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Aanvullingen op de lijst van 
Nederlandse kevers 
(1985-1986) 

Abstract 

Supplement to the list of Dutch Coleoptera (1985-1986).
Review of published records, comprising 17 species new to 
the Dutch list. Format as in Huijbregts & Krikken (1985). 

Inleiding 

De onderstaande lijst bevat de ons bekende aanvullingen op 
de lijst van Nederlandse kevers voor de jaren 1985-1986. Het 
is een vervolg op de lijst van HuiJbregts & Krikken (1985). 
Het model en de afkortingen zijn nagenoeg gelijk gebleven. 
Het gaat deze keer om 17 gegevens. De gegevens (uitgebrei
der dan hier vermeld) zijn opgenomen in het data-systeem ten 
behoeve van een toekomstige nieuwe naamlijst van Neder
landse kevers, waaraan, met tussenpozen, wordt gewerkt. 

Het is misschien goed opnieuw op een probleem te wijzen dat 
ook reeds in de vorige aflevering van deze serie werd gesig
naleerd, nl. dat van de mogelijkheid van verificatie. Het is 
lang niet altijd duideliJK uit de gepubliceerde meldingen waar 
zich het betreffende materiaal bevindt Ook herhalen wij het 
advies materiaal van moeilijke groepen waarover men pu
bliceert (in ieder geval duplikaten voor zover beschikbaar) in 
een nationale collectie te deponeren. Soms blijkt de taxonomie 
van een soortengroep achteraf minder eenvoudig te zijn dan 
men aanvankelijk dacht, en toekomstige coleopterologen 
zullen dan in ieder geval in de gelegenheid zijn bepaalde 
kwesties opnieuw te onderzoeken. 

CARABIDAE 
Platyderus ruftcollis (Marsham) 

Ref.: Aukema & Baars, 1986, EB 46: 19. 
Stat.: f.n.sp. - Br 302a. 

J. Huijbregts & J. Krikken 

CERAMBYCIDAE 
Hesperandrius cinereus (Villers) 

Ref.: Jonge, 1986, EB 46: 161. 
Stat.: f.n.sp., import.- Br X. 

CHRYSOMELIDAE 
Phyllotreta praeera (Redtenbacher) 

Ref.: Poot, 1985, Publ. nath. Gen. Limb. 34: 69. 
Stat.: f.n.sp.- Br 3092a. 

CURCULIONIDAE 
Ceutorhynchus n.sp. Colonelli 

Ref.: Uienberg et al., 1986, EB 46: 164. 
Stat.: f.n.sp., import. -Br X. 

DERMESTIDAE 
Dermestes haemorrhoidalis Küster 

Ref.: Beenen, 1985, NieuwsbriefEISNL 16:22. 
Stat.: f.n.sp., import. -Br X. 

DYTISCIDAE 
Hydroporus marginatus (Duftschrnid) 

Ref.: Cuppen, 1986, EB 46: 10. 
Stat.: f.n.sp.- Br 426a. 

Hydroporus morio (Aubé) 
Ref.: Cuppen, 1985, EB 45: 57. 
Stat.: f.n.sp.- Br 426b. 

HALIPLIDAE 
Haliplus furcatus Seidlitz 

Ref.: Drost & Vondel, 1986, EB 46: 61. 
Stat: f.n.sp.- Br 387a. 

HYDROPHILIDAE 
Enochrus isotae Hebauer 

Ref.: Berge Henegouwen, 1985, EB 45: 61. 
Stat.: f.n.sp. - Br 608a. 

Laccobius obscuralus Rottenberg 
Ref.: Berge Henegouwen, 1985, EB 45: 77. 
Stat: f.n.sp.- Br 598. 
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PHALACRIDAE 
0/ibrus norvegicus Munster 

Ref.: Beenen, 1985, NieuwsbriefEISNL 16: 22. 
Stat.: f.n.sp. - Br 2376a. 

PTILIIDAE 
Acrotrichis cognata (Matthews) 

Ref.: Jansen & Heijnsbergen, 1986, EB 46: 7. 
Stat.: f.n.sp. - Br 820b. 

Acrotrichis fratercu/a Rosskothen 
Ref. : Jansen & Heijnsbergen, 1986, EB 46: 7. 
Stat.: f.n.sp. - Br 816a. 

Acrotrichis henrici (Matthews) 
Ref.: Jansen & Heijnsbergen, 1986, EB 46: 7. 
Stat.: f.n.sp.- Br 816b. 

Acrotrichis insuiaris (Maklin) 
Ref. : Jansen & Heijnsbergen, 1986, EB 46: 7. 
Stat.: f.n.sp.- Br 820c. 

Acrotrichis pumi/a (Erichson) 
Ref.: Jansen & Heijnsbergen, 1986, EB 46: 7. 
Stat.: f.n.sp. - Br 820a. 

ST APHYLINIDAE 
Dig/otta submarina (Fairmaire & Laboulbene) 

Ref.: v/d Sande, 1985, EB 45: 189. 
Stat.: f.n.sp. - Br 1380a. 
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EIS-NIEUWS 

De adviescommissie EIS 

• 

Op 17 september 1987 werd door de directie van het Rijksmu
seum van Natuurlijke Historie de Adviescommissie EIS (AC) 
ingesteld. Deze commissie heeft als taak de directie van het 
RMNH en het bestuur van de stichting EIS gevraagd en 
ongevraagd advies te geven betreffende alle zaken die EIS
Nederland aangaan. Dit kan zaken als prioriteit van werk
zaamheden, publikatiebeleid, klachten van gebruikers, etc. 
betreffen. De commissie vergadert één tot enkele malen per 
jaar met de beheerder van EIS-Nederland en de wetenschap
pelijk directeur van het RMNH. In de AC zijn een aantal 
instellingen en organisaties vertegenwoordigd, namelijk: het 
Instituut voor Taxonomische Zoölogie te Amsterdam (ITZ), 
het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN), de Nederlandse 
Entomologische Vereniging (NEV), de Nederlandse Malaco
logische Vereniging (NMV) en de Stichting EIS. De Hydrobi
ologische Vereniging heeft bedankt voor het lidmaatschap. 
Daarnaast zijn er enkele personen lid op persoonlijke titel, met 
dien verstande dat tenminste twee coördinatoren van EIS 
werkgroepen zitting hebben in de AC. Op dit moment is de 
samenstelling als volgt: 
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Drs. A. Barendregt, Voorthuizen 
Mw. Drs. F.N. Dingemans-Bakels, Maastricht 
Dr. W N. Ellis, Amsterdam (namens TIZ) 
Dr. R. Hengeveld, Arnhem (namens RIN) 
Drs. J. Krikken, Leiden (namens NEV) 
Dhr. W.I. Kuijper, Noordwijk (namens NMV) 
Dhr. J. van der Made, Wageningen 
Dhr. F. van Stuivenberg, Enschede 
Dhr. H. Turin, Renkum 
Prof. Dr. W. Vervoort, Leiden (namens Stichting EIS) 

Voorzitter is W. Ellis, secretaris R. Hengeveld. Post kan 
zowel via het centraal bureau verzonden worden als direct aan 
de secretaris (adres: Rijlesinstituut voor Natuurbeheer, Postbus 
9201, 6800 HB Arnhem, tel. 085- 452991). 
Personen die vragen hebben over het functioneren van EIS, 
klachten of andere opmerkingen die ze niet direct met de 
beheerder willen of kunnen bespreken kunnen zich tot de AC 
wenden. 

HETBIC 

Op 10 februari 1987 werd door de minister van Landbouw en 
Visserij het Biogeografisch Informatiecentrum (BIC) 
ingesteld. Het BIC is een instelling die direct resorteert onder 
de directie Natuur, Milieu en Faunabeheer van het ministerie, 
en is gehuisvest bij het RIN Arnhem. 
De taak van het BIC is in het kort gezegd het opslaan, verza
melen en verwerken van informatie over voorkomen van dier
en plantsoorten in Nederland. Uit de staatscourant citeren we 
hieronder een deel van de toelichting: 
"Verspreidingsgegevens van flora en fauna worden door ver
schillende instanties voor verschillende doeleinden verzameld. 
Een gevolg is dat op verschillende plaatsen deelcollecties 
ontstaan, hetgeen niet alleen leidt tot doublures maar ook tot 
"witte vlekken". Het besluit tot instelling van het BIC strekt 
tot stimuleren, coördineren en standaardiseren van biotische 
inventarisaties ten einde de beschikbaarheid en de toegan-
kelijkheid te bevorderen ...... Met betrekking tot opslag en ver-
werking van de ... inventarisaties zal het BIC fungeren als ser
vice-instelling ten behoeve van participerende en andere in
stanties." 
Het BIC kan met name een belangriJKe rol gaan spelen bij het 
standaardiseren van allerlei in gebruik zijnde coderingen en 
programmatuur. 
Op dit moment is ons nog vrij weinig bekend over hoe het 
BIC in de toekomst zal gaan functioneren en hoe dit EIS-Ne
derland zal beïnvloeden. Door bezuinigingen bij de overheid 
lijkt het BIC maar langzaam van de grond te komen en 
momenteel nog te kampen met personeelsgebrek. Ondanks 
herhaaldelijk hierop aandringen hebben nog geen officiële 
gesprekken tussen BIC en EIS over samenwerking plaats
gevonden. Wel heeft het BIC duideliJK de intentie uitgespro
ken EIS als de instantie in Nederland te beschouwen die zich 
bezighoudt met het opslaan en verwerken van gegvens van 
ongewervelden. Het is duidelijk dat in de komende jaren de 
verwerkingsmethode bij EIS mogeliJK enige aanpassingen zal 
ondergaan om compatibel te zijn met het BIC systeem. Wel 
gaan wij er vanuit dat EIS zelfstandig blijft draaien. Werk
groepen hoeven niet bezorgd te zijn dat wij zonder hun 
toestemming gegevens aan het BIC gaan doorgeven. Er zal 
nog het nodige overleg moeten plaatsvinden over het gebruik 
van gegevens voordat EIS overweegt gegevens door te spelen. 
Wel zullen deels door het BIC gefmancierde werkgroepen 
(een deel van) hun gegevens aan het BIC doorgeven. Dit 
betreft alleen dagvlinders en loopkevers. 

Brik van Nieukerken 


