorten zijn het vaak de 
verrassende 'Lindroth- kenmerken' en heldere 
stijl van het werk die leiden tot een zekere 
determinatie. Daarnaast is er per soort een 
uitstekende beknopte beschrijving gegeven van 
de oecologie, gebaseerd op het beroemde stan
daardwerk 'Die Fennoskandischen Carabidae', 
dat helaas niet meer te koop is. Al met al is 
het een werk dat beslist voor de Nederlandse 
carabidoloog sterk wordt aanbevolen om te ge
bruiken naast 'Freude • Hard.e & Lohse' • dat· he
laas niet geheel vrij is van slordigheden en 
onjuistheden. Het werk van Lindroth verschijnt 
in twee delen in de serie Fauna Entomalogica 
Scandinavica en is helaas wel vrij prijzig, 
t.w. I 85,00 voor deel één. Het is te bestel
len bij de uitgever, E.J. Brill te Leiden. 

H. Turin, Esdoorndreef 29, 6871 LK Renkum, 
telefoon 08373- 16406 • 

1550 Waterkevers 

De .coördinator, E.J. van Nieukerken, kunt u 
voortaan direkt bereiken op het Centraal Bu
reau. 
Op initiatief van B. Drost, H. Cuppen en M. 
Schreijer is een tiental waterkeverspecialis
ten op dit moment bezig aan een nieuwe water
kevertabel, gebaseerd op origineel onder
zoek. Een dergelijke tabel is sedert Everts 
niet meer verschenen. Het ligt in de bedoe
ling het boekje in 1987 op de markt te bren
gen. 

0012 e.a. Lepidoptera (vlinders) 

Voor een bespreking van de atlas van de Neder
landse dagvlinders wordt verwezen naar elders 
in dit nummer. Deze publicatie vormt een 
fraaie weergave van de onderzoeksactiviteit 
van vele Nederlandse amateur-entomologen. 

Er wordt op dit moment gewerkt aan totstand
koming van een werkgroep voor alle Micro- en 
Macrolepidoptera, met uitzondering van de dag
vlinders. Deze groep zal bij het EIS worden on
dergebracht, maar de bewerking van de gegevens 
zal grotendeels bij het BIC (Biogeografisch 
Informatie Centrum) plaatsvinden. Er vinden 
nog besprekingen plaats over de invulling van 
dit project. Initiatiefnemers zijn W.J. Ge
raedts, J. Kuchlein en E.J. van Nieukerken. We 
komen hier later op terug. 

• E.J. van Nieukerken 

Centraal Bureau 

Beheerder Centraal Bureau 

Vanaf I juni 1986 heeft ondergetekende Jan van 
Tol opgevolgd als beheerder van het C'entraal 
Bureau EIS - Nederland. Na een periode van negen 
jaar heeft J. van Tol de leiding van EIS -
Nederland verwisseld voor een andere positie 
binnen het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie. 
Vanaf I mei j. 1. beheert h.ij de afdeling 
'rechtvleugeligen, snavelinsektenen libel len'. 
Zijn onderzoek zal zich voorlopig concentreren 
op de libellenfauna van Zuidoost Azië,maar er 
kunnen nog diverse bijdragen over de Nederlandse 
fauna van hem verwacht worden (aldus JvT). 
Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken 
om Jan te bedanken voor zijn enorme inzet en 
doorzettingsvermogen, onder zijn leiding is 
EIS - Nederland uitgegroeid tot zijn huidige 
omvang, zijn alle lopende series publicaties 
tot stand gekomen en vele onderzoeken gestart. 
Ik hoop dat hij zijn nieuwe werk met even veel 
succes en plezier kan voortzetten, en ik hoop 
nog meermalen van zijn kennis en ervaring 
gebruik te mogen maken. 

Aan degenen die mij nog niet kennen, wil ik m~J 
even voorstellen. Gedurende mijn studie biologie 
te Leiden (1970-78) heb ik mij vooral bezigge
houden met faunistisch onderzoek aan waterinsekten, 
in het bijzonder de waterroofkevers (Dytiscidae); 
Hierdoor was ik al in een vroeg stadium bij EIS 
betrokken, en heb daarin vanaf het begin meege
draaid, o.a. als coÖrdinator van het project 
waterkevers (1550). Na mijn studie kreeg ik 
een promotieplaats bij de vakgroep Diersystema
tiek en Zoögeografie van de vu, waar ik taxono
misch onderzoek verricht heb aan de bladminerende 
vlinderfamilie Nepticulidae van de Westpalaear
ctis. Onlangs is mijn dissertatie hierover vol
tooid. Hierdoor is mijn belangstelling enigszins 
verlegd naar de Microlepidoptera, maar ik kan 
ieder er van verzekeren dat ik vanuit mijn 
huidige positie alle groepen ongewervelden een 
evenredige aandacht zal geven. Ik hoop dat de 
samenwerking met u, medewerkers en coÖrdinatoren 
prettig zal verlopen, en houdt mij aanbevolen 
voor adviezen, goede initiatieven en uiteraard 
resultaten van onderzoek. 

Bestanden 

De verwerking van gegevens heeft sinds 1985 
aanzienlijke vertraging opgelopen, enerzijds 
door andere bezigheden van de beheerder in 1985, 
maar vooral door veranderingen in het Centraal 
Reken Instituut t e Leiden. Onze bestanden zijn 
aangemaakt en opgeslagen onder het pakket SLICK, 
dat echter door het CRI niet meer ondersteund 
wordt, en daardoor nog nauwelijks te gebruiken is. 
Alle bestanden zullen nu moeten worden overgezet 
naar een ander syteem, vermoedelijk SAS. Hierdoor 
zal het nog wel even duren voor de achterstand 
is ingelopen, ik vraag u hier begrip voor. 
Ik zal regelmatig hierop terugkomen. 

• Erik J. van Nieukerken 


