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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 


